ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ARKAN ASAAD

Blod rödare än rött

ORDLISTA
prolog (sida 3, rad 1) inledning
jack (sida 7, rad 13) ett sår som är djupt
port (sida 9, rad 11) tung ytterdörr
läxa upp (sida 11, rad 11) skälla på
örfil (sida 11, rad 12) ett slag över kinden och örat
fasad (sida 16, rad 3) utsidan av huset
hemgift (sida 20, rad 2) här: summa som mannens familj betalar till kvinnans familj när de gifter sig
be om någons hand (sida 39, rad 1) be om att få gifta sig med någon
fria (sida 39, rad 2) be om att få gifta sig med någon
avböja (sida 39, rad 5) tacka nej
dinar (sida 45, rad 4) pengar
förskott (sida 45, rad 8) att få sin lön i förtid, innan man tjänat den
smyga (sida 52, rad 10) gå tyst, långsamt och försiktigt
permission (sida 56, rad 4) ledigt från armén
trätoffla (sida 64, rad 3) sko med undersida och klack av trä
gravid (sida 65, rad 15) med barn
befordra (sida 73, rad 2) ge någon en bättre tjänst/ett bättre jobb
front (sida 84, rad 2) område där strider pågår
utdelning (sida 86, rad 2) belöning
stupa (sida 86, rad 3) dö i strid
avrättad (sida 86, rad 17) dödad
Kalasjnikov (sida 89, rad 2) ett vapen
desertera (sida 93, rad 2) lämna armén utan tillåtelse
UNHCR (sida 110, rad 11) FN:s organisation som hjälper flyktingar
överlämna sig (sida 116, rad 16) berätta för polisen att de flytt till landet
epilog (sida 124, rad 1) avslutande kapitel som utspelar sig efter händelserna i boken
försoning (sida 127, rad 10) att glömma, förlåta och bli vänner igen
Vilka andra ord är nya för dig i boken? Skriv upp dem och slå upp vad de betyder.
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Arbeta med ordlistan
1. Vilka av orden i ordlistan och i din lista är substantiv? Ska det vara ”en” eller ”ett” framför
dem?
2. Vilka av orden i ordlistan och i din lista är verb?
3. Välj tio av orden och skriv en mening med varje ord.

GRAMMATIK
Verb
1. Stryk under verben i följande meningar. I vissa finns det fler än ett verb. Alla står i
preteritum (dåtid).
• Jag hittade henne på gatan.
• Jamila tittade på barnet.
• Nu väntade tusen dagars stryk.
• Jamila borstade av henne smutsen och kramade henne.
• Casim flydde.
• Alla på bussen visade sina pass.
2. Fyll i preteritumformen av verben i meningarna nedan:
När Casim ____________ dörren stod hans syskon där. 		

(att öppna)

Inne i sovrummet _________ Jamila och __________ .		

(att ligga, att sova)

En soldat ____________ sitt gevär. 		

(att höja)

Hon __________ högre och högre. 		

(att skrika)

Casim och Jamila __________ tysta vid elden i flera timmar. 		

(att sitta)

När solen _________ upp lämnade de huset. 		

(att gå)

3. Skriv om meningarna i övning 1 och 2 så att verbet står i presens (nutid).
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4. Ta tema på följande verb:

grundform

preteritum

perfekt

att skriva

skrev

har skrivit

att skrika
att komma
att älska
att tänka
att vinna
5. Välj sex andra verb som finns i boken och ta tema på dem.
6. Skriv fem meningar där verben står i perfekt.

LÄSFÖRSTÅELSE
Prolog
Vad händer i prologen?

Kapitel 1
Vem är Casim?
Vad får du veta om honom?
Hur är det i skolan?

Kapitel 2
Vad gör Casim med Yousifs cykel?
Varför tror du att han erkänner?
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Kapitel 3
Vem är Fatem?
Vad klagar hon på?
Hur reagerar hon när Casim kommer hem?
Vem knackar på porten?
Vad händer?

Kapitel 4
Vad får du veta om Jamila?
Vilka finns i hennes familj?
Vad är en mohin?
Varför slår Rivan Jamila?

Kapitel 5
Hur gammal har Casim blivit?
Var bor han?
Vilka är Vargarna?
Vad har Casim för jobb?

Kapitel 6
Vad heter Casims vänner?
Varför startar de bråk med Vargarna?
Vad händer?

Kapitel 7
Vilka knackar på dörren?
Vad är de rädda för?
Hur kommer Casim till sjukhuset?

Kapitel 8
Vad räddar Casims liv?
Varför tycker Casims mamma att det är dags för honom att gifta sig?
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Kapitel 9
Vad tycker Rivan om att gifta sig?
Vem är det Rivan ska gifta sig med?
Vad tycker han om att gifta sig med henne?
Vem blir han förtjust i?

