ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ARKAN ASAAD

Bortom solens strålar

ORDLISTA
patte (sida 10, rad 9) slangord för bröst
släktträd (sida 13, rad 1) namn på familj och släktingar i form av ett träd
stum (sida 28, rad 17) att inte kunna prata
kronofogden (sida 40, rad 3) en myndighet som ska se till att obetalade räkningar och skulder
betalas
konkurs (sida 41, rad 16) när ett företag måste läggas ner på grund av dålig ekonomi
skyddat boende (sida 77, rad 1) en säker plats
kvinnojour (sida 77, rad 2) en organisation som hjälper kvinnor som t.ex. blir misshandlade
häkte (sida 90, rad 2) ett slags fängelse där en person sitter innan hen har blivit dömd
epilog (sida 114, rad 1) ett avslutande kapitel som ofta utspelar sig långt efter handlingens slut

Finns det andra ord i boken som är nya för dig? Skriv ner dem, slå upp dem och skriv
förklaringar.

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 egen mening med varje ord i ordlistan.
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GRAMMATIK
Hitta 10 verb i boken. Vilka tempus står de i?
Hitta 10 substantiv i boken. Ska det vara ”en” eller ”ett” framför?
Hitta 5 adjektiv i boken som beskriver Amàr.

LÄSFÖRSTÅELSE
Prolog
Vem är Hon, tror du?

Kapitel 1
När kom familjen till Sverige?
Vad lovade pappa?

Kapitel 2
Vad hände när huvudpersonen var sju år?
Vad hette hans första vän?
Varför blev pappa inte glad, utan sur?
Hur reagerar hans mamma?

Kapitel 3
Varför är det svårt för Amàr att göra ett släktträd?
Hur reagerar hans pappa när han frågar honom?
Hur löser Amàr uppgiften?
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Kapitel 4
Varför vill mamma att barnen ska hjälpa till att städa?
Vad är det för något som Casim vill visa sin familj?

Kapitel 5
Hur förändras livet för familjen efter de startat videobutiken?
Varför var Casim lätt att tycka om?

Kapitel 6
Hur börjar julafton?
Hur slutar den?
Vad har hänt med Casims familj?

Kapitel 7
Hur förändras Casim efter att han fått information om sin familj?

Kapitel 8
Hur var resan till Kurdistan?
Hur påverkas barnen av Casims beteende?
Varför åkte Casim till Kurdistan på nytt ensam?

Kapitel 9
Vem knackar på dörren? Vad vill de?
Varför måste familjen flytta från huset?
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Kapitel 10
Hur var Amàrs nya skola?
Hur förändras Amàr när han gått där ett tag?

Kapitel 11
Vem är Sinaan?
Varför blir det inget bråk?

Kapitel 12
I det här kapitlet blir det bråk mellan de två gängen. Vad händer?

Kapitel 13
Vad säger Runar till Amàr? Vad tycker du om det?
Varför blir Amàr så arg, tror du?

Kapitel 14
Vad inser Amàr i det här kapitlet?
Vad tycker du om det han säger till sina kompisar?

Kapitel 15
Varför hatar Amàr att vara hemma?
Varför tror du att Amàrs mamma vill lämna sin man?

Kapitel 17
Vart tar mamma Jamila sina barn?
Varför blir hon så arg på sina barn?
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Kapitel 18
Vad handlar Amàrs dikt om?

Kapitel 19
Hur är besöket i lägenheten?
Varför tror du att Jamila vill hämnas på Casim?
Vad har hänt med Casim?

Kapitel 20
Hur är mötet mellan Amàr och hans pappa?
Amàr både hatar och älskar sin pappa. Varför?

Kapitel 21
Vad har hänt med Kari och Zoran?
Varför väljer Amàr att lämna sin mamma och flytta till sin pappa?

Kapitel 22
Hur är det att bo hos pappa?
Varför åker Casim till Kurdistan?

Kapitel 23
Varför säger Amàr till sin mamma att han hatar henne, när han egentligen är väldigt glad för
att hon ringer?

Kapitel 24
Eva är väldigt betydelsefull för Amàr. Varför?

Epilog
Var befinner sig Amàr i epilogen?
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SKRIVA
Skriv en recension
Vad tyckte du om boken? Använd följande meningar som stöd:
Jag tyckte om att …
Det bästa med boken var att …
Den person jag tyckte bäst om var …
En händelse jag fastnade för var när …
Det var bra att …
Jag tyckte inte om att …
Det var konstigt …
Det var sorgligt …
Jag undrar varför …
Jag hoppas …
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Skriv en dikt
På sida 82 finns en dikt som Amàr skriver. Skriv en egen dikt utifrån hans dikt genom att
fortsätta på följande meningar:
Vi fick …
Vi fick …
Vi fick …
Vi fick …
Vi fick …
För de …
Jag kommer …

Skriv en dagbokssida
Amàr skriver dagbok och säger att det är då han kan vara sig själv. Låt någon annan karaktär
i boken skriva en dagbokssida om det som händer i boken.

En händelse – flera perspektiv
Välj en händelse i boken där flera karaktärer är inblandade och beskriv först neutralt vad
som händer. Låt sedan minst två karaktärer berätta sin version av händelsen. Vad gjorde de?
Vad tänkte de? Vad kände de?
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ANALYSERA
Teman
Teman är stora känslor och händelser som genomsyrar en berättelse. Exempel på vanliga
teman är: kärlek, hat, rädsla, glädje, sorg, ensamhet, gemenskap, vänskap, krig, orättvisa,
svartsjuka.
Vilka teman hittar du i Bortom solens strålar? Ge exempel och förklara.

Motiv
Motiv är typiska situationer och vanliga karaktärer som finns med i många olika böcker,
filmer och teveserier. Exempel på vanliga motiv är ”den elaka styvmodern” och ”en
hemlighet avslöjas som förändrar allt”.
Skriv tre vanliga karaktärer och tre typiska situationer som du känner igen från andra
berättelser och dessutom hittar i Bortom solens strålar.

Budskap
Budskapet är det författaren vill säga med boken och det du som läsare kan lära dig. Det
finns flera budskap i en bok. Ett budskap i Bortom solens strålar är att livet kan förändras
väldigt snabbt. Vilka fler budskap hittar du i boken?

Karaktärer
Beskriv Amàr, Jamila och Casim. Vilka egenskaper har de? Hur förändras de från bokens
början till dess slut? Hur påverkar deras egenskaper och deras förändring berättelsens
innehåll?
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