
Elevtankar om boken Om det var krig i Norden (Janne Teller) 
”Det var intressant att tänka sig att svenska skulle kunna vara flyktingar i ett muslimskt land 
och ha lika dålig situation som vi har.” Leila 
 
” Jag blev jättenervös när jag läst boken och kopplade boken direkt till mitt eget liv.” Darwish 
 
”Bra bok som alla borde läsa. I dagens Sverige med alla fördomar anser jag att det är viktigt 
att sätta sig in i flyktingarnas roll för att försöka förstå deras situation. Att inte bara ta allt för 
givet. Denna bok borde alla svenskar läsa för att förstå hur en flykting kan ha det i sitt liv.” 
Agnes 
 
” Boken var jättebra eftersom jag började fundera på vad svenskar skulle göra om det blev 
krig i Sverige. Jag skulle säga att om det blir tvärtomnså att Afghanistan skulle bli ett 
modernt och fritt land och det skulle bli krig i  Sverige så är svenskarna  välkomna till 
Afghanistan eftersom svenskar har hjälpt oss!” Farzaneh 
 
 
” Väldigt bra bok. Boken gjorde mig arg och obekväm. Boken gjorde mig ledsen för jag vet att 
boken händelser händer idag och är verklighet för många människor. Det här skulle kunna 
vara verklighet för mig för det är verklighet för andra. Boken gjorde mig så tacksam över att 
jag lever i fred med min familj.” 
Matilda 
 
”Jag känner mig ledsen när jag läste boken, ledsen för alla människor som måste fly från sitt 
land för att det är krig där.” Misie 
 
”Att jag tar demokratin förgiven,har inte ens tänkt att vi skulle kunna bli en diktatur.” Oskar 
 
”Jag tyckte att det var intressant att höra om hur det var att vara flykting och känna att man 
inte hör hemma någonstans.” Vilma 
 
” Vi måste vara snälla mot alla människor, även fattiga och de som har kommit från andra 
länder för vi vet inte vad som kommer att hända. Vem som helst kan hamna i den 
situationen.” NoorMohammed 
 
” Alla borde läsa denna bok! Väldigt bra förklarat och det känns verkligt.” Lotten 
 
”Jag tycker att boken visar att människor måste kämpa mot krig särskilt kvinnor.” Hale 
 
”Bra, ger en tankeställare. Tar upp detaljer som man inte tänkt på förut. Känner mig även 
liten, hurmycket som kan förändras/förstöras på grund av en person, en diktator.” Agnes 
 
” Boken ger en viktig tanke till svenskar och andra människor som har levt ifred för att bättre 
kunna förstå flyktingar. Den hjälper människor som har levt i fred att kunna förstå hur 
jobbigt det är att fly från sitt land och lämna alla möjligheter som man haft i sitt hemland.” 
Benham 
 



”Boken visar på ett bra sätt hur det kan vara att fly från sitt land. Jag tror att det är ganska 
lika oberoende vilket land man än flyr ifrån.” Miranda 
 
”Boken förklarade bra en situation som vi nog inte kan tänka oss.” Alvin 
 
” Jag tyckte att boken var väldigt bra och intressant. Den ger ett annat perspektiv på det 
hela. I hela mitt liv har jag levt efter den gyllene regeln, även när det kommer till invandrare. 
Jag känner att det är viktigt att vi är öppna och tar emot de som behöver hjälp. Så att om 
det,Gud förbjude, skulle bli krig i Sverige så hoppas jag att vi skulle bli välkomna med öppna 
armar till ett annat land. En bok alla måste läsa. ” Per 
 
” Den var bra och man fick en annan bild om hur flyktingar har det. Det var bra att byta 
perspektiv.” Erika 
 
” Bra att författaren att ta upp detta ämne genom att byta perspektiv. Känns som om hon 
visste mycket om hur flyktingar har det.” Elina 
 
”Bra att det står ur ”vårt” perspektiv, då känner man mer medlidande tragiskt nog. Rörande 
bok.” Ronja 
 
” Boken ger mig en inblick i om hur det kan kännas att vara flykting.” Marion 
 
” Jag tror att denna bok får mig att tänka på hur folk i min omgivning kan ha haft det tidigare. 
Det är viktigt att låta de berätta och inte gömma flyktingar vid sidan om oss. Vi måste tänka 
på hur vi skulle mått om det var vi.” Lisa 
 
” Det är svårt att förstå att detta är verklighet för otroligt många människor. Men boken ger 
oss verkligen en bra inblick i något som vi ändå kan relatera till, det blir inte lika främmande 
och långt bort och det är en riktig tankeställare.” Hilda 


