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Nya vänner

TILL PEDAGOGEN
Nya vänner är en berättelse om två kvinnor. Adira, som lever med sina barn i Sverige,
men saknar sin familj och sitt hemland. Och Astrid, en gammal kvinna som lever ensam
efter att hennes man har dött. De båda kvinnorna lär känna varandra i samband med en
olyckshändelse, och det utvecklas en vänskap mellan dem. De har båda mycket att lära av
varandra.
Nya vänner är mycket lättläst. Språket är enkelt och meningarna korta. Boken har något att
berätta både för dem som ibland längtar efter sitt hemland och för dem som vill veta mer
om hur det var att leva i Sverige förr i tiden.

DISKUSSIONS- ELLER SKRIVUPPGIFTER
1. Adira får ont i kroppen när hon tänker på sitt hemland (s 4). Vad betyder det? Hur känner
Adira? Är det vanligt att känslor visar sig i kroppen? Kan olika känslor visa sig i kroppen på
olika sätt? Diskutera och ge exempel.
2. ”Det är ännu kallare nu, men Adira fryser inte. Hon känner sig varm inne i kroppen.”
(s 13) Beskriv Adiras känslor. Varför känner hon som hon gör? Vad är det som har hänt? Är
det viktigt att känna sig behövd?
3. Astrid hamnar på sjukhus för att hon har stukat foten. Varför? Har det med hennes ålder
att göra? På vilka sätt blir en hjälplös om en inte kan gå? Hade det varit annorlunda om
Adira hade stukat foten, eller hade hon också fått ligga på sjukhus?
4. Astrid berättar om vilka frukter hon åt när hon var liten (s 26). Hur är det med mat och
frukt i idag i Sverige? Varifrån kommer den? Och vilka restauranger finns det från olika
länder?
5. Vad berättar Astrid om sin barndom? Hur var det att leva i Sverige då? På vilka sätt har det
förändrats? Ge så många exempel som möjligt.
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