
	
	
	

Ett	arbetsmaterial	från	Hegas.		

Läsnyckel	
	

Nadir	och	ingen	annan	
Författare:	Pär	Sahlin	
Omslag:	Leon	Remstedt	
	

I	boken	Nadir	och	ingen	annan	möter	vi	den	ensamkommande	 flyktingpojken	Nadir,	 som	
går	i	en	svensk	högstadieskola.	Innan	kriget	tränade	Nadir	simning	i	sitt	hemland.	Kan	han	
göra	det	i	Sverige?	Hinner	han	med	det?	Vad	kommer	hans	vänner	att	säga?		
	
Boken	är	en	trea	på	Hegas	lättlästskala.	Den	fungerar	bra	som	läsning	både	för	nyanlända,	
som	behöver	en	bra	bok	på	lätt	svenska,	samt	för	den	som	behöver	en	lättläst	bok	och	vill	
öka	sin	förståelse	för	ensamkommande	flyktingbarns	situation.		
	

Innan	du	läser	
	

Nadir	och	ingen	annan	kan	användas	som	underlag	vid	diskussioner	och	temaarbeten	om	
flyktingar,	ensamkommande	barn,	 integration	och	hur	det	kan	vara	att	börja	ett	nytt	 liv	 i	
ett	nytt	land.	Samtala	gärna	om	dessa	frågor	innan	ni	börjar	läsa	boken.		
	
Titta	på	framsidan	och	tänk	på	bokens	titel.	Vad	tror	du	att	den	här	boken	handlar	om?		
Vem	tror	du	att	Nadir	är?	I	vilken	ålder	gissar	du	att	han	är?		

	

Medan	du	läser	
	

Sidan	11	

Varför	blir	de	vuxna	 i	 simhallen	 sura	på	Nadir	och	hans	kompisar?	Tycker	du	att	de	har	
gjort	något	fel?	Vad,	i	så	fall?		

	

Sidan	12	

Vad	tror	du	Nadir	menar	med	att	”svenskarna	har	tusen	regler	för	allting?”	Kan	du	komma	
på	några	regler	som	du	tänker	på	som	typiskt	svenska?	
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Sidan	13	

Vem	tror	du	att	Soraya	är?	Vilken	roll	har	hon	haft	i	Nadirs	liv?	

	

Sidan	14		

Varför	 blir	 flickans	 pappa	 arg	 på	 Nadir?	 Vad	 tror	 han	 att	 Nadir	 tänkte	 göra	 med	 hans	
dotter?		

Varför	berättar	inte	Nadir	vad	som	egentligen	hände?	

	

Sidan	16	

Varför	finns	det	en	vakt	på	simhallen?	Vad	är	badvaktens	jobb?	

Nadir	vill	inte	prata	med	badvakten.	Varför	inte	det,	tror	du?	

	

Sidan	22	

Tjejen	blir	arg	på	Nadir.	Varför	det?		

	

Sidan	24		

Nadir	 kallar	 Ali	 och	 Said	 för	 sina	 bröder,	 fastän	 de	 inte	 är	 släkt.	 Vad	 betyder	 de	 två	
vännerna	för	Nadir?	Har	du	någon	person	som	står	dig	så	nära	att	han	eller	hon	känns	som	
en	del	av	din	familj?		

Nadir	behöver	vara	ifred,	och	går	ut	ensam.	Är	det	okej	att	bli	trött	på	sin	familj	eller	sina	
vänner?	Känner	du	så	ibland?	Vad	gör	du	då?	

	

Sidan	26	

Nadir	kommer	att	tänka	på	Soraya	då	han	ser	den	blonda	tjejen.	Vad	kan	det	vara	som	får	
honom	att	jämföra	dem	med	varandra?		

	

Sidan	28		

Varför	kan	Nadir	inte	förklara	för	tjejen	att	han	bara	har	haft	otur?	

