ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

TOMAS DÖMSTEDT

Olof Palme – ett liv

ORDLISTA
Mordet
revolver (sida 4, rad 6) en pistol där magasinet är en trumma
snuddar vid (sida 4, rad 7) nuddar litegrann
Uppväxten
förekom (sida 8, rad 12) fanns
förtryck (sida 8, rad 13) maktutövande
Ung minister
pressen (sida 16, rad 5) här: många förväntade sig mycket av honom
Stolt socialist
fiffel (sida 20, rad 12) ojusta metoder
En dröm
all form av (sida 28, rad 11) här: all
taktisk (sida 29, rad 5) strategisk
Hatet och hoten
häftigt (sida 36, rad 13) här: han blev lätt arg
hånades (sida 36, rad 14) här: man skojade och sa elaka saker
Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. I ordlistan finns det substantiv. Vilket / Vilka?
4. Kan du göra ett substantiv av verbet ”håna”?
5. Förklara vad det betyder att vara taktisk.
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Olof Palme – ett liv

GRAMMATIK
känner, kände, känt
dömer, dömde, dömt
finns, fanns, funnits
tänker, tänkte, tänkt
tycker, tyckte, tyckt
menar, menade, menat
Ändra verben till nutid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Han kände honom väl.
Han dömdes till fängelse.
Det fanns ett ögonvittne.
Hon tänkte inte så mycket.
Alla tyckte inte om honom.
Han menade att det var bäst så.

Skriv färdigt meningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Då…
Åren på…
Tydligen…
Idag…
Mer än trettio år efter…

Vilken mening börjar inte med tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Mordet
Var blir Olof Palme mördad?
Barndomen
Beskriv hur Olof Palme var som barn.
Uppväxten
Hur var Olof Palmes skolgång?
Intresserad av politik
Vem var Ernst Wigforss? Varför var han viktig för Olof Palme?
Socialdemokrat
Vad var SFS?
Vilka frågor engagerade Olof Palme?
Erlanders pojke
Varför kallades Palme för ”Erlanders pojke”?
Ung minister
Vad hände 1967?
Sveriges statsminister
Varför ville Olof Palme inte bli statsminister?
Hur gick det till när han ändå blev statsminister?
Stolt socialist
Vad var en demokratisk socialist?
Familjen
Beskriv Olof Palmes familjeliv och boende.
En bra talare
Vad utmärkte Olof Palme som talare?
En dröm
Vad var Olof Palmes dröm?
Palme i världen
Beskriv vad Palme fick för uppdrag runt om i världen.
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Hatet och hoten
Vilka olika grupper tyckte illa om Palme?
Vem var Christer Pettersson?
Minnet efter Olof Palme
Ge exempel på hur minnet av Olof Palme lever kvar runt om i världen.
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SKRIVA
Gör bilder (kan göras i grupp)
Gå till ”viktiga datum och årtal”. Välj fyra händelser som du tycker är viktigast. Ta sedan ett
tomt papper. Dela det pappret i fyra lika stora rutor. Försök att enkelt rita de fyra händelser
som du valt ut som de viktigaste. Skriv en kort text (bara en mening eller två) om vad som
finns i varje ruta. Fundera över ordningen. Ska de stå i den ordning som de står eller än någon av de fyra rutorna viktigare än någon annan? Sätt en etta i den ruta du tycker är viktigast. Rangordna sedan ruta 2–4.
Sammanfatta
Sammanfatta boken så kort som möjligt. Ta hjälp av de fyra rutorna som du just ritat och
rangordnat. Berätta vad som händer i boken utifrån rutorna.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte var särskilt intressant. Förklara varför du valde just den sidan eller det kapitlet.
2. Berätta vad du tyckte om boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något
exempel i boken för att förklara vad du tycker.
3. Sätt ihop ditt omdöme om boken med din sammanfattning. Var passar det bäst? I början eller slutet eller mitt i?
Beskriv Olof Palme
Skriv en presentation av Olof Palme. Vem var han? Vad gjorde han som var viktigt? Varför är
det bra att känna till vem han var? Vilka egenskaper tror du att Olof Palme hade? Vad är Olof
Palme känd för i världen?
Beskriv dig själv
Skriv en presentation av dig själv. Vem är du? Vad har du gjort som är viktigt eller som du är
stolt över? Vilka egenskaper har du och vad är du duktig på?
Jämför dig själv med Olof Palme
Vilka egenskaper har ni som är lika varandra? Vad hade du kunnat lära dig av Olof Palme?
Vad hade han kunnat lära sig av dig?
Om du fick välja en fråga – vilken skulle det vara?
Om hela världen lyssnade på dig, vad skulle du vilja säga till dem då? Skriv en text där du
berättar vad du tycker är världens viktigaste fråga just nu. Berätta hur du tänker kring den.
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