ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ÅSA ÖHNELL

Sol och vår

ORDLISTA
otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män)
efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar
inte råd (sida 7, rad 9) inte tillräckligt med pengar
suddigt (sida 17, rad 5) oskarpt, inte en tydlig bild
trång (sida 20, rad 13) för liten, tajt
nötkött (sida 31, rad 6) kött från oxe (ko)

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
sida 5
Vad hade Stina?
När började det?
Vart hade Stina cyklat?
Vad hette hennes man?
Varför fick Stina ont i magen?
sida 6–7
Vart kommer man när man ringer 112?
Varför grät Stina?
Vad hittade hon på kudden i sin säng?
Skriv tre saker som Bertil hade skrivit.
Hur mådde Stina den första tiden?
Hur mådde hon sedan?
Vad oroade hon sig för?
Varför måste hon kanske sälja huset?
Sammanfatta kapitel 1 med fem meningar.
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Kapitel 2
sida 8–9
Vilket jobb har Stina?
Varför är det svårt att vara konstnär?
Vad står det i brevet från banken?
Varför har Stina inga pengar?
Varför tjänade Bertil mycket pengar?
Vad är det enda som Stina är bra på?
Varför måste hon tjäna pengar?
Vad funderar Stina på?
Kapitel 3
sida 10–11
Vilken idé får Stina?
Varför kan hon låtsas bli kär?
Vad tänker hon att mannen kan göra?
Vad kan Stina göra sedan?
Vad får Stina syn på i tidningen?
Vad måste Stina göra först på dejtingsidan?
Sammanfatta kapitel tre med fyra meningar.
Kapitel 4
sida 12–13
Vem bor i en annan del av staden?
Varför är han trött?
Hur många dagar jobbar han varje vecka?
Vilka jobb har Amir haft i Sverige?
Vad hände med det senaste företaget Amir jobbade på? Vad betyder det att de ”lade ner”?
Vilken utbildning har Amir?
Vad säger de när han söker jobb?
Vad tror Amir att de tycker?
Vad gjorde Amir med sina sparade pengar?
Varför har han inte råd att anställa någon?
Vad måste Amir göra?
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sida 14–15
Varför blir kaffet kallt och gästerna missnöjda?
Hur ser kaféet ut?
Varför tjänar Amir inga pengar?
Vad får Amir för idé?
Varför vill inte Amir bli kär?
Varför lämnade hans fru honom?
När kan Amir göra slut, tänker han?
Vad ska Amir göra vid datorn?
Sammanfatta kapitel 4 med fem meningar.
Kapitel 5
sida 16–17
Hur lång tid har det gått?
Hur många män har hört av sig?
Vad står det i mannens profil?
Vad betyder ”i sina bästa år”?
Vad tycker Stina om profilen?
Varför tror du att fotot är suddigt?
Varför spelar det ingen roll?
Vad är det enda som Stina vill göra?
Vad står det i Stinas profil?
sida 18
Hur ser Stinas foto ut?
Vad står Stina framför?
Varför tror Amir att det är lätt att lura Stina?
Vad skriver Amir?
Kapitel 6
sida 19
Vart är Stina på väg?
Vad har hon på sig?
Vad tänker hon på?
Vad måste hon vänta på?
Vad är det för årstid?
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sida 20–21
Vilka människor är på stan?
Vart går Stina?
Vad har Amir på sig?
Vad tittar han på?
Vad har Amir på sig?
Varför tror du att kostymen är trång över magen?
Vad är klockan?
Vem ser Amir när han tittar upp?
Hur ser hennes ansikte ut?
Vad gör Amir med hennes hand?
Vad gör båda under filmen?
Vad gör Stina efter halva filmen?
Berätta om kapitel 6:
Hur ser Stina och Amir ut? Vad tror du att det betyder att de skrattar tillsammans? Varför tar
Stina Amirs hand?
Kapitel 7
sida 22–23
Vart går de efter filmen?
Vad dricker de?
Vad äter de?
Vad gör Stina och Amir hela tiden?
Varför börjar Amir hosta?
Varför måste Stina plötsligt gå på toa?
Vad betyder det att tiden går snabbt? Går tiden snabbt även om man har tråkigt?
Vad tänker Stina på när hon åker buss?
Vad gör Amir?
När ska de ses igen?
Vad hoppas Amir?
Vad kanske han vågar?
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Kapitel 8
sida 24–25
Vad ser Stina fram emot?
Varför tror du att Stina inte tänker så mycket på lånen längre?
Vad gör hon med brevet från banken?
Vem ska hon låna pengar av?
Vad bestämmer Stina sig för?
Vad gör Stina varje dag?
Hur förändras hennes tavlor?
Varför tror du att de har förändrats?
Vad har Stina inte råd med?
Varför sjunger Stina?
Vad väntar hon på?
Vad gör Amir i sitt kafé?
Vad har förändrats i Amirs kafé? Varför, tror du?
sida 26
Vad tänker Amir om de bruna väggarna?
Vad tänker Amir om träffen med Stina?
Vad tänker han vänta med?
Kapitel 9