	

Sidan	33	

Varför	berättar	Nadir	inte	för	Ali	och	Said	varför	han	saknades	på	lektionen	i	svenska?		
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Nadir	 har	 hemligheter	 för	 Ali	 och	 Said.	 Han	 berättar	 inte	 att	 han	 vill	 börja	 simma	 igen.	
Varför	vill	han	inte	berätta?		Vad	tror	du	att	Ali	och	Said	tycker,	när	de	märker	att	Nadir	har	
hemligheter	för	dem?	

	

Sidan	35	

Tror	du	att	det	är	viktigt	att	få	prata	sitt	eget	hemspråk	med	någon	när	man	kommit	som	
flykting	till	ett	annat	land?	Varför?	Varför	inte?		

	

Sidan	36	

Vad	vill	ordspråket	från	Nadirs	morfar	säga,	tror	du?	Vad	innebär	ordspråket?		

	

Sidan	39	

Moa	säger	att	det	finns	flera	olika	simsätt.	Vet	du	hur	man	gör	då	man	simmar	på	de	olika	
sätten?	Kan	du	simma?	Vilka	simsätt	kan	du?	

	

Sidan	41	

Nadir	 blir	 trött	 av	 simningen.	 Vad	 är	mjölksyra?	Hur	 känns	 det	 när	man	 får	mjölksyra	 i	
musklerna?	

	

Sidan	43	

Hur	känner	Nadir	då	han	får	vara	med	i	Södervattnets	simklubb?	Vad	tror	du	att	simningen	
betyder	för	Nadir?	Varför	blir	han	nervös	över	vad	de	andra	simmarna	ska	tycka?	

	

Sidan	44	

Hur	känner	Linn	när	Nadir	ska	simma	med	dem?	Varför	tror	du	att	hon	reagerar	så?		

	

Sidan	45	

Vad	tror	Nadir	att	mannen	med	tatueringarna	vill?	Varför	vill	inte	Nadir	prata	med	honom?	

Vad	tror	du	menas	med	att	han	”blir	iskall	i	hela	kroppen”?	Varför	känns	det	så?	

	

Sidan	47	

Vad	är	Nadir	rädd	för?	Vad	skulle	kunna	hända?	
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Sidan	48	

Varför	rodnar	Nadir	när	Linn	tackar	för	lappen?	Vad	händer	när	man	rodnar?	I	vilka	olika	
situationer	kan	det	hända	att	man	rodnar?		

	

Sidan	52	

Nadir	kan	inte	koncentrera	sig	på	lektionen.	Varför	då?	Vad	tänker	han	på?	

Vad	tror	du	Nadir	känner?	Är	han	t	ex	glad,	orolig,	rädd	eller	förväntansfull?	

	

Sidan	53	

Varför	får	Nadir	dåligt	samvete	när	han	tänker	på	Soraya?	

	

Sidan	54	

Said	tycker	att	Nadir	sviker	dem	när	han	väljer	”en	grej”	före	att	umgås	med	sina	vänner.		
Tror	du	att	Said	och	Ali	skulle	förstå	Nadir,	om	han	berättade	sanningen?		

Tycker	du	att	Nadir	sviker	sina	vänner?		

Gör	Nadir	rätt	som	inte	berättar	för	Ali	och	Said,	 tycker	du?	Kunde	han	ha	gjort	på	något	
annat	sätt?	

	

Sidan	56	

Hur	känner	sig	Nadir	på	tävlingen?	Vad	är	det	som	gör	att	han	blir	mindre	nervös	och	får	
mer	kraft?		

	

Sidan	59	

”Om	du	 fortsätter	 träna	blir	du	svår	att	 slå”,	 säger	 Jonas.	Vad	betyder	det	när	man	säger	
”slå”	i	det	här	sammanhanget?	

	

Sidan	66	

Äntligen	vet	Elsas	familj	att	Nadir	räddade	flickan	från	att	drunkna.		

