
I	  huvudet	  på	  en	  resande	  i	  Luleå,	  del	  2	  

Solen	  ser	  man	  alltmer	  sällan,	  det	  blir	  kallare	  och	  kallare,	  men	  de	  fina	  stunderna	  tillsammans	  med	  
mina	  olika	  värdar	  och	  människorna	  jag	  träffar	  varje	  dag	  kompenserar	  för	  denna	  trista	  verklighet.	  Igår	  
eftermiddag	  bytte	  jag	  ännu	  en	  gång	  värdfamilj.	  Som	  alltid	  var	  jag	  lite	  ängslig,	  men	  det	  gick	  över	  fort	  
eftersom	  familjerna	  alltid	  genast	  får	  mig	  att	  känna	  mig	  som	  hemma.	  

Den	  1	  december	  har	  jag	  varit	  i	  Sverige	  två	  månader.	  Jag	  har	  redan	  gjort	  hälften	  av	  min	  Europeiska	  
Volontärtjänst.	  Det	  går	  verkligen	  snabbt...	  Två	  månader	  som	  jag	  har	  bott	  hos	  människor	  jag	  inte	  
känner	  men	  som	  jag	  lärt	  känna,	  två	  månader	  som	  jag	  har	  levt	  med	  andra	  vanor,	  en	  annan	  rytm	  än	  
min	  egen.	  Jag	  lär	  mig	  mycket	  genom	  den	  här	  resan.	  Jag	  växer	  lite	  i	  taget,	  ändrar	  sinnesstämning	  och	  
ändrar	  synsätt.	  	  Men	  jag	  skulle	  ljuga	  om	  jag	  sa	  att	  jag	  inte	  alls	  saknade	  Frankrike.	  

Jag	  har	  precis	  tillbringat	  en	  vecka	  med	  att	  vara	  franskalärare	  åt	  Julia	  Stenlund.	  Det	  har	  varit	  en	  
mycket	  givande	  vecka.	  Vi	  kom	  bra	  överens	  jag	  och	  Julia.	  Hon	  är	  väldigt	  intressant	  och	  motiverad	  att	  
lära	  sig	  franska	  (hon	  pratar	  redan	  bra).	  Men	  jag	  har	  insett	  att	  det	  är	  riktigt	  svårt	  att	  lära	  ut	  sitt	  
modersmål.	  Ibland	  var	  det	  svårt	  för	  mig	  att	  förklara	  vissa	  ord,	  men	  som	  tur	  är	  finns	  teckenspråk	  -‐	  det	  
kan	  alla	  förstå,	  oavsett	  vilken	  nationalitet	  man	  har!	  

Som	  jag	  sagt	  tidigare	  och	  i	  min	  första	  krönika,	  arbetar	  jag	  sedan	  början	  av	  min	  Europeiska	  
Volontärtjänst	  mycket	  med	  barn.	  Jag	  får	  alltså	  ofta	  ägna	  mig	  åt	  undervisning,	  så	  även	  när	  det	  gäller	  
Julia	  eftersom	  jag	  lärde	  henne	  franska,	  och	  jag	  har	  fått	  insikt	  i	  vilka	  svårigheter	  läraryrket	  kan	  
medföra.	  Att	  lära	  ut	  är	  inte	  lätt.	  Inte	  ens	  på	  förskolan	  då	  det	  gäller	  att	  ”undervisa”	  barnen	  i	  den	  
åldern.	  Och	  att	  förklara	  saker	  för	  dem,	  att	  vara	  rättvis,	  att	  inte	  göra	  skillnad	  på	  dem	  och	  att	  alltid	  
framhäva	  det	  positiva.	  Det	  är	  ibland	  svårt.	  

Denna	  vecka	  kommer	  jag	  arbeta	  med	  äldre	  barn,	  på	  högstadiet.	  För	  dem	  är	  det	  meningen	  att	  jag	  ska	  
presentera	  Frankrike,	  svara	  på	  deras	  frågor,	  etc...	  Det	  kommer	  att	  bli	  annorlunda	  men	  likaväl	  
givande!	  

Vi	  ses!	  
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