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Ön är en saga om en familj som tvingas fly från sitt land. Resan blir lång och tuff. Men till slut 
når de ön där de startar upp ett nytt liv.  
 
Boken är tänkt att skapa insikt och förståelse för hur det känns att tvingas lämna sitt hem 
och för hur svårt det kan vara att skapa sig ett nytt liv i ett nytt land. En bok att använda i 
olika sammanhang för att få stöd i att prata om de svåra ämnena flykt och integration. 
 
Följande citat är hämtade från Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö 18) Citaten 
stämmer väl också med läroplanen för grundskolan, samt för förskoleklassen och 
fritidshemmet. 
 
Grundläggande värden 
”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara 
barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få 
kännedom om sina rättigheter.” 
 
Förståelse och medmänsklighet 
”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om 
andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors 
situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors 



uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera 
över och dela sina tankar om livsfrågor.” 
 
 
Arbetssätt 
Ön är en bok där du som pedagog behöver vara väl förberedd, där du själv behöver ha läst 
och reflekterat i förväg. Låt sedan barnen få stanna upp vid varje uppslag och lyssna in dem. 
Förstår de vad som händer, blir de oroliga, behöver de förklaringar? Finns det barn i gruppen 
som varit med om liknande händelser kan det kanske vara bra att fundera över om läsningen 
ska ske separat för dem först. En idé kan vara att till att börja med hoppa över texten och 
bara samtala kring bilderna. Innan läsningen av boken börjar kan ”svåra” ord behöva 
förklaras. 
 
Diskussionsfrågor tillsammans med barnen 
Boken handlar om en familj på flykt. Vilka består familjen av? Vad tror du det är för ålder på 
barnen? Varför flyr de? Finns det andra anledningar som kan göra att man flyr?  
(Ön kan tolkas som flykt från krig, från en klimatkatastrof eller något annat, det finns inget 
rätt eller fel.) 
 
Vilka olika känslor visar familjemedlemmarna? När upplever du själv samma känslor?  
 
Vad skulle du ta med dig i en liten väska om du var tvungen att fly (flytta)? 
 
När familjen åker båt över det stora vattnet möts de av ilskna fåglar. Varför är fåglarna arga 
tror du? Är det riktiga fåglar? 
 
På slutet i boken börjar barnet (berättaren) och så småningom hela familjen finna sig till 
rätta. Vad är det som gör att det börjar kännas bättre för dem? 
 
Från början förstår familjen inte det nya språket som omger dem efter flykten. Hur tror du 
det känns att inte förstå vad andra säger? 
 
På slutet förstår barnet (berättaren) i boken fåglarnas sång. Tror du det är fåglarna som 
pratar eller betyder det något annat? 
 
Färgskalan i boken går från mörk till ljus. Tycker du att det finns glada färger, rädda färger? 
Vilka färger tycker du passar olika sinnesstämning? 
 
 
 


