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OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken Sara springer inte 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

Sara älskar fotboll och när hon springer är hon snabb som vinden. Men efter en resa till
hemlandet springer Sara inte mer. Hon går långsamt, som om hon har ont. Sara blir allt
sämre. En lärare tar henne till skolsköterskan, Nina. Sara och Nina får bra kontakt. Sara
känner att hon kan lita på Nina. Nina får veta att Sara har blivit könsstympad och berättar
för Sara hur hon kan få hjälp.
Sist i boken finns en faktadel om könsstympning och några diskussionsfrågor kring ämnet.
Boken ingår i serien Vilja Debatt.

OM FÖRFATTAREN

Christina Wahldén är journalist och använder sin förmåga att belysa samhällsfenomen i flera
olika titlar på Vilja förlag. Böckerna i serien Vilja Debatt behandlar svåra ämnen på ett enkelt
och lösningsorienterat sätt. Det är historier som väcker tankar och uppmanar till diskussion.

MUNTLIGA UPPGIFTER
BERÄTTA
•
•
•
•
•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken. Försök också berätta vad i boken
som fick er att tänka på det.
Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för er 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: Sara springer inte? 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.
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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?
Vad tror ni händer i framtiden med Sara? Kommer hon att kunna spela fotboll igen?
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