ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

CHRISTINA WAHLDÉN

Vardag – Föräldraledig

OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken Vardag – Föräldraledig 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, grammatikövningar,
läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN

Pelle är föräldraledig med sin ettåriga dotter Rut. Boken beskriver en vanlig dag i Pelles och
Ruts liv från det att Rut vaknar på morgonen till nattningen på kvällen. Det är en fin skildring
av både den stora glädjen att få vara med sitt barn, och den väldiga trötthet som tidiga
morgnar och ständig aktivitet medför. Efter berättelsen följer en faktatext med information
om föräldraledighet.

OM FÖRFATTAREN

Christina Wahldén är journalist och använder sin förmåga att belysa samhällsfenomen i flera
olika titlar för Vilja förlag. Böckerna berör intressanta och vardagliga ämnen på ett enkelt,
informativt och underhållande sätt.

MUNTLIGA UPPGIFTER
BERÄTTA
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
Vad är det viktigaste i boken och varför?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, till exempel en annan bok som var
nästan likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som fick er att tänka på det.

•

I berättelsen är Pelle föräldraledig. Har du varit föräldraledig? Om ja: hur var det och vad
brukade du göra? Har du inte varit föräldraledig, skulle du vilja vara det?

•

Vad är öppna förskolan för något? På vilket sätt är den lik eller olik en vanlig förskola?

•

Förklara ordet ersättning. Vad betyder det?

•

Vad betyder ”hon liknar en fågelunge”? Hjälp varandra att förklara.
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DISKUTERA
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Många pappor väntar med att ta ut föräldraledighet till dess att barnen går i förskola.
Varför är det så tror ni?

•

Vad tror ni att Anna tycker om att gå och jobba när Pelle och Rut är hemma? Är hon glad
över det eller är det jobbigt?

•

Varför tror ni att pappor med högre utbildning tar ut fler dagar av föräldraledighet? Vad
betyder högre utbildning?
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