Läsnyckel
Nadir och alla andra
Pär Sahlin
Nadir ska åka iväg på simtävling och Linn som får det att pirra inom honom kommer också
vara där. Det känns spännande och roligt men det blir inte riktigt som han tänkt sig. Resan
medför massa oro och bråk.
Idrott, kärlek och helt vanliga tonårstankar att känna igen sig i – men också en berättelse
om att försöka passa in i en ny kultur. Detta är andra boken om Nadir och den kan läsas
fristående.

Innan du läser
Fundera över bokens titel. Vad tänker du när du läser den? Har du läst förra boken om
Nadir? Den hette Nadir och ingen annan – tror du titlarna har ett budskap som hänger
ihop?
Beskriv omslaget. Vad får du för känsla när du ser omslaget? Kan du förknippa det med ljud
eller dofter? Är där något som ser konstigt ut? Varför då tror du?
Läs baksidestexten och titta på de bilder du ser på baksidan. Hur tror du de passar in i
bokens handling? Finns det något särskilt i baksidestexten som väcker ditt intresse för
boken?

Medan du läser
1. Du måste vinna!
För Nadir väcker fjärilarna tankar på hans hemland. Vad förknippar du fjärilar med?
Varför gömmer Nadir undan fjärilen tror du?
Nadir tycker inte kompisarna förstår hur viktig träningen är för honom. Tror du hans
förhållande till sina kompisar påverkas av det? Kan du komma ihåg något tillfälle du
upplevt att andra inte förstått vad som är viktigt för dig? Hur viktigt är det för dig att
kompisarna engagerar sig i dina intressen?
Varför är man snabbare i vattnet om man är uppvärmd innan och använder badmössa?
2. Har du badat i parfym?
Vad skulle du ha packat och klätt på dig om du skulle åkt iväg på tävling? Varför klär sig
Nadir fint och fixar håret? Varför har inte de andra gjort det?
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3. Det är din tur, Nadir!
Vad tror du: är det vänskap eller kärlek mellan Linn och Nadir?
Varför är det nära att Nadir missar starten tror du?
4. Ge mig ett stort leende!
Beskriv hur Nadir reagerar på misslyckandet. Är det något du kan känna igen dig i? Hur
reagerar du när du upplever att något gått fel?
Varför väljer journalisten att intervjua just Nadir? Vad kan vara positivt med att intervjua
just honom även om han inte vann?
5. Jalla, jalla
Är det vänskapligt eller elakt när kompisarna retar Nadir tycker du?
Jalla, jalla vet de flesta svenskar vad det betyder. Om du inte talar arabiska, vilka ord skulle
du helst lära dig på arabiska då? Om du är arabisktalande, vilka ord tycker du det skulle
vara bra om icke arabisk-talande lärde sig?
6. Sluta dansa!
Vad tänker du om Axels reaktion? Varför är han så arg? Vad tänker du om Nadirs reaktion
på Axels angrepp?
Varför tror du Nadir börjar tänka på Syrien när han sitter ute på diskotekstrappan?
Har du flyttat och lämnat vänner någon gång?
7. Svårt att sova
Vad tror du Linn känner efter discot? Och Axel, vad känner han när de går och lägger sig?
Ånger är en hemsk känsla – finns det något man kan göra åt den? Ge några förslag på vad
som skulle kunna lindra ånger.
Varför tänker Nadir på Ali och Said?
8. Nadir, får jag tala med dig?
Varför vill Moa bestämma vad Nadir gör efter loppen?
Vems är felet att Nadir blev sen till sitt lopp enligt din mening?
Vad tror du Nadir känner efter samtalet med Moa?
9. Det kan bli guld!
Har du provat simma fjärilssim någon gång? Om du skulle beskriva för någon som inte vet
vad det är hur man gör och hur det ser ut, vad säger du då? Varför heter det fjärilssim?
10. Vänner till slut
Vem av killarna tycker du är modigast och gör mest för att lösa konflikten?
11. Simma som en delfin
Hur blir du när du blir nervös?
12. Guldfest
Fundera över olika slags gåvor. Linns gåva – vad tror du hon kände när hon fick den?
Festen är också som en gåva – vad tror du den betydde för Nadir? Vad är det som är så
speciellt med en gåva? Är det roligast att ge eller få? Hur känner du?

Ett arbetsmaterial från Hegas.

Efter läsningen
Vad tyckte du var mest intressant i boken?
Berätta om några karaktärer i boken. Hur är de? Påminner de dig om någon du känner?
Vem gillar du mest av karaktärerna?
Kan du komma på något du tycker skulle gjort boken bättre?
Vad tycker du bäst om med hur det slutar?
*
När journalisten intervjuar Nadir tycker han det är svårt att prata om flykten. Fundera över
hur Nadir kan ha tagit sig till Sverige. Du kan till exempel leta efter berättelser om andra
ensamkommandes flyktvägar. Vad menas egentligen med ”ensamkommande”? När Nadir
får skjuts hem av Tomas kör han honom till ”boendet” – vad innebär det?
På UR skola finns många bra filmer som skildrar olika ensamkommande flyktingbarns
livsöden. Titta gärna på någon av dem gemensamt i din grupp eller klass, för att få
fördjupad kunskap och förståelse om ensamkommandes situation. Ett exempel hittar du på
denna länk: https://urskola.se/Produkter/164569- Ensamkommande-flyktingbarn-RezaMortaza-och-Hadi
Om du själv skulle bli tvungen att flytta långt bort redan imorgon – vilka tre saker skulle du
ta med dig? Vad skulle du sakna mest från där du bor nu? När du börjar skolan i det nya
landet och alla pratar ett annat språk, vilket ämne tror du skulle vara lättast för dig att
hänga med i?
*
”Hur vet man att man är kär? Och hur vet man om man är ihop med någon?” Längst bak i
boken finns ett författarporträtt av Pär Sahlin och det är han som ställer de frågorna. Hur
skulle du besvara dem?
*
Vad tror du simningen kan betyda för Nadir? Vad är det bästa med att ha ett
idrottsintresse/fritidsintresse? Vad är det bästa med just din sport/ditt fritidsintresse?
*
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Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att
böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika sätt och på olika plan.
Ibland fokuserar Läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren, språket eller
formen, det beror på vilken titel det gäller.
Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med
yngre barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan
användas individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem under
läsningens gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det finns inget
facit i den här Läsnyckeln.

Mycket läsnöje!
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