Det er dit valg, Ahmed
Opgaver til hele romanen

Hvad synes du om romanen?
Sæt ring rundt om mindst to af ordene og skriv din mening.

kedelig

dårlig

spændende

sjov

barnlig

elendig

god

interessant

Jeg synes, Det er dit valg, Ahmed er ________________________ (og
___________________________________), fordi ____________________
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Synes du, at Det er dit valg, Ahmed er realistisk eller urealistisk?
Realistisk betyder, at handlingen godt kunne ske i virkeligheden. Urealistisk
betyder, at det ikke kunne ske. Fx er Titanic en realistisk film, fordi Titanic er
et skib, der har eksisteret i virkeligheden. Et eventyr er urealistisk, for der
findes ikke trolde, hekse og drager.

Hvem er de vigtigste personer i bogen?
Skriv deres navne her og nogle stikord om, hvem de er.
Eksempel:
1. Ahmed: taxachauffør, 28 år, pakistanske forældre,__________________

_____________________________________________________________

2. Allan: ______________________________________________________

3.

:_____________________________________________________

_____________________________________________________________
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4.

:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

5.

:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

6.

:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

Hvad er bogens vigtigste tema?

Vælg et af forslagene, og skriv, hvorfor du synes det (giv gerne eksempler).
Du kan også selv finde på et tema.

venskab

mellem to kulturer
vold

at finde sig selv

kærlighed

livet som taxachauffør
at blive voksen

ægteskab

Jeg synes, at bogens vigtigste tema er ______________________________

40

Find rækkefølgen
I hvilken rækkefølge sker tingene? Læs sætningerne og sæt tal.

Ahmed og Allan laver regnskaber hjemme hos Allan

______

Politiet konfiskerer Allans peberspray

______

Ahmed kommer på hospitalet

______

Luffe giver Linda en lussing i Ahmeds taxa

__1__

Allan får en ny taxa betalt af forsikringsselskabet

______

Luffe overfalder Linda på centralens parkeringsplads

______

Luffe og fire andre mænd overfalder Ahmed

______

Linda afleverer Ahmeds mobil med tak for lån

______

Noreen lander i Kastrup

______

Ahmed får besked fra centralen om,
at Linda venter på ham ved Nørrebro Station
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______

Skriv et referat af Det er dit valg, Ahmed
I kassen ser du nogle nøgleord/udtryk. Skriv dem sammen til sætninger med
subjekt og verbum. Så får du et referat af bogen.

Ahmed

taxachauffør

Allan

Noreen

Pakistan

forlovede

chef

to uger

Ahmed nervøs: klima /sprog /kultur

lussing

Tak for lån

bange

overfalder

Ahmed/Allan

Mercedes/konen

kunder i taxaen: Luffe/Linda

veninde

slår Ahmed

nervøse

psykopat

en nat: besked/centralen ”fra Linda”

mobil

politiet

Ahmed = glad for Linda?

Nørrebro Station

Luffe/fire mænd overfalder Allans bil smadret/Allan sur

Linda besøg/Ahmeds mor sur

hente

Luffe anholdt

Noreen

Luffe væk

hospital

Ahmed blå og gul

Allan kommer/venner

Noreen kommer til Danmark
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Hvad sker der i fremtiden?
Hvad tror du, der sker med Ahmed og Noreen i fremtiden (efter bogen er
slut)?
Sæt kryds ud for de sætninger, du tror på (højst to sætninger pr. kasse).

Ahmed og Noreen
Jeg tror, at
• Ahmed og Noreen bliver gift, men de bliver skilt efter 4 år, fordi de
skændes for meget.
• Noreen rejser tilbage til Pakistan alene efter to måneder i Danmark
(det er for koldt).
• Ahmed og Noreen bliver gift og får to børn.
• Ahmed og Noreen bliver gift men har problemer med at få børn.
• Ahmed og Noreen bliver gift og får 4 børn.

Noreen
Jeg tror, at
• Noreen lærer at tale perfekt dansk.
• Noreen stopper på sprogcentret efter 8 måneder.
• Noreen aldrig får et job i Danmark.
• Noreen får en uddannelse som pædagog.
• Noreen får job som rengøringsassistent.
• Noreen får job som integrationskonsulent i kommunen.
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Ahmed
Jeg tror, at
• Ahmed fortsætter med at arbejde for Allan.
• Ahmed køber sin egen bil.
• Ahmed mister kørekortet og må arbejde i en kiosk.
• Ahmed starter sit eget taxafirma og tjener mange penge.
• Ahmed køber et hus til sig selv, Noreen og børnene.
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