av ELLEN GREIDER

6–9 år | Jordens största kalashatare är en bok som gestaltar att
inte alla har samma behov. Genom Freja får vi uppleva hur hon
tycker att livet i skolan och med vänner är, vilket kan ge skön
igenkänning för andra som också bryter mot sociala normer.
Läsningen blir också ett sätt att förstå att alla är olika, och den
ger tillfälle att fundera över sig själv och sina egna behov – och
hur vi kan skapa en miljö som är tillåtande för olikheter.
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FRÅGOR
1.

Freja säger att det finns de som har jättemånga kompisar. Och de som inte har
några kompisar alls. Och så finns hon. Tycker du att det spelar roll hur många
kompisar du har? Vad är viktigt för dig?

2. Det finns människor som aldrig vill vara ensamma, säger Freja. Människor är
olika och har olika behov. Hur är det för dig? Vad behöver du för att må bra?
3. Freja beskriver att hon har två kompisar och sin pappa. Men att hon inte vet om
pappan räknas som kompis. Vad tycker du? Vad är en kompis egentligen?
4. Freja har en bästa kompis på fritids, Anton. Och så har hon Elsa som hon
leker med hemma. Vad kan vara bra med att ha olika vänner i olika
sammanhang?
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Vi har i handledningen
valt några frågor som vi
tycker är givande att
reflektera kring.
Våra handledningar
är tänkta att stötta en
fördjupad läsupplevelse
tillsammans med barn.
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5. Elsa är Frejas roligaste kompis. Men ibland
tycker hon att det är svårt med henne också. De
är olika. Vad kan vara svårt med en kompis som
är olik dig? Vad kan vara bra?
6. Ibland säger Frejas pappa till att hon
inte orkar leka mer med Elsa. Varför tror
du att det är han som säger till? Vad skulle
hända om Freja sa det tror du?
7. Både Freja och hennes pappa tycker om
att läsa. Tycker du om att göra samma sak
som någon som du bor tillsammans med?
8. I skolan är det lugnare än på fritiset.
Där tycker Freja att det kan vara jobbigt. Men hon tror inte att någon annan tycker
det. Vad tror du?
9. Freja tycker att det är jobbigt att hon aldrig får vara ifred på fritiset. Varför tror du att
de vuxna vill att hon ska vara med hela tiden? Vad hade Freja kunnat säga för att de ska
förstå vad hon behöver?
10. Fröken Mejram skäller på Freja och säger att hon alltid måste lyssna på vuxna. Enligt
Barnkonventionen, som är en lag, måste vuxna alltid lyssna på barn också.
Det betyder inte att barn alltid kan få som de vill, men de
har rätt att bli lyssnade på. Vad hade Freja kunnat säga till
Mejram? Och hur tycker du att Mejram skulle ha gjort?
11. Fröken Jan lyssnar inte när Freja säger att hon inte vill
vara med och leka. Har du varit med om att någon
vuxen inte lyssnar på vad du vill? Vad hände då?
12. När de ska rösta i klassen vågar inte Freja rösta som
hon vill. Varför är det så tror du? Hur hade de kunnat
göra för att alla ska våga rösta som de vill?
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