ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

En halv gul sol

OM ARBETSMATERIALET
Det här är ett arbetsmaterial till boken En halv gul sol av Chimamanda Ngozi Adichie.
Materialet är tänkt att fungera 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.

OM BOKEN
En halv gul sol utspelar sig i Nigeria på 60-talet då Biafra, en del av landet, ville bli
självständigt och bli ett eget land. Detta ledde till ett blodigt inbördeskrig.
Vi får följa tvillingsystrarna Olanna och Kainene som är väldigt olika och lever helt olika liv.
Det de har gemensamt är att de vill ha ett självständigt Biafra.
En halv gul sol gavs ut 2006 och det var den första av Chimamanda Ngozi Adichies böcker
som översattes till svenska 2007. Boken har fått många priser.
Den här versionen av En halv gul sol är översatt av Joakim Sundström och bearbetad av
Tomas Dömstedt.

OM FÖRFATTAREN
Chimamanda Ngozi Adichie föddes i staden Enugu i Nigeria 1977. Hon tillhör igbofolket,
som är det folk som ville skapa det självständiga landet Biafra.
Chimamanda Ngozi Adichie har studerat både i Nigeria och i USA. Hennes första roman Lila
hibiskus kom ut 2003 på engelska och 2010 på svenska.
Författarens senaste roman heter Americanah och kom ut 2013. Hon har också skrivit
bland annat Alla borde vara feminister (2016), Brev till en nybliven förälder (2017) och
novellsamlingen Det där som nästan kväver mig (2015).
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INFÖR LÄSNINGEN
Titta gemensamt på kartan i början av boken och läs tillsammans avsnittet ”Bakgrund” på
sidan 7. Gå också igenom listan med personer i boken på sidan 8. Svara på frågorna.
•

Var ligger Nigeria?

•

Var i landet fanns Biafra?

•

Vad är ett inbördeskrig?

•

När startade inbördeskriget?

•

Varför startade det?

•

Vad blev resultatet av kriget?

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
1. Hur skulle du berätta om boken för en person som inte har läst den? Gör en
sammanfattning.
2. Hur ser en typisk dag ut för Ugwu?
3. Hur ser en typisk dag ut för dig?
4. Kärlek är ett viktigt tema i boken. Hur skulle du beskriva den perfekta kärleken?
5. Hur beskrivs krig i romanen?
6. Vad lärde du dig om Nigeria och Biafra genom att läsa boken?

Diskutera
1. Odenigbo menar att det finns två svar på allt i skolan, ett som står i boken och ett som är
sant. Vad menar han? Varför tror ni att det är så?
2. Vad tycker ni om de olika karaktärerna i boken? Vilka är era favoriter?
3. Hur skulle ni beskriva förhållandet mellan Olanna och Odenigbo? Hur förändras det
under bokens gång?
4. Hur skulle ni beskriva förhållandet mellan Kainene och Richard? Hur förändras det under
bokens gång?
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5. Boken innehåller flera svek. Ge exempel och diskutera dem. Vilket är det värsta sveket,
tycker ni?
6. Vissa delar i boken är skrivna på ett annorlunda sätt och är utdrag ur en bok. Vad handlar
den om? Vem har skrivit den? När förstod ni vem författaren var?
7. Vilka saker i boken är specifikt för Nigeria? Vilka saker skulle kunna ha hänt överallt?
8. Hur påverkas de olika karaktärerna av kriget?
9. Varför heter boken En halv gul sol? Är det en bra titel? Varför? Varför inte?
10. Vad visste ni om Biafrakriget innan? Vad lärde ni er av boken?
11. Vad tycker ni om boken? Varför? Diskutera och jämför era åsikter.
12. Vad tycker ni om slutet?

– lättläst för vuxna • www.nyponochviljaforlag.se
3

