ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

En halv gul sol

ORDLISTA
stipendium (sida 21, rad 18) en summa pengar som gör att man t.ex. kan studera eller
skriva en bok
revolutionär (sida 22, rad 4) någon som vill ha revolution
lektor (sida 24, rad 19) lärare på t.ex. ett universitet
enstöring (sida 33, rad 4) någon som tycker bäst om att vara ensam
manus (sida 77, rad 11) text som ska bli en bok eller film
kupp (sida 83, rad 4) när en grupp tar över makten i ett land med våld
klan (sida 99, rad 13) stor grupp som är släkt
bunker (sida 118, rad 19) ett underjordiskt skyddsrum
massaker (sida 119, rad 5) en våldsam händelse när många dödas och skadas
Finns det andra ord som är nya för dig? Skriv dem, slå upp dem och skriv förklaringar.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns.
2. Förklara med egna ord vad meningarna betyder.
3. Skriv egna meningar med fem av orden i ordlistan.
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GRAMMATIK
Verb är ord som beskriver vad någon eller något gör.
1. Stryk under verben i följande meningar.
Hon viskade åt Ugwu.
Husbonden satt tyst en stund.
På kvällen kom Olannas mor.
Hans sportbil stod parkerad utanför huset.
Ugwu serverade drinkar.
På fritiden spelade hon tennis.
Richard pratade hellre med kvinnor.
Kainene jobbade hårt varje dag.
2. En halv gul sol är skriven i preteritum (dåtid). Skriv om meningarna ovan så att verben
istället står i presens (nutid), t.ex. Odenigbo läste en bok, Odenigbo läser en bok.

Synonymer
Synonymer är ord som betyder nästan samma sak, t.ex. pojke och kille.
Hitta synonymer till följande ord från boken.
1. gräslig
2. stöddig
3. hånfull
4. upprörd
5. supa
6. stinka
7. kyssa
8. tala
9. berusad
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Varför ska Ugwu flytta från sin by?
Vad är Ugwus första intryck av sin husbonde och hans hus?
Vilket språk pratar husbonden?
Vad frågar husbonden Ugwu?
Varför säger husbonden att Ugwu måste lära sig två svar på varje fråga?
Varför vill husbonden att Ugwu ska städa riktigt ordentligt?
Vad heter kvinnan?
Vad kallar Odenigbo henne?
Varför blir Ugwu ledsen när han får veta att hon ska flytta in?

Kapitel 2
Vart reser Olanna?
Vilka ska hon besöka?
Hur gick det till när Olanna och Odenigbo träffades första gången?
Hur länge har de varit tillsammans?
Vad ska Olanna arbeta med i Nsukka?
Vart ska hennes syster flytta?
Vad pratar Olannas mamma med henne om?
Varför brukar Olanna inte gilla sin systerns pojkvänner?
Varför tycker hon trots det om Richard?
Hur var Kainene som barn?
Vilka hälsar Olanna på nästa dag?
Vilka är Odenigbos vänner?
Vad gör de när de träffas?
Vem av dem tycker Olanna bäst om?
Varför vill Olanna inte gifta sig med Odenigbo?
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Kapitel 3
Med vem bodde Richard när han först kom till Nigeria?
Vilka råd fick han av de engelska affärsmännen?
Vad tycker Richard om Kainene första gången han träffar henne?
Varför blev hans flickvän inte svartsjuk när han pratade med Kainene?
Varför flyttar Richard till Nsukka?
Hur är hans liv där?
Hur är Kainenes liv i Port Harcourt?

Kapitel 4
Vem bestämmer i huset, enligt Ugwu?
Vad tycker han om att Olanna bor hos dem?
Vem kommer på besök?
Vem har hon med sig?
Varför lämnar Olanna huset och åker till sin lägenhet?
Vad tycker Mama om att kvinnor utbildar sig?

Kapitel 5
Vad är Odenigbos förklaring till sin mammas agerande?
Varför tycker Olanna att det är en dålig förklaring?
Varför låter hon honom stanna till slut?

Kapitel 6
Vad handlar Richards bok om?
Hur reagerar Okeoma när han berättar om den?
Varför går Richard?
Vilka två olika folk nämns i andra delen av ”Boken”?
Vilka två religioner hade de?
När skapades landet Nigeria?
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Kapitel 7
Varför tycker Mama att Ugwu ska passa på att vila?
Hur märkte Ugwu att Odenigbo drack vin?
Vem kommer ut från Odenigbos sovrum?

Kapitel 8
Hur upptäcker Olanna att Odenigbo har legat med Amala?
Vad är hans ursäkt?
Vart reser Olanna?
Vad händer mellan Olanna och Richard?

Kapitel 9
Hur mår Richard dagen efter?
Vad är han rädd för?
Vad kommer han och Olanna överens om?
Vad handlar del tre i ”Boken” om?

