ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

ARKAN ASAAD

Stjärnlösa nätter

ORDLISTA
Kapitel 1
den upproriske sonen (sida 6, rad 17), en son som inte gör som man säger till honom
Kapitel 2
anade (sida 9, rad 13), trodde
Kapitel 3
enorm (sida 10, rad 14), jättestor
Kapitel 5
korkad (sida 20, rad 16), dum
tramsigt (sida 22, rad 2), larvig / löjlig
Kapitel 6
slappade (sida 24, rad 1), tog det lugnt / vilade
hetsigt (sida 25, rad 17), snabbt
frusit ut (sida 29, rad 5), här: slutat prata med / behandlade som en främling
Kapitel 7
störda familjen (sida 34, rad 13), konstiga familjen
uppläxningar (sida 35, rad), tillsägelser / skäll
Kapitel 10
vittne (sida 53, rad 3), någon som ser något
Kapitel 12
lust (sida 61, rad 15), här: vilja
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Kapitel 15
ekade (sida 74, rad 14), hördes flera gånger
Kapitel 16
bryta kontakten (sida 82, rad 16), sluta prata med varandra för alltid
Kapitel 20
bårhus (sida 100, rad 10), en plats där döda förvaras innan begravningen
Kapitel 21
realistisk (sida 105, rad 16) trolig / saklig
Kapitel 23
godtagbar (sida 113, rad 3), något man kan acceptera
Kapitel 24
härvan av (sida 115, rad 7), något är rörigt
besannats (sida 117, rad 10), har blivit sant

Arbeta med ordlistan
1. Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och verb.
Ta hjälp av texten och läs orden i sitt sammanhang igen.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter fler synonymer till orden.
4. Använd orden och synonymerna i meningar som du har skrivit själv.
5. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?
6. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punkt 1-5 med de orden
också.
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SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är
problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. I varje bok finns det minst en huvudperson. I den här boken är det Amár. Vad vet du om
honom? Vem är han? Beskriv hur han ändras i boken.
3. Berätta om miljön i boken. Var är Amár och hur ser det ut?
4. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta om bokens konflikt, Amárs förändring och
kort om någon viktig miljö.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Gör en koppling
Berätta om en sak som du kom att tänka på när du läste den här boken. Det kan vara en
film med nästan samma innehåll. En annan bok som du har läst. En berättelse som du har
hört. Eller något som du själv har upplevt. Beskriv händelsen så bra du kan. Försök också att
jämföra med den här berättelsen genom att förklara vad som är likt och vad som är olikt.
Vad händer sen?
Hur går det för Amár? Vad tror du kommer att hända i hans liv? Fundera en stund kring de
här frågorna. Skriv sedan en kort fortsättning.
Byt perspektiv
Den här berättelsen är skriven ur Amárs perspektiv. Hur tror du att Amina upplever samma
berättelse? Hur har hon det medan hon väntar? Vad känner hon och vad önskar hon? Välj ett
kapitel ur boken och skriv det ur Aminas perspektiv. Det enklaste är att välja ett kapitel där
Amár och Amina träffas.
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DISKUTERA
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Under hur lång tid tror ni att boken utspelade sig? Förklara varför ni tror så.

•

Hur tror ni att Amárs liv kommer att bli? Blir han lycklig?

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

Berätta för varandra
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.

•

Vad är bokens konflikt?

•

Beskriv om ni tycker att Amár förändras och i så fall hur.

•

Om ni fick välja att vara en person i boken, vem skulle det vara? Förklara varför.

•

Vem är Amina och vad vet ni om henne? Hur tror ni att hon känner sig / mår under den
här tiden?

•

Hur skulle berättelsen se ut om den istället berättades av Amina?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t ex en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.
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