ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ARKAN ASAAD

Blod rödare än rött

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till Blod rödare än rött av Arkan Asaad. Boken är bearbetad av
Carina Gabrielsson Edling. Lärardelen innehåller information om boken och författaren,
samt muntliga uppgifter. Elevdelen innehåller en ordlista, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och skrivuppgifter.

OM BOKEN
Blod rödare än rött är berättelsen om Arkan Asaads pappa och mamma. Den utspelar sig i
Irak på 70- och 80-talet, när länderna var i krig med grannlandet Iran. Vi får veta hur deras liv
såg ut när de var unga, innan de flydde till Sverige.

OM FÖRFATTAREN
Arkan Asaad föddes 1980 i Kirkuk, som ligger i den irakiska delen av Kurdistan. När han var
tre år gammal flydde familjen till Sverige. Arkan Asaad slog igenom som författare med den
självbiografiska boken Stjärnlösa nätter som handlar om hur han under en resa till Kurdistan
tvingades att gifta sig med sin kusin. Boken har getts ut i lättlästbearbetning av Vilja förlag
och det finns också ett längre arbetsmaterial till boken som getts ut i bokform. Sommaren
2015 var Arkan Asaad en av sommarvärdarna i Sommar i P1. Hans program går att lyssna på
via P1:s hemsida.

PLACERA BOKEN I ETT SAMMANHANG
En stor del av boken kretsar kring kriget mellan Irak och Iran. Kriget inleddes 1980, då Irak
invaderade Irak, där Ayatollah Khomeini tagit makten året innan genom en islamistisk
revolution. Ledare i Irak var Saddam Hussein. Vapenvila ingicks 1988.
Titta också gärna på en karta över Iran och Irak så att eleverna är säkra på var länderna
ligger, samt vilken del av länderna som utgör Kurdistan. Casim och Jamila bor i Kirkuk.
Casim tar bussen från Basra när han flyr från fronten.
På webbsidan SO-rummet finns enkel information om kriget och de båda länderna: https://
www.so-rummet.se/kategorier/iran-irak-kriget
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Under flykten får familjen hjälp av UNHCR, FN:s flyktingorgan. Berätta gärna om FN, hur
organisationen bildades, hur den är organiserad, vad de har gjort historiskt sett och vad de
gör nu. Mer information finns här: https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/fn/
Du kan också få mer information om svenska FN-förbundet här: https://fn.se/

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Blod rödare än rött handlar om en pappa som berättar om sitt liv för sin son.
Vad vet du om dina föräldrars liv? Vad skulle du vilja berätta om ditt liv för dina barn?

•

Casim väljer Jamila istället för hennes äldre syster. Vad är det viktigaste för dig hos en
partner?

Diskutera
•

I början av boken hamnar Casim i många bråk. Han väljer att inte knivhugga Vargarnas
ledare Zarifi, men får själv tre hugg i ryggen. Vad har ni för tankar kring våld? Hur kan
man bekämpa våld utan att vara våldsam själv?

•

Det är Casims förälder som hittar en fru åt honom, men han väljer en annan. Jamila är
väldigt ung när de gifter sig. Vad har ni för tankar kring äktenskap och Casims agerande?

•

Fatem behandlar sin svärdotter väldigt illa. Varför tror ni att hon gör det? Vad kan Jamila
göra? Vad kan Casim göra?

•

Casim och Jamila flyr från Kirkuk till Iran och sedan till Sverige. Hur gick deras flykt till?
Vilka likheter och skillnader kan ni hitta mellan deras flykt och hur människors flykt ser
ut idag?

•

Arkan Asaad berättar i efterordet att Casim och Jamila fick vänta i tio år innan de fick
information om vad som hänt med deras släktingar. Hur tror ni att det påverkade deras
liv i Sverige?
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