Kapitel 10
Hur ser Odenigbos liv ut sedan Olanna lämnat honom?
Varför har Mamas syn på Amala förändrats?
Varför vill Odenigbo gifta sig med Olanna?
Vad berättar Olanna för Odenigbo?
Hur reagerar han?
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Kapitel 11
Hur är Olannas och Odenigbos förhållande när hon flyttar tillbaka?
Varför är Odenigbo arg på Richard men inte på Olanna?
Varför är Mama inte intresserad av Amalas barn?
Vad vill Odenigbo göra med flickan?
Hur reagerar Olanna?
Hur reagerar hennes mamma och syster?
Vad kallar de barnet?
Varför vill Kainene inte vara flickans gudmor?

Kapitel 12
Vem berättade för Kainene om Richards svek?
Varför kan Kainene inte förlåta honom?
Vad gör hon med Richards manus?
Varför tror Richard att han inte är en riktig författare?
Vad står det i del fyra i ”Boken”?

Kapitel 13
Hur var Ugwus besök i sin by?
Varför längtar han tillbaka till Nsukku?
Vad berättar de om på radio?
Vad tycker Okeomo om det som hänt?
Vad kallar brittisk radio det för?
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Kapitel 14
Varför åker Olanna och Baby till Kano?
Varför har Olannas föräldrar lämnat Nigeria?
Vad ser Olanna, Arize och Baby på marknaden?
Varför är det just igbor som blir utsatta?

Kapitel 15
Vad ska Richard göra i London?
Hur har innehållet i Richards bok förändrats?
Vad händer under den nya kuppen?

Kapitel 16
Varför blir Ugwu orolig när han hör om oroligheterna i norra Nigeria?
Varför flyr många till Nsukka?

Kapitel 17
Vilka styr i norr?
Vilka vill de få bort?
Varför berättar Mohammed att Olanna måste lämna Kano genast?
Varför ger han henne en sjal?
Vad har hänt med Olannas moster, morbror och Arize?
Varför menar Mohammed att det som händer är fel?
Vad finns i kvinnans korg?
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Kapitel 18
Vad planerar Richard att göra när han kommer tillbaka till Lagos?
Vad händer när de mellanlandar i Kano?
Varför tycker Susan att de som är igbor får skylla sig själva?
Varför är Richard glad att Kainene inte kom till flygplatsen?
Vad skriver författaren om i del fem i ”Boken”?

Kapitel 19
Var ska det nya landet skapas?
Vad ska det heta?
Hur reagerar Odenigbo och Olanna när det nya landet utropar sig självständigt?

Kapitel 20
Vilken fråga ställer Richard i huvudet, men inte på riktigt?
Varför tvekar han?

Kapitel 21
Varför lämnar många Nsukka?
Vart ska Olanna och Odenigbo resa?
Hur ser de biafranska soldaternas uniform ut?
Vad önskar Ugwu?

Kapitel 22
Varför tror Kainene att kriget kommer att bli kort?
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Kapitel 23
Hur är livet i Abba?
Varför friar Odenigbo igen?
Vad svarar Olanna?
Varför tvekar hon?
Hur många biljetter till London har Olannas mamma och pappa bokat?
Vilka ska få dem?
Varför vill Olanna inte resa?

Kapitel 24
Varför flyr människor från Abba?
Vart reser Olanna och Odenigbo?
Varför drömmer Ugwu om att gå in i armén?
Hur är Olannas och Odenigbos bröllop?
Vad händer samtidigt som de skär upp bröllopstårtan?
Varför vill Odenigbo bygga en bunker?
Vad handlar del sex i ”Boken” om?

Kapitel 25
Vad oroar Olanna sig mest för?
Vad symboliserar färgerna och den halva solen på Biafras flagga?
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Kapitel 26
Varför låter Olanna inte Ugwu gå ut?
Vad händer med skolan?
Vem är Eberechi?
Vad tycker Ugwu om henne?
Vad är Ugwus nya jobb?
Varför slutar Ugwu att besöka Eberechi?
Varför åker Odenigbo tillbaka till Abba?

Kapitel 27
Varför är Port Harcourt en viktig stad?
Varför vill en av Kainenes vänner att Richard ska skriva artiklar?
Vad händer med Ikejide?
Varför lämnar de Port Harcourt?
Vad gör Kainene för att hjälpa andra?

Kapitel 28
Hur förändrades Odenigbo efter Mamas död?
Varför var Olanna och Odenigbo tvungna att flytta?
Vad längtar Olanna efter?
Hur är mötet mellan Olanna och Kainene?
Varför tror du att Kainene bestämmer sig för att hälsa på sin syster?
Hur är livet i flyktinglägret?
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Kapitel 29
Vad är det som Ugwu inte får berätta för Olanna?
Vad händer mellan Ugwu och Eberechi?
Hur blir Ugwu soldat?
Vad är det för bok han hittar?
Vad händer med flickan i baren?