Kapitel 10
Vad gör Casim när Daya frågar om han vill gifta sig med Rivan?
Hur reagerar Rivan?
Hur reagerar Daya?
Hur reagerar Fatem?
Vilka villkor ger Daya för att Casim ska få gifta sig med Jamila?
Vad tycker Jamila om att gifta sig?

Kapitel 11
Hur många dagar ska bröllopet vara?
Vad är Jamila orolig för?
Hur reagerar Jamila och hennes mamma när de ska säga hejdå?
Varför springer Jamila och Casim in i huset?
Varför kommer den irakiska militären till huset?

Kapitel 12
Vilket krig är det som pågår?
Vad är Casims uppgift?

Kapitel 13
Varför är Fatem så arg och elak mot Jamila?
Hur länge har Casim varit borta?
Hur mår Jamila?
Hur blir det när Casim kommer hem?
Varför har Jamila slöja?
Vad tycker Casim om det?
– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
5

Blod rödare än rött

ARKAN ASAAD

Kapitel 14
Varför vill Fatem att Jamila ska ta av sig kläderna?
Varför blir Jamila inte med barn, enligt läkaren?

Kapitel 15
Varför behöver Jamila nya kläder?
Vad händer när hon kommer hem från marknaden?
Vad får de veta på sjukhuset?

Kapitel 16
Varför har Casim tackat ja till en ny tjänst?
Vad händer när general Salim kommer?
Varför stoppar Casim skottet?
Vad händer när han gör det?
Varför ger Salim honom en tändare?

Kapitel 17
Hur förändras Fatem när de kommer hem från sjukhuset?
Vad händer med Jamila på marknaden?
Varför blir Jamila överraskad när hon får veta att hon är gravid?
Vad händer på sjukhuset?

Kapitel 18
Varför tror Jamila att Fatem ska bli arg på henne?
Vad gör Jamila med bebisen på vägen hem?
Vad händer när hon kommer hem?

Kapitel 19
Vad heter Jamilas och Casims dotter?
Vem har bestämt namnet?
Vad vill Jamila att nästa barn ska heta?
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Kapitel 20
Vad står det i brevet som Casim får?
Vad tänker Casim att han måste göra?

Kapitel 21
Hur flyr Casim från fronten?
Varför ljuger Casim om sitt namn?
Vad händer när han inte kan visa sitt pass?
Varför tror du att de andra soldaterna skyddar honom?

Kapitel 22
Hur reagerar Casims familj när han kommer hem?
Vem ligger bredvid Jamila i sängen?
Varför måste Casim och Jamila fly?
Vem är Hakim?
Hur reagerar han när han får veta att Casim ska desertera?
Vad händer?

Kapitel 23
Varför nyper Casim sin dotter?
Varför flyr de när de tvingas att visa ID-kort?

Kapitel 24
Vad är en katach-chi?
Hur kan han hjälpa Casim och hans familj?
Hur tar de sig till Iran?
Hur bor de i flyktinglägret?

Kapitel 25
Hur gör Casim för att tjäna pengar i lägret?
Vem är Behzad och vad hjälper han Casim med?
Vad vet Casim om Sverige?
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Kapitel 26
Varför tror Casim att Behzad har lurat honom?
Varför slår Casim Jamila?
Vad händer med Jamila?
Vad vill Behzad att Casim ska göra?
Vad gör han istället?

Epilog
Hur reagerar Casims son Amár när han har fått höra sin pappas berättelse?

Slutord
Vad berättar Arkan Asaad om sina släktingar?

SKRIVA
Sammanfatta
Använd följande punkter för att sammanfatta handlingen i Blod rödare än rött.
• Boken handlar om …
• De …
• Först …
• Därefter …
• Sedan …
• Slutligen …
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Händelse och tanke
Välj två betydelsefulla händelser ur boken. Berätta vad som händer, vilka som är med och
varför du anser att de är viktiga. Använd punkterna nedan som stöd.
• Den första händelsen jag har valt är …
• Jag valde den eftersom …
• Det som händer är …
• De som är med är …
• Det är en viktig händelse för att …
• Den får mig att tänka på …
• Den andra händelsen jag har valt är …
• Det som händer är …
• De som är med är …
• Det är en viktig händelse för att …
• Den får mig att tänka på …

En dialog
I epilogen skriver Amár att han äntligen lärt känna sin pappa efter att ha hört hans
berättelse. Skriv en dialog om vad han och Casim pratar om efter att Amár har viskat
”Det är okej, pappa” i sin pappas öra.
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