ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ÅSA ÖHNELL

Sol och vår

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Sol och vår skriven av Åsa Öhnell. Materialet är tänkt som
ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren
samt ett antal diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och
skrivövningar.

OM BOKEN
Sol och vår är en bok med dubbeltydig titel. Boken börjar som en svart komedi, men övergår
snart till ett mer socialrealistiskt drama.
Stina överges av sin man, och har inte längre råd att betala banken för huset hon bor i. Hon
gör en plan för att lösa problemet. Amir är samtidigt sliten av allt arbete i sitt kafé, men han
har inte råd att anställa. Även han gör en plan för att lösa problemet. De möts på internet,
men deras planer övergår snart i något nytt.
Sol och vår är skriven på väldigt enkel svenska. Boken är underhållande, och borde passa de
flesta läsare.

OM FÖRFATTAREN
Åsa Öhnell har en bakgrund som både översättare och språklärare.
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DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. Läs Bertils brev på sidan 6. Vad skriver han? Känns brevet realistiskt eller orealistiskt?
Diskutera tillsammans och skriv ett nytt brev från Bertil.
2. När Bertil lämnar Stina är hon pank – hon har inga egna pengar. Är det bra att vara
ekonomiskt beroende av en annan människa? Eller är det bättre att ha ett eget jobb
och att tjäna egna pengar? Är egna pengar frihet? Eller räcker det att veta att den man
lever med har en inkomst?
3. Internetdejting har blivit ett vanligt sätt för människor att träffas idag. Vilka är fördelarna? Finns det några nackdelar?
4. När Amir och Stina möts på internet luras Stina av att Amir är läkare, och Amir luras av
att Stina står framför en dyr bil och ett stort hus (sida 16–18). Hur lätt är det att luras av
”fina jobb” och dyra bilar? Hur viktigt är såna saker? Diskutera tillsammans vad som är
viktigt hos en annan människa som kanske kan vara en framtida partner.
5. Efter den första dejten så förändras Stinas tavlor och Amirs kafé (sida 25). På vilka sätt?
Varför? Hur känns det att vara nyförälskad? På vilka sätt kan livet kännas annorlunda?
6. Boken heter Sol och vår. Vad syftar det på? Varför heter boken så? Ta reda på vad det
betyder att ”sol- och våra” någon.
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