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Överlevaren Isaq

- funderingsfrågor, reflektion och skrivuppgift.

Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap
Årskurs: 7-9, Gym, Vux,
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Ta gärna reda på mer om migration.
Hur många människor är idag på flykt i världen?
Vilka områden flyr många ifrån och vart flyr de?
FNs konvention om mänskliga rättigheter och
barnkonventionen finns i lättläst, ladda ner dem
från regeringens hemsida.
Titta på bokens framsida, vad får ni för tankar när
ni ser omslaget? Läs baksidestexten och prata om
vad ni tror att boken kommer att handla om.
Läs första kapitlet högt. Låt eleverna prata 2 och 2
om det de har hört. Vad får man reda på om Isaq?
Vad tror ni kommer att hända nu?

Funderingsfrågor
Hemma, sidorna 6-9
Vad vill mördarna göra med Isaq, tror du?
Vad hade du gjort om du vore Isaq?

Över gränsen, sidorna 10-17
Vad tänker Isaq på när han tänker på Europa?
Vad tänker du på när du tänker på Europa?
Hur länge är Isaq på flykt innan han träffar Nabi?
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Andra sidan, sidorna 18-27
Vilken stads hamn skulle det kunna vara som de reser ifrån?
Vad kan hända om man försöker ta sig till Europa utan tillstånd?

Ingen modig kille, sidorna 28-34
Vad drömmer Isaq om?

Lastbilen, sidorna 35-39
Hur tar de sig in i Italien?
Hade du vågat att göra samma sak?

Smugglaren, sidorna 40-45
Varför köper de inte en egen bil för pengarna?
Hur kommer det att gå på resan tror du?
Kommer de fram till England?

Vägen, sidorna 46-51
Vad händer med Nabi?

Mitt i ett mörker, sidorna 54-58
En sak är likadan nu som när Isaq var hemma, vad är det?
Tror du att Isaq kommer att trivas i Bergsele?

Fem ensamma killar, sidorna 59-62
Vad är ditt intryck av Lillemor?

Viktigt att kunna, sidorna 63-66
Hur märker Isaq att svenskar är rika?

Drömmar, sidorna 67-71
Skriv 3 saker som du tror att Isaq drömmer om.
Vilken dröm har störst chans att bli verklighet tror du?

En fet smäll, sidorna 72-76
Vad menar Isaq med att de sitter i samma gummibåt?

I morgon, sidorna 77-78
Varför vill Isaq till Stockholm?

Lycklig dåre, sidorna 79-81
Vad händer med Isaq när han förstår att hans mamma och syskon lever?

Det är ju ingenting, sidorna 82-85
Vad blir annorlunda för Isaq nu när han vet att hans familj lever?

Ett budskap?, sidorna 86-88
Varför tar Isaq väskan tror du?

Lite lugn, sidorna 89-90
Hade Isaq tänkt att ta pengarna från början tror du?

Ja eller nej, sidorna 91-93
Blir Isaq glad över brevet från Migrationsverket?

Tjuven, sidorna 94-97
Varför pratar inte Isaq med Suzy?

Aldrig komma tillbaka, sidorna 98-101
Har Isaq blivit sjuk?

Isaq tiger, sidorna 102-106
Varför smiter Isaq undan?
Skulle han kunna göra något annat?

Vid sandlådan, sidorna 107-111
Skriv 2 saker som du får reda på om Suzy i det här kapitlet.
Vad är det som gör att Isaq plötsligt berättar att det är han som har tagit pengarna?

Varför?, sidorna 112-115
Kommer Isaq kunna göra det bra igen?

Isaq berättar, sidorna 116-117
Varför tänker Isaq på det svenska språket när Suzy blir ledsen?

Hej Nabi, sidorna 118-119
Varför är Suzys pappa arg på Isaq?

Skrivuppgift
Hur kommer det att gå för Isaq?
Skriv en fortsättning som utspelar sig 10 eller 25 år senare.

