ROLLER

Sofie








født tidlig på året
elsker idrett, er sterk og fokusert
far har en solid jobb og tjener godt
høye forventninger hjemmefra til
skoleprestasjoner
mor og far drikker mye i ferier og
helger
…
…

Mats
 sånn passe flink på skolen, er stille og
spør sjeldent om hjelp
 trives best hjemme
 spiller mye dataspill
 mor er sykepleier og arbeider ofte
senvakter for å få endene til å møtes
 …
 …

Ahmed
 kommer alltid fem minutter før
timen starter
 arbeider mye med lekser og det gir
resultater
 far er kirurg og mor gynekolog.
Ahmed vil også bli lege
 …
 …

Vilde
 godt likt av alle, smiler hver dag og
gjør det hun skal.
 men inni seg er hun lei seg hele
tiden, og hun forstår ikke hvorfor
 har en mor og en far som ikke
krangler, et rekkehus, og mange
venner
 …
 …

Abdullah
 lurer veldig på om han skal slutte
på skolen
 har mye uro i seg, og føler seg ikke
hjemme i klassen sin, heller ikke i
storsamfunnet
 kom til Norge for to år siden som
enslig mindreårig asylsøker fra
Afghanistan
 bor på en barneverninstitusjon der
de fleste voksne har norsk
bakgrunn.
 …
 …

Nora
 elsker politikk, er feminist og tar
lett en diskusjon i klassen.
 en ledertype og «har det i kjeften»
 har dysleksi
 har fem søsken, og deler rom med
lillesøster
 …
 …

Fatima
 har en mild grad av cerebral parese
som hun skjuler ganske godt
 for to år siden startet hun med å
bruke hijab og lange skjørt
 religion er viktig for henne.
 drømmer om å bli fotograf og hun
elsker å tegne
 mor og far vil at hun skal bli
tannlege
 …
 …

Patrick
 halvt amerikansk
 besøker familien sin i USA hvert år
 kan irritere seg ofte over negative
kommentarer fra klassekamerater
om USA og politikken der.
 utenom gode karakterer i gym og
engelsk, går det sånn passe på
skolen
 kjæresten og baseball er det
viktigste for ham
 …
 …

Karianne
 er kristen og aktiv i pinsemenighet
 hører av og til nedsettende
kommentarer om at hun er prektig
 har lyst å arbeide med mennesker,
fordi hun ønsker å bety noe bra for
andre
 …
 …

Berit


Gunnhild
 enebarn og er ofte med foreldrene
med på dyre ferier i utlandet
 bruker mye tid på utseende sitt og er
opptatt av at klærne hennes er
merkeklær
 får av og til høre at hun ikke er så
snill med noen av jentene i klassen
 …
 …

Ole














foreldre døde i en ulykke for 2 år
siden. Bor nå med tanten sin.
har konsentrasjonsproblemer og
karakterene har blitt dårligere
har ikke så mye kontakt med de
gamle vennene sine og hun føler seg
ofte alene
…
…

flink i matte
mor er professor i matematikk ved
universitetet og far er sivilingeniør
noen av de populære guttene pleier
ofte å spørre han om hjelp til
matteleksen
men når han spør om de vi finne på
noe etter skolen svarer de alltid at de
ikke har tid
av og til har han hørt at de har ledd
av ham når de tror han ikke hører det
…
…

Martin
 har lenge lurt på om han er homofil,
og nå har han blitt helt sikker
 tror faren kommer til å bli veldig sint
hvis han forteller det
 er forelsket i en av guttene i klassen,
men synes det er flaut og skamfullt
 grubler mye på hva han bør gjøre
 …
 …

Kari








Knut








har alltid visst at han er homofil.
Er åpen om dette og har full støtte
hjemmefra
har meldt seg inn i Skeiv Ungdom, og
føler det er fint å ha et sted man
føler seg hjemme
har gode karakterer, men synes ikke
selv at han trenger å jobbe så veldig
mye for det
…
…

Melek
 har foreldre med mange bøker fra
hjemlandet og diskuterer ofte
politikk
 familien har dårlig råd
 er bekymret for at de skal miste
leiligheten
 …
 …

bor på gård og elsker å stelle med
dyrene
de andre i klassen tuller av og til med
at hun lukter fjøs, men det syns ikke
Kari gjør noe
har et nært forhold til moren og
faren
føler seg trygg på seg selv, har gode
karakterer
gleder seg til hun kan begynne på
universitetet, da skal hun bli dyrlege
…
…

