
Shoina bor 
i Rajshahi





Hei, jeg heter Shoina. Jeg 
er ei jente på 7 som bor i en 
by som heter Rajshahi. Det 
er en veldig stor by med 
mange mennesker. 

Landet mitt heter 
Bangladesh.

Rajshahi er 10 ganger så stor 
som Kristiansand. 

Hvordan tror du det er å bo i 
en så stor by? 

Kjenner du noen som kommer 
fra et annet land?

Å lese Å samtale om





Besteforeldrene

Tante

Pappa
Onkel

Mamma

Surin

Rahid

Dette er familien min. 

Jeg bor andre etasje i et 
murhus. 

I første etasje bor tante, 
onkel og Rahid, men vi er 
nesten alltid sammen, så 
det er som om vi er en stor 
familie. 

Bestemor og bestefar bor 
også i samme huset.

Hvordan ser ditt hus ut? 

Hvem bor du sammen med? 

Visste du at i gamle dager var det vanlig i 
Norge at familiene var store med både 
tanter, onkler og besteforeldre?

Å lese Å samtale om





Surin og jeg deler samme 
seng. Kosedyret ligger alltid 
mellom oss. 

Heldigvis er senga ganske 
stor, for mamma og pappa 
sover også der. 

«Frokosten er ferdig,» roper 
tante.

Deler du seng med noen? 

Hvordan tror du det er å sove 
så mange i samme seng? 

Har du et kosedyr som du 
sover med?

Å lese Å samtale om





Før vi spiser må vi vaske oss 
litt. Mamma og tante pleier 
alltid å lage maten 
sammen. 

Kjøkkenet er ikke så stort 
men vi har plass til det vi 
trenger. 

Komfyren vår bruker gass 
for å lage varme.

Hvordan ser det ut på ditt 
kjøkken? 

Hva er gass? 

Vet du hvordan blir det varme 
i komfyren deres?

Å lese Å samtale om





Til frokost spiser vi djipati og dal. 

Djipati er ei slags lefse og dal er laget av 
bønner. Vi trenger ikke kniv og gaffel. Vi tar 
bare et stykke djipati og bruker det som ei 
klype å ta opp dalen med. Det blir litt sølete 
av og til, men det er gøy å spise med hendene. 

Dalen er litt varm, så det gjelder å få den fort 
inn i munnen. Hvis vi er flinke til å spise opp 
dalen får vi en liten dessert etterpå.

Hva spiser du til frokost? 

Spiser du noen ganger med 
hendene? 

Hvordan tror du det er å spise 
varm mat med hendene?

Å lese Å samtale om





Mamma sier at det er viktig 
å pusse tennene etter vi har 
spist. 

Noen ganger har ikke Surin 
så lyst til å pusse tennene, 
men han må det likevel.

Pleier du å pusse tennene? 

Hva tror du kan skje hvis vi 
glemmer å pusse tennene?

Å lese Å samtale om





Jeg gjør leksene mine på 
morgenen, for skolen min 
begynner ikke før halv elleve. 

Det er ganske gøy med lekser, 
men av og til er det litt 
vanskelig. Da pleier pappa 
eller onkel å hjelpe meg.

Når gjør du leksene dine? 

Når begynner skolen/
barnehagen for deg? 

Hva gjør du hvis noe er 
vanskelig?

Å lese Å samtale om





Surin er for liten til å gå på 
skolen, men han har også lyst til 
å gjøre lekser. 

Onkel har kjøpt ei bokstavbok 
som Surin kan se i. Han forsøker 
å skrive bokstavene slik at de 
ligner på de som står i boka. 

Kanskje han kan lære seg noen 
av bokstavene før han begynner 
på skolen?

Kan du noen bokstaver? 

I Bangladesh er det ikke alle 
barn som får gå på skole. 

Hvordan tror du det hadde 
vært hvis du ikke fikk lov til å 
gå på skole og lære å skrive 
og lese?

Å lese Å samtale om





På taket av huset vårt har 
pappa et duehus. Jeg liker 
godt å kose med duene, 
men av og til bruser de med 
vingene, og da blir jeg litt 
redd. 

Duene kurrer. Det er en 
koselig lyd.

Har du noen dyr hjemme hos 
deg? 

Har du vært på taket av huset 
ditt noen gang? 

Hva slags lyder liker du å 
høre?

Å lese Å samtale om





Fra taket vårt kan vi se ganske 
mye av byen. 

Surin og jeg gjetter på hvem 
som bor i alle husene vi ser. 
Noen ganger finner vi på 
historier om de vi ser på de 
andre hustakene. 

I dag er himmelen ganske grå. 
Det er fordi det er mye 
forurensing i en stor by som 
Rajshahi.

