GREIT Å VITE OM TIGERGJENGEN
Har du ikke lest alle de 12 bøkene om Tigergjengen? Eller husker du
ikke alt som har skjedd? Da kan du lese her.
Noen av de seks vennene har kjent hverandre siden de var barn,
noen kom til senere. Fem av dem bor i et bofellesskap og en bor for
seg selv. Noen ganger ler de og har det gøy. Andre ganger krangler de og
er uenige. For de er jo forskjellige. Og sånn er vel dine venner også.

JUNE

MAY

May er snill og rolig, og kan
bli redd når noen er sinte
og har høye stemmer. Hun
liker å være sammen med
folk hun kjenner godt, og
må tenke seg om før hun
blir med på noe som er
nytt og ukjent. Hun liker
å pynte seg. Og bøker om
kjærlighet. Hun er kjæreste
med Tommy.
June bor i bofellesskapet.
Hun har en mor og en far
som er skilt.

LISE

June er morsom og flink
til å finne på ting. Hun er
ivrig, og liker å snakke. Og
så er hun flink til å gå på
ski og spille fotball. Hun er
en god venn, som hjelper
andre.
June bor i bofellesskapet.
Hun har en mor og en far.
Og en tante som heter
Gerd og har hunden Ruff.
Før hadde June en mormor, men hun er død.
Det er trist, synes June.

Lise ble med i gjengen da
hun ble kjæreste med Olle.
De traff hverandre i en skibakke på fjellet. Lise er selvstendig og morsom. Hun er
glad i sport; kjører slalåm
og står i mål på et håndballlag. Noen ganger passer hun
en katt som heter Konrad.
Lise bor for seg selv, i sin
egen leilighet. Før bodde
hun hos faren sin. Besteforeldrene hennes bor på
en øy i Nord-Norge.

OLLE

KIM

TOMMY

Kim er stille og rolig. Han
sier ikke alltid så mye, men
er tøff når det gjelder. Det
er mange som liker ham,
for han er god til å lytte til
andre. Kim er veldig glad i
musikk, og mange i familien
hans spiller piano og cello
og fiolin. Han er også god
til å svømme, og trener i
en svømmeklubb.
Kim bor i bofellesskapet.
Moren heter Siv, og er fra
Korea. Faren hans er død.
Han har flere kusiner. Og
onkel Tore, som har sommerhus i Sverige.

Tommy Han er stort sett
rolig og blid. Han trives
best sammen med folk han
kjenner. Tommy liker at
alt er sånn som det pleier
å være. Han kan bli ganske
sur hvis noe han har
bestemt blir forandret.
Men han er ikke sur veldig
lenge. Tommy og May
er kjærester. De jogger
sammen hver onsdag.
Tommy bor i bofellesskapet. Han har en mor
og en far. Og en farmor
som er morsom og finner
på mye rart.

Olle trenger noen ganger
å være alene. Da koser han
seg med sport på tv, en
film eller musikk. Han er
veldig interessert i fotball,
og spiller også selv. Olle
blir irritert når andre vil
bestemme over ham. Han
er voksen og vil bestemme
selv.
Olle bor i bofellesskapet.
Han har en mor og en far,
og en søster som heter
Tine. Hun har tvillinger.
De er små og får litt mye
oppmerksomhet, synes
Olle.

HANSEN

ALEX

INGRID

Ingrid og Alex er personale. Det betyr at de jobber
i kommunen og hjelper dem som bor i bofellesskapet.
Noen ganger er de med og lager mat eller vasker gulv
eller klær. Andre ganger er de med når noen skal på
Senteret og handle.
Når Ingrid vil at noen skal spise litt mer sunn mat eller
legge seg litt tidligere, kan de bli litt irritert. Men for
det meste synes alle at det er fint å ha noen i nærheten som kan hjelpe og som de kan prate med.

Alfred Hansen er en nabo.
Vennene i Tigergjengen ble
kjent med ham en gang
hunden hans, Fido, var blitt
borte. Hansen bor i et av
de gamle husene som er
igjen i gaten, og han kan
fortelle mye om hvordan
det var der i gamle dager.

FELLESEN

Hvis du ser noen i den gule sofaen, så
betyr det at de er på Fellesen. Fellesen
er et stort rom med stue og kjøkken. Der
kan de gå når de vil være sammen med
noen, for der er det nesten alltid folk.

Noen ganger spiser de middag der eller
bare prater og ser på tv. Det er fint å ha
et rom som alle sammen eier. Og hvis de
sitter veldig tett får alle plass i den gule
sofaen.