sida 27
Vilken årstid är det?
Hur ofta träffas Stina och Amir?
Varför är Stina nöjd?
Vad är det som Amir inte vet?
Vad är det som hon inte vågar berätta för honom?
Varför är Amir nöjd?
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sida 28–29
Vad är det som han inte har vågat be Stina om?
Vad tror Stina?
Vad säger Amir när han ringer Stina?
Vad bestämmer de?
Vad gör Stina innan Amir ska komma?
Vilken mat lagar hon?
Hur dukar hon?
Vad tar hon på sig?
Varför pirrar det i hennes mage?
Kapitel 10
sida 30–31
Varför tror du att Stina ser sig om i rummet en sista gång?
Vad har Amir på sig?
Vad har han i handen?
Hur ser han ut?
Hur doftar det från köket?
Varför berättar Stina att maten är nötkött?
Hur tycker Amir att Stina ser ut?
Vad säger Amir om maten?
Kapitel 11
sida 32–33
Vad gör de efter maten?
Var står vasen med blommor?
Vad finns bredvid vasen?
Varför hostar Amir till?
Vad vill båda två göra?
Varför frågar inte Stina?
Varför frågar inte Amir?
Vad gör Amir plötsligt?
Var sover Amir den natten?
Vad tänker Amir om Stina nästa morgon?
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sida 34–35
Varför ler Stina?
Vad gör de tillsammans?
Hur känner de?
Vad vill de inte längre göra?
Vad berättar Stina efter frukosten?
Vad visar Stina för Amir?
Vad tycker Amir om Stinas tavlor?
Varför köper han inte en tavla?
Kapitel 12
sida 36–37
Vad räcker Stina fram?
Vad gör Amir?
Varför lyssnar han inte på Stina?
Vad berättar Amir för Stina?
Varför blir Stina lite sur först?
Vad tänker hon sedan?
Vad har han bara sagt?
Vad berättar Amir om?
Vad tycker Stina om idén?
Kapitel 13
sida 38–39
Vad gör Stina och Amir på kvällarna?
Vad gör Stina på dagarna?
Vad gör Amir på dagarna?
Varför ringer Stina en mäklare?
Vad står det på lappen som Amir sätter på dörren?
Varför stänger de en hel vecka?
Vad gör de i kaféet?
Vad tar de från Stinas hus?
Hur ser det ut på kaféet nu?
Vad ska Stina äntligen ha?
Vad kallar de kaféet för?
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sida 40
Vilka har Stina ringt?
Var har hon satt en lapp?
Vad står det på lapparna som Stina har delat ut?
Sammanfatta kapitel 13 med fem meningar.
Kapitel 14
sida 41
Vad är det utanför Amirs kafé?
Vad ska en del göra?
Vad vill många göra?
Vad doftar det i kaféet?
Varför får vissa stå upp?
Vad tittar alla på?
Varför sätter Stina en lapp under vissa tavlor?
sida 42
Vad gör tidningarna?
Varför är Stina och Amir nöjda på kvällen?
Kapitel 15
sida 43
Vilken årstid är det?
Vad har Stina gjort med huset och bilen?
Vad har hon gjort med sina skulder?
Var bor hon?
Vad tog hon med sig dit?
sida 44–45
Vad gör de varje morgon?
Vad heter kaféet nu?
Vad gör Stina på dagarna?
Varför har deras kafé blivit populärt?
Vad beställer vissa på internet?
Vad planerar Stina och Amir att göra?
Varför känns det inte så viktigt?
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GRAMMATIK
Lägg in ordet inte i meningarna nedan
Exempel:
Han ska träffa en kvinna.
Han ska inte träffa en kvinna.
1. Stina grät i telefonen.
2. Amir vet att man kan träffa kvinnor på nätet.
3. Det känns pirrigt i magen.
4. Han föreslår att de ska träffas på lördag.
5. Amir följer Stina till busshållplatsen.
6. Hon lutar huvudet mot fönstret.

NYA ORD
Skriv egna meningar med orden:
1. inte råd
2. otrogen
3. efterlyste
4. suddigt
5. trång

SKRIVUPPGIFTER
1. Hela berättelsen börjar med Bertils brev till Stina (sida 6). Nu när du har läst boken, så
vet du ju hur det gick för Stina. Låt henne skriva ett brev till Bertil, där hon berättar hur
jobbigt hon hade det först, och hur bra det blev till sist.
2. Hur ska en riktigt bra profil på en dejtingsida se ut? Skriv en från en kvinna, och en från
en man.
3. Låt Amir skriva ett brev till en vän. Han vill berätta allt som har hänt sedan han kom till
Sverige. Hur det gick på anställningsintervjuerna, hur han planerade att få pengar och
hur det slutade. Tänk på hur man inleder och avslutar ett brev.
4. En vän vill veta vad boken Sol och vår handlar om. Skriv och berätta. Skriv också vad du
tror att din vän skulle tycka om i boken, och om det finns något som du tror att din vän
inte skulle gilla.
5. Både Stina och Amir förändras i boken. Både vad de tänker, känner och vill. Skriv och
berätta på vilka sätt de två huvudpersonerna utvecklas.
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