Kapitel 30
Hur har Kainene förändrats?
Vad ska Richards bok heta?
Vad handlar del sju i ”Boken” om?

Kapitel 31
Vad berättar Kainene för Olanna?
Varför slutar Odenigbo att gå till baren?
Varför vill Olanna inte vara nära Odenigbo längre?
Varför tycker Kainene att Olanna skyddar Baby för mycket?
Hur är livet i Orlu?

Kapitel 32
Vad får vi veta om Ugwu?
Vad är det Ugwu skriver om?

Kapitel 33
Vart vill Kainene åka? Varför?
Varför tycker Odenigbo att hon ska stanna hemma?
Varför gråter Richard?
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Kapitel 34
Vad berättar kvinnan för Ugwu?
Varför känner Olanna sig lurad?
Varför får hon, Ugwu och Baby en chock när de besöker marknaden nästa gång?

Kapitel 35
Hur ser det ut i Nsukka när de återvänder?
Vad har hänt med huset?
Hur är det för Ugwu att träffa sin familj?
Vad har hänt med hans syster?
Vad har hänt med hans mamma?
Vad visste man om kriget i Lagos?
Vad läser Richard när Ugwu kommer in i köket?
Vad tycker han om det han läser?
Vad är Ugwus plan?
Varför har Richard slutat skriva på sin bok?

Kapitel 36
Vad har hänt med Kainenes hus i Port Harcourt?
Vad får Richard reda på om Eberechi?
Varför berättar han det inte för Ugwu?

Kapitel 37
Vem var det som skrev boken Världen var tyst när vi dog?
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SKRIVA
Sammanfatta
Använd följande punkter för att sammanfatta handlingen i En halv gul sol.
•

Boken handlar om …

•

De …

•

Först …

•

Därefter …

•

Sedan …

•

Slutligen …

Skriv en recension
Vad tyckte du om boken? Skriv en recension.
Använd följande meningar som stöd:
•

Jag tyckte om att …

•

Det bästa med boken var att …

•

Den person jag tyckte bäst om var …

•

Det var bra att …

•

Jag tyckte inte om att …

•

Det var fint …

•

Det var sorgligt …

•

Det var konstigt …

•

Det var hemskt …

•

Jag undrar varför …

•

Jag hoppas …
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Händelse och tanke
Välj två betydelsefulla händelser ur boken.
Berätta vad som händer, vilka som är med och varför du anser att de är viktiga.
Använd punkterna nedan som stöd.
1.
•

Den första händelsen jag har valt är …

•

Jag valde den eftersom …

•

Det som händer är …

•

De som är med är …

•

Det är en viktig händelse för att …

•

Den får mig att tänka på …

•

Den andra händelsen jag har valt är …

•

Jag valde den eftersom …

•

Det som händer är …

•

De som är med är …

•

Det är en viktig händelse för att …

•

Den får mig att tänka på …

2.

Skriv dagbok
Skriv någon av karaktärernas dagbok under några dagar. Berätta vad de gör, men också vad
de tänker och känner.
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Beskriv en karaktär
Välj en av karaktärerna i boken och skriv en text om hen.
1. Hur är hen?
2. Vad tycker hen om?
3. Vad tycker hen inte om?
4. Vilka personer är viktiga för hen?
5. Vad drömmer hen om?
6. Vad är hen rädd för?
7. Hur förändras hen under bokens gång?

Skriv en artikel
Låtsas att du är journalist, precis som Richard, och skriv en artikel om kriget i Biafra. Tänk på
att använda rubrik, ingress (inledning) och underrubriker i din text. Ta reda på mer fakta om
du behöver.
Svara på följande frågor:
•

Vilka krigade?

•

Varför krigade de?

•

Vad var deras krav?

•

Hur påverkade kriget de olika delarna av Nigeria?

•

Vad hände efter kriget?

•

Vem vann?
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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 och svartsjuka.
Ett tema i En halv gul sol är makt. Vilka har mycket makt? Vilka har lite makt? Vad
bestämmer vem som har makt och vem som inte har det?
Vilka andra teman kan du hitta i boken? Ge exempel och förklara.

Budskap
Budskapet är det författaren vill säga med boken och det du som läsare kan lära dig.
Det finns flera budskap i en bok. Vilket eller vilka budskap hittar du i En halv gul sol?
Skriv och förklara.

Citat och tanke
”Brudparet dansade, de log och skrattade. Men just när de skulle börja skära upp
tårtan vardagsrummet kom ljudet. Det lät som åska. ” (sidan 117)
Det här är ett citat som visar hur snabbt lycka byts till olycka. Vilka tankar väcker citatet
hos dig?
Välj ett eget citat från boken. Skriv av det, skriv vilken sida du hittade citatet på, berätta
varför du valde det och skriv dina tankar om det.

Motiv
Den litterära termen 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”.
Beskriv tre vanliga karaktärer och tre typiska situationer som du känner igen från andra
berättelser och dessutom hittar i En halv gul sol.
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