TIGERGJENGEN, PROSJEKTBESKRIVELSE

PLATTFORM FOR BOKSERIEN OM TIGERGJENGEN
Vi følger seks unge venner – de fleste i et bofellesskap – fra de flytter hjemmefra. De har ulik
personlighet og bakgrunn og ulikt kognitivt nivå. De er uten spesifikk alder – kun unge og
voksne. De har ingen diagnoser eller visuelle stigma som kan relateres til bestemte tilstander.
Deres utfordringer er kun forklart som; å bruke litt mer tid enn andre, å ikke forstå, å føle seg
treg og å trenge litt hjelp. At de fleste bor samlet, gir mulighet for tette relasjoner og samhandling. Bipersoner er kuttet ned til et minimum, med noen få i hver bok. Personalet
i bofellesskapet består for eksempel av kun to personer.
Fra denne plattform tar bøkene opp tema som vi vet er aktuelle for personer med lære
vansker. Som hverdagslivets små og store utfordringer, samarbeid og sosiale relasjoner. Mer
konkret: Pengebruk og økonomi, fleksibilitet i forholdet til andre, løsrivelse og opposisjon, selv
bestemmelse, empati, vennskap, kjærlighet og sjalusi, aldring og død, skole og arbeid, fritid,
reise, overvekt og helse, mobbing, seksuell trakasering, mediepåvirkning og samfunnsspørsmål.

PROSJEKTETS HOVEDMÅL
Det underholdende
Serien er basert på læreplaner og kompetansemål, men forhåpentlig uten at historiene blir
belærende og moraliserende. Tekstene og tegningene skal oppleve verden fra deres ståsted,
ikke vårt. Målet er at hver bok skal underholde og berøre, ut fra tanken om at virkelig utvikling
hos et menneske kun skjer når den er fundert i egne følelser og egen refleksjon. Det legges
derfor stor vekt på at en historie skal ha driv, humor, spenning, overraskelser, rampestreker,
tvilsomme karaktertrekk og sterke følelser.
Det nære
De fleste elever med lærevansker vil hele resten av livet slite med praktiske problemer som vi
andre knapt tenker over: Finne en vare i butikken, lage middag, sortere tøy til vaskemaskin,
forstå en bussrute osv. Bøker kan ikke fjerne problemene, men forhåpentlig – ved hjelp av
humor, glede og menneskelighet – gjøre dem litt lettere å leve med. Prosjektet ønsker å vise
at det ikke bare er du som strever, samt formidle optimisme og tro på egen styrke og egne
muligheter.
Det sosiale
Disse elevene vil – hver på sin måte – streve med å forstå sosiale koder og væremåter. Sosial
kompetanse fordrer evne til å forstå seg selv og andre, et stort språklig register og evne til å
analysere og sette informasjon i sammenheng. Ikke noe av dette er enkelt for vår gjeng. Samhandling, empati og fleksibilitet er derfor tema som er viet stor plass i alle bøkene.

Det emosjonelle
Ord er tankens redskap, men personer med lærevansker har ofte begrenset ordforråd og
ordforståelse – særlig for det som er abstrakt. De har derfor liten evne til å forstå og formidle
egne følelse. Samtidig – eller kanskje nettopp derfor – er de overrepresentert når det gjelder
psykiske lidelser i voksenliv. Prosjektet har som mål å utvide ordforrådet og bedre forståelsen
for egne og andres følelser. Gjennom mange ulike historier vil vi belyse følelser og vise at
tanker kan deles og problemer løses.
Det grensesprengende
Vi lever i en tid med store og hurtige endringer innen medier og digital teknologi. Manglende
evne til å følge med kan skape usikkerhet og angst hos noen hver, men særlig hos denne
gruppen. Det er et mål at bøkene skal bidra til økt kunnskap om verden utenfor. Samfunnsspørsmål og teknologi skal belyses ved å gjøre det kompliserte enklere og mer konkret – og
relatert til eget liv.
Det stimulerende
Mange lever et svært regulert voksenliv, har monotone jobber og en tendens til å snevre inn
sitt interessefelt med årene. En del diagnoser fører dessuten til raskere aldring enn i normalbefolkningen og utvikling av demens allerede fra 35-års alder. Prosjektet har som mål å utvide
interessefeltene, anspore til deltakelse i aktiviteter og å bidra til generell stimulering av hjernen.
Det inkluderende
Elever som opplever å være annerledes har ofte et sterkt behov for å være som andre unge –
de vil være normale. Dette er det tatt hensyn til både i tekst og illustrasjoner. Hovedpersonene
skal se kjekke ut og er plassert i mest mulig normale settinger. De er også bevisst plassert på
verdsatte arenaer (disko, buss, kino, slalåm) nettopp for å understreke at de også tilhører
samfunnet og er ”kule”.

