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OM ARBETSMATERIALET
Det här arbetsmaterialet hör till boken Bortom solens strålar av Arkan Asaad. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns information om boken och författaren, samt muntliga uppgifter.
I elevdelen finns en ordlista med uppgifter, grammatikövningar, läsförståelsefrågor,
skrivuppgifter och analysuppgifter.
Bortom solens strålar är den tredje delen i Asaads självbiografiska serie om Amàr. De andra
delarna heter Stjärnlösa nätter och Blod rödare än rött och finns även de utgivna
i bearbetning på Vilja förlag.

OM BOKEN
Bortom solens strålar berättar om Amàrs liv från det att han kommer till Sverige som barn,
tills han är i övre tonåren. De första åren i Sverige är bra för Amàr och hans familj. De bor i
ett fint område och pappa Casim arbetar hårt för att familjen ska kunna få allt de önskar. De
integrerar sig och blir mer och mer svenska. Kurdistan känns långt borta.
Så förändras allt när telefonen ringer på julafton när Amàr är tolv år och hans pappa får
veta vad som hände de kvarvarande släktingarna efter att Casim och hans familj lämnat
hemlandet.
Familjen består av pappa Casim, mamma Jamila och barnen Thalia, Amàr, Kari och Zoran.
Boken är bearbetad till lättläst av Carina Gabrielsson Edling

OM FÖRFATTAREN
Arkan Asaad debuterade 2011 med boken Stjärnlösa nätter, som handlar om hur den
kurdiske killen Amàr blir bortgift med en kusin, något som också hänt författaren själv. I sin
andra bok Blod rödare än rött skriver han om sin pappas liv, som ett sätt att förstå honom
och hans agerande bättre. Boken handlar bland annat om Casims tid i armén och hur han
deserterar och flyr till Sverige med sin familj.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
Amàr får i uppgift att göra ett släktträd, men han vet inte så mycket om sin släkt. Berätta
om en släkting du vet mycket om och en som du vill veta mer om. Förklara varför du valt
dem.
Casim ser sin videobutik som en dröm som gått i uppfyllelse. Vad drömmer du om?

Diskutera
På julafton (sida 25) har mamma lagat köttbullar, kokta ägg, potatis, stuvade makaroner,
kebab och bulgur. Vilken mat brukar ni äta när ni firar högtider eller har fest?
Boken är indelad i två delar. Vilken rubrik skulle ni vilja ge de olika delarna? Varför?
Människor är både goda och onda. Vilka goda egenskaper hittar ni hos Casim, Jamila och
Amàr? Vilka dåliga egenskaper har de?
I boken beskrivs två lärare, den stränge Runar som avbryter slagsmål och den snälla Eva som
håller kvar Amàr för att prata efter svensklektionerna. Vad tycker ni om dessa två lärare?
Hur ska en riktigt bra lärare vara tycker ni?
Tycker ni att det var rätt beslut av Amàr att flytta från sin mamma till sin pappa, trots att han
egentligen inte kan förlåta någon av dem? Varför? Varför inte?
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