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OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken Det sista ljuset av Theodor Kallifatides, i bearbetning
av Tomas Dömstedt. Lärardelen innehåller en presentation av författaren och boken, förslag till arbetsområden som anknyter till teman i boken, samt muntliga uppgifter. Elevdelen
innehåller en ordlista med uppgifter, grammatikuppgifter, läsförståelsefrågor samt skrivuppgifter.

OM FÖRFATTAREN
Theodor Kallifatides är en av Sveriges främsta författare. Kallifatides föddes i Grekland 1938
och 26 år senare flyttade han till Sverige. Hans modersmål är grekiska, men han skriver sina
böcker på svenska. Hans första bok kom ut 1969 och det var en diktsamling som hette Minnet i exil. Sedan dess har han skrivit mer än 30 böcker, främst romaner.

OM BOKEN
Det sista ljuset gavs ut 2013 av Albert Bonnier Förlag. Den utspelar sig i Rinkeby och handlar
om Odysseas och Adriana som flytt från Grekland många år tidigare, precis som författaren
själv. Det är nyårsafton och något händer som förändrar deras liv för alltid.

PLACERA BOKEN I ETT SAMMANHANG
Odysseas och Adriana kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare. De bosatte sig i Rinkeby,
ett område som enligt boken rymde många invandrare från Grekland, Jugoslavien, Finland
och Sydamerika. Idag bor andra invandrargrupper i Rinkeby. Berätta för eleverna om hur
invandringen till Sverige har sett ut och diskutera olika skäl till att människor lämnar sina
hemländer. På SCB:s hemsida finns statistik om invandring och utvandring både nu och i ett
historiskt perspektiv:
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Det var länge sedan Odysseas lämnade Grekland, men hans minnen finns kvar. Har du
något viktigt land eller någon viktig plats som du har kvar många minnen från?
2. Tänk om Odysseas hade stannat i Grekland. Tänk om han hade valt att lämna Adriana och
leva med Carin. Hur hade hans liv blivit då? Har du tagit några stora beslut i ditt liv som
förändrat mycket?

Diskutera
3. Odysseas säger på sidan 6 att de enda svenska orden man behöver är ja, nej och fan. Vilka ord tycker ni är viktigast att lära sig på ett nytt språk? I vilka situationer är det viktigt
att kunna använda språket i landet man bor i eller besöker?
4. Odysseas och Adriana träffades på ett bröllop. Var tror ni att det är vanligt att folk träffar
sin blivande partner?
5. På nyårsafton är det en grekisk tradition att baka ”den kungliga kakan” som innehåller
ett mynt. Den som får myntet i sin bit får tur hela året. Vilka traditioner har du och din
familj? Vilka högtider firar ni och hur? Är det viktigt med traditioner? Diskutera.
6. Odysseas längtar bort från Sverige, men tycker ändå om landet. Han säger också att han
tycker om svenskar, men att han inte förstår dem. Varför tror ni att han känner så? Vad
tycker ni om med Sverige? Finns det något ni inte förstår?
7. Odysseas träffade Carin och blev kär i henne. Borde han ha lämnat Adriana och stannat
hos Carin? Adriana blev istället förälskad i Andreas. Borde hon ha lämnat Odysseas
tidigare? Borde de ha berättat för varandra om Carin och Andreas?
8. Odysseas och Adriana förlorar sitt enda barn. Alina förlorar en pojkvän. De hanterar
sorgen på olika sätt. Odysseas och Alina försöker hjälpa Adriana. Samuel försöker hjälpa
sin dotter Alina. Hur kan man bäst hjälpa någon som sörjer?
9. Odysseas hittar en dagbok som är hans sons. Han läser den och får veta att Petros varit
kär i en kille men att han inte vågat berätta det för sina föräldrar. Vad har ni för tankar
kring Odysseas reaktion? Vad tror ni hade hänt om Petros hade berättat?
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