TIGERGJENGEN, TEMA BOK 1 – 17

BOKPAKKE 1
BOK 1: DETTE ER TIGERGJENGEN
Har du opplevd noe skummelt, og ikke visste hva du skulle gjøre? Da bør du lese om
Kim, som ble borte på en flyplass i Sverige. Om May, som lærte klassen sin hvem som
var mest modig. Om Tommy, som kom på feil buss og havnet på en øy. Om Olle, som
skadet seg og måtte hentes av ambulansen. Og om June, som stoppet en ekkel, innpåsliten type.
BOK 2: TOMMY FLYTTER
Skal du flytte hjemmefra, eller har du allerede flyttet? Da bør du høre om Tommy, som
skulle flytte i bofellesskap, men ikke ville kjøpe sofa og ikke ville ha klærne sine med
på flyttelasset.
BOK 3: OLLE VIL BESTEMME SELV
Er du litt for glad i brus og godterier? Da bør du lese om Olle. Han lurte alle som ville
stoppe ham i å kjøpe brus og søtsaker.
BOK 4: JEG VIL HA EN KJÆRESTE
Har du lyst på en kjæreste? Da bør du lese om Tommy, som helst ville være James Bond.
Og om May, som ble forelsket da bussen plutselig bråstoppet.
BOK 5: DEN HEMMELIGE ESKEN
Synes du tv-nyhetene kan være skumle? Da bør du sjekke hva Kim sin mor hadde i en
hemmelig eske på loftet, og hva det har med nyheter å gjøre.

BOKPAKKE 2
BOK 6: KJÆRESTER I TRØBBEL
I forrige bok ble Tommy og May kjærester. Men å være kjæreste er ikke alltid lett. Har
du hatt en kjæreste, eller vil du ha en? Da kan du lese om hvordan det gikk med de to
da Tommy fikk seg ny jobb og alt ble forandret.
BOK 7: FULL FEST HOS GJENGEN
De fem vennene vil invitere til fest. Men hvem skal de be? Og hva skal de servere? Og
hvem skal betale? Det er ikke lett å bli enig når fem skal bestemme, og alle har helt
forskjellige meninger.
BOK 8: FLYGENDE PANNEKAKER
Har du opplevd å prøve veldig hardt å få til noe – og så får du det ikke til likevel? Det
er utrolig irriterende. I denne boken kan du lese om da gutta skulle lage pannekaker.
Da skjedde litt av hvert, men de ga ikke opp.
BOK 9: JUL HOS TIGERGJENGEN
Det er bare noen dager til jul, og mystiske ting skjer. En mann lusker rundt om natten. En farmor havner på sykehus. Og en hund blir plutselig borte. Lurer du på hvordan alt dette gikk? Da må du lese bok 9.

BOKPAKKE 3
BOK 6: KJÆRESTER I TRØBBEL
I forrige bok ble Tommy og May kjærester. Men å være kjæreste er ikke alltid lett. Har
du hatt en kjæreste, eller vil du ha en? Da kan du lese om hvordan det gikk med de to
da Tommy fikk seg ny jobb og alt ble forandret.
BOK 7: FULL FEST HOS GJENGEN
De fem vennene vil invitere til fest. Men hvem skal de be? Og hva skal de servere? Og
hvem skal betale? Det er ikke lett å bli enig når fem skal bestemme, og alle har helt
forskjellige meninger.
BOK 8: FLYGENDE PANNEKAKER
Har du opplevd å prøve veldig hardt å få til noe – og så får du det ikke til likevel? Det
er utrolig irriterende. I denne boken kan du lese om da gutta skulle lage pannekaker.
Da skjedde litt av hvert, men de ga ikke opp.
BOK 9: JUL HOS TIGERGJENGEN
Det er bare noen dager til jul, og mystiske ting skjer. En mann lusker rundt om natten.
En farmor havner på sykehus. Og en hund blir plutselig borte. Lurer du på hvordan alt
dette gikk? Da må du lese bok 9.

BOKPAKKE 4 (Kommer i februar/mars 2017)
BOK 13: GJENGEN DRAR TIL NORD-NORGE
Elever ved Kristiansund vgs og Voksenopplæringen i Flekkefjord vant konkurransen om
tema for denne boken. De ønsket natur, hav, fiske og båtliv. Og vi har lagt historien til
Nord-Norge.
BOK 14: – JEG HATER PENGER
Det sier Kim. Og det er nok flere enn ham som har litt trøbbel med tall og penger. For
hva er egentlig en konto? Et innskudd? Eller et bankkort? Dette prøver Kim og Tommy
å finne ut.
BOK 15: JUNE – HELT SJEF
Har du opplevd at noen hele tiden vil bestemme over deg? Og at du ikke alltid greier å
si nei? I denne boken er det June som sjefer litt for mye. Men Kim har en løsning.
BOK 16: KJÆRLIGHET OG SJALUSI
Tommy har problemer med kjærligheten, og får råd av sin arbeidskamerat Erling, som
sier han er ekspert på damer. Men er det gode råd? Les boken og finn ut selv!
BOK 17: EN FARLIG SMS
May har sendt en dum sms. Hun angrer, men det er umulig å trekke tilbake en melding
som er sendt. Det finner May ut når den ene, lille meldingen lager store problemer.

