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Syfte – Förstå människor som flyr sitt hemland
Att tillsammans med eleverna samtala, reflektera och fo?rso?ka sa?tta sig in i hur det kan kännas att flytta fra?n ett land
till ett annat och samtala kring va?nskap.
Om boken Ofta tänker jag på Tarek
Boken Ofta tänker jag på Tarek är en berättelse i jagform om en flicka som flyttar med sin familj till Paris. Innan flytten
känns det så stort och läskigt att det till och med är svårt att berätta för bästa kompisen. Väl på plats är språket svårt,
kläderna fel och de andra barnen retas. Allt känns tungt, oändligt ensamt och längtan hem till Sverige och bästa
kompisen är så stor… ända till det vänder.
Ofta tänker jag på Terek är en tänkvärd bok om att höra till och hitta sin plats. Det är lätt att leva sig in i hur ensamt och
läskigt det kan vara att flytta, lära sig ett nytt språk, byta klass, land och försöka hitta nya vänner och sätt att vara på.
Flickan i boken minns hur hon hemma i Sverige träffade Terek, som kom från ett annat land. Hon undrar om han också
längtar efter sitt land och sina kompisar där.
Tipsaren reflekterar – Fly från sitt hemland och komma till ett nytt land
Många familjer runtom i världen tvingas fly ifrån sina länder och bosätta sig någon helt annanstans. Det finns också
familjer som vill flytta till ett nytt land. Att lämna det som är välbekant och allt som man älskar är svårt. Ur LGR 11,
skolans värdegrund och uppdrag, står att läsa:
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande
och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.
Metod
Sa? ha?r kan ni arbeta med fra?gorna (beroende pa? elevernas a?lder och mognad): La?s boken ”Ofta tänker jag på
Terek” ho?gt tillsammans – eller i mindre grupper. Det ga?r utma?rkt att la?sa ett kapitel i taget – fra?gorna fo?ljer
handlingen i boken. Det a?r ma?nga fra?gor, kanske va?ljer ni bara ut na?gra.

HUR
Diskutera fra?gorna tillsammans i hel- eller halvklass
Mindre grupper (tre/fyra elever) fa?r na?gra fra?gor att diskutera och redovisa i helklass.
Eventuellt kan na?gon göra anteckningar.
Grupperna kan byta fra?gor efter en stund, sa? att dom fa?r nya fra?gor att diskutera.
Om klassen klarar av att redovisa i tva?rgrupper – la?t barnen byta grupp efter en stund, sa? att alla fa?r
nya samtalspartners.
OFTA TA?NKER JAG PA? TEREK – FRA?GOR
I boken mo?ter vi Malin, Ida och Terek.

A?r det na?gon som du skulle vilja vara? Varfo?r?
A?r det na?gon som du absolut inte skulle vilja vara? Varför?
Varfo?r tycker Malin att det a?r sva?rt att bera?tta fo?r ba?stisen Ida att hon ska flytta till Frankrike?
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I boken fa?r vi veta att Ida och Malin har lovat varandra att de ska vara ihop ja?mt.

Vad tycker du – a?r det bra eller da?ligt att lova sa?nt?
Hur skulle du ka?nna dig om din kompis bryter ett sa?nt lo?fte?
Eller om du blir tvungen att bryta lo?ftet fo?r att du ma?ste flytta med din familj?
Eller om du ka?nner att du vill bryta lo?ftet och skaffa fler kompisar eller en ny ba?stis?
Namnet Malin passar inte sa? bra att heta i Frankrike. Malin byter namn innan hon flyttar till Frankrike sa? att hon inte
ska bli retad av klasskamraterna.

A?r det viktigt att fa? heta sitt vanliga namn eller spelar det ingen roll vad man kallas?
Hur go?r du om du tra?ffar na?gon med ett ovanligt namn, som du kanske inte kan uttala eller komma
iha?g? Tror du det a?r viktigt fo?r den personen att fa? heta sitt eget namn?
Na?r Malin, som nu heter Sofi, bo?rjar i den franska skolan fo?rsta?r hon inte vad klasskamraterna sa?ger och kan inte
prata med Axelle.

Har det hänt att du varit i en situation då du inte kunde go?ra dig fo?rsta?dd?
Har du fo?rso?kt att prata med na?gon, som inte fo?rsta?r vad du sa?ger?
Hur tycker du att man ska go?ra da??
Varfo?r tror du att Axelle blir irriterad pa? Sofi?
Hur har Sofi det pa? rasterna i sin nya skola?

Vad tror du att hon ta?nker?
Hur ka?nner hon sig i ett nytt land?
Sofi verkar tycka att hon ma?ste byta kla?dstil för att passa in.

A?r det viktigt att man har ra?tt kla?der som passar in bland kompisarna, tycker du?
Vad ha?nder om man inte passar in?
Sofi hittar på bra saker fo?r att kunna vara med och leka. Hon la?r sig hur man spelar kula i Frankrike och hon skaffar
egna kulor.

Vad kan du go?ra sja?lv fo?r att skaffa va?nner?
Vad kan du go?ra om du ser att någon inte har kompisar eller har kommit alldeles ny?
Om du skulle flytta till ett annat land – vad skulle du sakna mest?
Kan du komma pa? na?got som a?r lika i alla la?nder och som alla fo?rsta?r?

SKRIV & BERA?TTA
La?t barnen skriva en bera?ttelse om att de flyttar till ett annat land.

Hur ser det ut da?r du ska bo?
Hur a?r ma?nniskorna?
Pratar dom som du?
Hur ka?nns det att flytta till ett nytt land?
Vad o?nskar du att du tagit med dig hemifrån?
Hur vill du att ma?nniskorna i det nya landet skall vara mot dig?
LGR 11 Kunskapskrav
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Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna
och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
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