Rahel
 kommer fra Somalia og har bodd i
Norge i to år
 føler ikke at hun mestrer språket noe
særlig og skjønner ikke så mye av det
som læreren sier i klassen
 ingen i hennes familie har fullført
mer en grunnskole før
 foreldrene hennes er ikke så opptatt
av hvordan det går på skolen
 …
 …
Tobias/Emma
 Tobias kom tilbake etter
sommerferien som Emma
 familien har alltid støttet Emma
 har startet sin egen blogg der hun
forteller om sine erfaringer med å
skifte kjønn
 Emma er redd for at det skal bli
vanskelig å bruke jentegarderoben
 …
 …

Lisa






bor på hemmelig adresse sammen
men mor og to søsken
har konsentrasjonsvansker på skolen
er kreativ og kunstinteressert
…
…

Suri







Kim






Agnes







er adoptert fra Sør-Afrika
er verbalt sterk og har gode
allmennkunnskaper
drømmer om å bli modell
røyker noen ganger hasj
…
…

sliter med angst
synes det er vanskelig å gå på skolen
foreldrene er skilt
er valgt ut til en talentsatsing for
unge fiolinister
…
…

Peder
 har asperger syndrom
 er avhengig av å ha god oversikt over
skoledagen, og trenger pauser på et
rolig sted
 bruker mye tid på dataspill
 …
 …

lærer tamil på lørdager
foreldrene er opptatt av at hun skal
kunne mye om tradisjoner fra Sri
Lanka
er aktiv svømmer
trives godt på skolen og er flink i de
fleste fagene
…
…

Mohammed
 er eldst av fem barn
 far er mye borte
 har mange venner på skolen
 skolefagene kjennes fjerne
 …
 …

Amila
 bruker rullestol
 omgås venner i skoletiden, men ser
dem lite på fritida
 har veldig mange følgere på sin
Youtube-kanal
 …
 …
Elise







har ADHD
synes det er vanskelig å jobbe
selvstendig med skolefagene
foreldrene bruker mye tid på å følge
opp Elises skolehverdag
har jødisk bakgrunn, men familien er
ikke så religiøs av seg
…
…

Oda







er svært skoleflink
har mange venner
foreldrene har gode jobber
spiller fotball på fritida
…
…

Kristian
 har to foreldre som ruser seg
 har bodd hos besteforeldre store
deler av oppveksten
 er politisk engasjert og medlem av
AUF
 …
 …

Truls







har flytta mange ganger
foreldrene jobber i UD
er skoleflink, men sliter med
søvnproblemer
elsker å diskutere, men får ofte høre
at han har sære meninger
…
…

Maria
 har libanesisk far og norsk mor
 er enebarn, og savner noen å snakke
om bakgrunnen sin med
 bor på et lite sted
 sliter med overvekt
 …
 …

Utsagn
Gå ett skritt frem….




























hvis du gleder deg å fortelle i klassen om hvordan sommerferien din har vært.
hvis du gleder deg til gymtimen
hvis du har råd til å kjøpe gave til neste bursdag du får invitasjon til
hvis du enkelt ytrer deg muntlig i klasserommet
hvis du synes det er helt greit å diskutere islamsk terrorisme i klassen
hvis du alltid kommer forberedt til timene
hvis du har mange venner i klassen
hvis du tror du kommer til å utdanne deg til det du helst ønsker
hvis du sover godt, er uthvilt og opplagt når skoledagen starter
hvis du har råd til å kjøpe mat i skolekantinen hver dag
hvis du synes det er helt greit å snakke om din religion med klassekameratene
hvis du er med venner etter skolen flere dager i uken
hvis du ofte inviterer venner med hjem
hvis du kan gjøre alt det vennene dine gjør på fritiden
hvis du føler deg trygg på skolen
hvis du føler deg trygg hjemme
hvis du kjenner deg som en viktig del av klassefellesskapet
hvis du synes det er lett å henge med i skolefagene
hvis du synes det er greit å skille deg ut
hvis du synes du kan vært helt deg selv på skolen
hvis du aldri har vært baksnakket så du vet om
hvis du aldri har fått et gruppebasert skjellsord etter deg
hvis du føler deg sikker på at du ikke kan få negative kommentarer på utseende ditt
hvis du stort sett kan si meningene dine ute å få negative reaksjoner
hvis du stort sett har de samme meningene som flertallet i klassen
hvis du er stolt av familien din
hvis du føler deg inkludert når politikere, lærere og andre snakker om det norske
fellesskapet

