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OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken Hamed på Nobelfesten av Christina Wahldén. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren
samt ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och
skrivövningar.

OM BOKEN

Utdelningen av Nobelpriset är en stor händelse i Sverige. 200 studenter får vara med
varje år – och i år är två av dem Hamed och hans flickvän Elin. I Hamed på Nobelfesten får
vi genom Hamed uppleva Nobelprisutdelningen och festen. Vi får veta något om allt från
blommorna och de vackra salarna i Stadshuset till maten och medaljerna. Boken avslutas
med en faktatext om Alfred Nobel och Nobelpriset.

OM FÖRFATTAREN

Christina Wahldén är journalist och använder sin förmåga att belysa samhällsfenomen i
flera olika titlar för Vilja förlag. Den här boken tar upp Nobelprisutdelningen på ett enkelt,
informativt och underhållande sätt.

MUNTLIGA UPPGIFTER
BERÄTTA
•

Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst
boken – vad skulle ni säga då?

•

Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?

•

Varför heter boken: Hamed på Nobelfesten? Finns det någon annan titel som skulle
kunna passa? Diskutera och ge förslag. Motivera förslagen.

•

Sammanfatta boken med ett ord och motivera varför ni valde det ordet.

DISKUTERA
1. Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.
2. Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
3. Vad tror ni händer i framtiden med Hamed? Vilka andra äventyr kommer han att vara
med om? Hur går det med studierna och flickvännen?
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