Vad	är	en	hjälte?	Hur	tror	du	att	Nadir	känner	när	han	blir	kallad	för	hjälte?		

	

Sidan	67	
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Nadir	vill	berätta	för	någon	om	vad	som	hänt,	men	inte	för	Ali	och	Said.	Varför	tror	han	att	
de	skulle	skratta	åt	honom?		

	

Sidan	69	

Linns	hår	doftar	precis	som	Sorayas.	Vet	du	vad	Lavendel	är	för	en	slags	blomma?	Ta	reda	
på	hur	den	ser	ut!		

	

Sidan	70	

Nadir	tänker	på	safirer	då	han	ser	Linns	ögon.	Vad	är	safirer	för	något?	Hur	ser	de	ut?	Ta	
reda	på	det,	om	du	inte	vet!	

Hur	 tror	 du	 att	 Ali	 och	 Said	 kommer	 att	 reagera	 när	Nadir	 berättar	 om	 simningen?	Hur	
känner	Nadir	för	simningen	nu	–	är	han	nervös	eller	orolig	som	förut,	eller	glad	och	stolt?	

Varför	tror	du	att	Nadir	inte	vill	berätta	för	Ali	och	Said	om	Linn?		

	

Efter	läsningen	
	
Diskutera	kring	vad	som	kan	ha	hänt	tidigare	i	Nadirs	liv.	Varför	tror	du	att	han	flydde	från	
sitt	 hemland?	Vilka	 personer	 tror	 du	 att	 han	 saknar	 från	 hemlandet?	Vilka	 personer	 har	
blivit	viktiga	för	honom	i	Sverige?	
	
Fundera	kring	hur	du	tror	att	det	skulle	kännas	att	börja	ett	nytt	 liv	 i	ett	helt	annat	 land,	
utan	dina	släktingar	och	vänner?	Vad	skulle	du	sakna?	Vad	skulle	du	uppskatta	i	Sverige?	
Vilka	tror	du	att	de	största	skillnaderna	skulle	vara?		
	
Kanske	 har	 du	 själv	 kommit	 till	 Sverige	 från	 ett	 annat	 land,	 och	 känner	 igen	 dig	 i	
berättelsen	om	Nadir?	Jämför	din	upplevelse	med	Nadirs!	Hur	var	din	första	tid	i	Sverige?	
Finns	det	några	likheter?	Skillnader?		
	
Diskutera	 vidare	 kring	 vad	 som	 händer	 när	 någon	 som	 flykting	 kommer	 till	 Sverige.	
Information	om	det	 kan	du	hitta	på	 sidan	www.migrationsverket.se.	Migrationsverket	 är	
den	myndighet	som	tar	emot	ansökningar	från	personer	som	flytt	från	sitt	land,	och	vill	bo	i	
Sverige.		
	
Nadir	bor	på	ett	gruppboende	för	ensamkommande	flyktingbarn.	Vad	innebär	det?	Hur	bor	
man	då?	Vad	betyder	”ensamkommande”?		
	
Vet	du	hur	det	kan	vara	att	komma	ensam	till	Sverige	utan	någon	vuxen	med	dig?	Kanske	
har	du	själv	flytt	från	ditt	hemland	alldeles	ensam?	Berätta	gärna	om	hur	det	var!		
	
Fakta	om	hur	det	fungerar	när	man	som	ensamkommande	flyktingbarn	kommer	till	Sverige	
kan	du	läsa	på	Migrationsverket:		
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https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-
barn-och-ungdomar.html	
	
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-Reza-Mortaza-och-Hadi	
	
Vad	tror	du	händer	sedan	i	Nadirs	liv?	Kommer	han	att	fortsätta	simma?	Hur	reagerar	hans	
vänner	 då	 han	 berättar	 om	 simningen	 för	 dem?	 Kommer	 Nadir	 och	 Linn	 att	 bli	mer	 än	
vänner?	Diskutera	tillsammans!		
	
	
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!	
	