Kjenner du de som bor i husene 
rundt deg? 

Hva liker du å lage historier om? 

Hvordan ser himmelen ut i 
Kristiansand? 

Vet du hva forurensing er? 

Hva kan forurensing komme av? 

Å lese Å samtale om





I dag er en spesiell dag. 
Skolen min er stengt og jeg 
skal få være med tante 
Poppy på jobb. Hun 
arbeider på en litt 
annerledes skole. 

Ute på gata er det mange 
sykkeltaxier som kjører 
forbi, så det er bare å rekke 
ut hånda og stoppe en av 
dem.

Hvordan kommer du deg til 
skolen/barnehagen? 

Hvordan ser taxiene ut i 
Kristiansand?
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Bestemor skal også være med. 

Hun vil gjerne sitte i samme 
sykkeltaxi som meg og holde 
armen over, slik at jeg ikke 
skal falle ut mens vi er i fart, 
eller hvis vi plutselig må 
stoppe. 

Tante Poppy kommer etter i en 
annen sykkeltaxi.

Hva må du gjøre når du skal 
sitte i en bil, slik at du ikke 
slår deg hvis bilen plutselig 
stopper? 

Hvorfor tror du det ikke er 
belter i sykkeltaxiene?

Å lese Å samtale om





I Bangladesh er det vanskelig å 
være funksjonshemmet. 
Mange funksjonshemmede 
barn blir gjemt bort fordi 
foreldrene er flaue over å ha 
et funksjonshemmet barn. 

Heldigvis finnes det noen som 
er uenige i det. Tante Poppy 
jobber på en skole for 
funksjonshemmede.

Hva vil det si å være 
funksjonshemmet? 

Kjenner du noen som er 
funksjonshemmet? 

Hvordan tror du 
funksjonshemmede har det i 
Norge?
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Noen av barna på skolen 
trenger å trene opp kroppen 
sin. 

I en stor sal på skolen får disse 
barna hjelp til å gjøre øvelser, 
slik at det blir lettere å gå, stå, 
plukke opp ting og løpe. 

Skal de bli gode må de trene 
hardt hver dag.

Hvordan tror du det hadde 
vært hvis du ikke kunne gå og 
løpe? 

Trener du noen ganger?
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Når jeg er med tante Poppy på 
skolen synes jeg det er gøy med 
trampolina. 

I dag må jeg vente på tur, for noen 
av guttene holder allerede på. 

 En av guttene heter Rakutro. Han 
kjenner jeg fra før. 

Når Rakutro og jeg hopper sammen 
liker vi å finne på nye triks.

Hvordan er det å vente på 
tur? 

Liker du å hoppe på 
trampoline? 

Hvordan lærer du deg nye 
triks?
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Mohammed er en annen gutt jeg kjenner 
godt fra før. Han liker å tegne. 

Hvis Mohammed fikk lov, kunne han sitte 
og tegne hele dagen. 

Jeg skulle ønske jeg var like flink til å 
tegne som Mohammed. 

«Skal jeg vise deg hvordan du tegner et 
hus?», spør Mohammed. 

«Shoina!», roper tante Poppy, «Nå er det 
på tide å dra hjem».

Hva liker du best å gjøre? 

Hva kunne du tenke deg å bli 
flink til?
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Hjemme hos tante Poppy 
treffer jeg som regel 
fetteren min, Yashid. 

«Jeg kan godt vise deg 
hvordan du tegner hus, 
Yashid». 

Det er gøy å vise hva jeg 
har lært av Mohammed.

Hvordan føler du deg når du 
har lært noe nytt? 

Hvem lærer du bort ting til?
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Hos tante Poppy og Yashid 
er det et rom som er ganske 
stort. Der det går an å 
flytte møblene inn mot 
veggene. 

Da kan Yashid og jeg leke 
sisten og kaste ball. Det er 
bra, for ute på gata ville 
det nok være for farlig å 
leke.

Hvor kan du kaste ball og leke 
sisten? 

Hvordan tror du det hadde 
vært hvis du ikke kunne leke 
utenfor huset ditt?

Å lese Å samtale om





Når kvelden kommer ligger 
jeg og tenker på alt jeg har 
opplevd i dag. 

Jeg tenker også på byen 
Kristiansand som ligger på 
andre siden av jorda. 

«Jeg lurer på hvordan barna i 
Kristiansand har det? Er de 
veldig forskjellige fra meg?»

Tenker du at det er stor 
forskjell mellom barna i 
Rajshahi og barna i 
Kristiansand? 

Hva tror du vi har som barna i 
Rajshahi ikke har? 

Hvordan kan vi hjelpe barn 
som ikke har alt det vi har?

Å lese Å samtale om
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