
Läsmöten- elever intervjuar varandra om läsning och favoritböcker 
Fem elever från Språkintroduktionen möter fem gymnasieelever  



 
 

Stina och Layth 
 

1. Vad fick dig att börja läsa böcker? 

Stina Layth 

Jag har så länge jag kan minnas tyckt om att 
läsa böcker. Jag antar att det beror på att 
mina föräldrar och främst min pappa brukade 
läsa sagor för mig och min syster när vi var 
små och att jag då fick ett intresse för böcker. 
När jag sedan i skolan lärde mig läsa började 
jag själv läsa i sagoböckerna och utvecklade 
ett eget intresse för läsning. 

Jag började läsa för att får veta om nya 
saker och spännande händelser. 

 

2. Vad betyder läsning för dig?    

Stina Layth 

Jag läser delvis för att lära mig och utveckla 

mitt ordförråd, men den allra största orsaken 

till att jag läser är för att jag tycker att det är 

kul. Jag älskar att ta del av andra människors 

historier och få uppleva nya platser och 

omgivningar utan att ens behöva röra på mig. 

I vissa stunder har läsningen varit en flykt 

undan verkligheten då jag för ett tag fått 

fokusera på annat än mina egna problem. Jag 

tycker verkligen att läsningen berikar mitt liv.  

Jag läser för att lära mig  nya ord och 

utveckla mitt språk. 

 

3. Hur vill du helst ha det när du läser? 

Stina Layth 

Det enda egentliga kravet jag har när jag ska 
läsa är att det ska vara tyst så att jag kan 
koncentrera mig. Jag föredrar också att läsa 
inomhus hellre än att exempelvis ligga på 
stranden och läsa. 

Jag läser bäst på en lugn i plats och vill 

gärna fika samtidigt. 

 



4. Vilket är ditt bästa tips för att komma igång med att läsa böcker? 

Stina Layth 

Mitt bästa tips för att komma igång med att läsa 
böcker är helt enkelt att välja böcker du gillar. 
Det är ju givetvis svårt att veta vilka sorts böcker 
man gillar innan man läst dem, men jag tror att 
man helt enkelt får testa sig fram. Kanske kan 
man ta hjälp av någon lärare/bibliotekarie? Ett 
tips är ju att utgå från sina intressen när man 
väljer böcker. Är du intresserad av fotboll så välj 
böcker om det ämnet. 

Mitt bästa tips är att välja någon bok som 

man själv tycker om.  

 

5. Vad kan skolan göra för att elever ska börja läsa böcker? 

Stina Layth 

Skolan kan uppmuntra elever till läsning genom 

att avsätta lektionstid för läsning och skapa en 

bra läsmiljö. Även om läsningen tar tid från 

övriga ämnen tror jag att det kommer löna sig i 

längden då skönlitterär läsning förbättrar den 

språkliga förmågan, något som är viktigt i 

samtliga ämnen. Jag tänker att man också kan 

uppmuntra eleverna till att läsa på fritiden 

genom att till exempel ge boktips, skapa 

bokklubbar och så vidare.                                                                      

Skolan borde bli bättre på att ge eleverna tillgång 

till skönlitterära böcker. Här på gymnasieskolan 

tycker jag att det är bra att det finns bokrum och 

liknade, men på min förra skola fanns det i 

princip ingen tillgång till skönlitterära böcker i 

själva skolbyggnaden.  

Skolan behöver beställa bra böcker. Det 
är också viktigt att läraren berättar för 
eleverna vilka böcker som är bra. 
Jag tycker att allt som lärarna gjorde var 
superbra. Boksamtalen var spännande 
och det var roligt att spela teater som vi 
kopplade till böckerna vi läst. 

6.Vilket sätt att arbeta med böcker tycker du har varit bäst? 

Stina Layth 

Jag tycker att boksamtalen som vi haft nu under 

litteraturkursen varit det absolut bästa sättet att 

arbeta med böcker. 

Boksamtalen var bäst. 
 
 
 

7. Vilken sorts böcker väljer du helst? 

Stina Layth 
Jag läser helst skönlitterära böcker med handlingar 

som känns verkliga eftersom jag tycker om att läsa 

om andra människors livshistorier. Handlingen i 

böckerna behöver inte vara självupplevd, men jag 

föredrar att de åtminstone har någon sorts 

verklighetsanknytning. 

Jag vill läsa böcker som handlar om 
kärlek och böcker som är annorlunda. 
 
 
 
 
 



8.Vilka två böcker har berört dig starkast/varit mest intressanta under det här läsåret? 

Stina Layth 

De två böckerna som berört mig starkast under 

det här året är Tusen strålande solar och Jag 

finns. Båda böckerna, som annars är väldigt olika 

varandra, tar upp oerhört viktiga ämnen som 

förtjänar att uppmärksammas mer. Båda 

böckerna lämnade mig med obehagskänslor och 

förtvivlan över att det som beskrivs i böckerna, 

kvinnors situation i ett patriarkalt samhälle, 

mobbning i skolan och misshandel i hemmet, 

faktiskt existerar i verkligheten. 

Boken När jag inte hade nåt som handlar 
om Ison berörde mig starkast. Boken 
handlar om flera olika saker och som 
läsare så lär jag mig många saker. Jag har 
läst den boken två gånger. 

 
9. Vilken bok skulle du rekommendera mig att läsa? 

Stina Layth 

Jag skulle rekommendera dig att läsa Jag finns 
just eftersom mobbning är ett så oerhört viktigt 
ämne som berör oss alla, och kanske framförallt 
de som jobbar i skolan och med barn. Det är så 
otroligt viktigt att man i skolan slutar blunda för 
mobbning och ser tecknen i tid. Jag tror också att 
man måste bli bättre på att uppmärksamma 
barns situation i hemmet, och när man 
misstänker att allt inte står rätt till måste man gå 
vidare med det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boken Ett hål om dagen för att boken var 
så himla bra med många spännande  
händelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parvin och Maja 

1. Vad fick dig att börja läsa böcker? 

Parvin Maja 

Det var lärarna som fick mig att läsa böcker. 
De berättade om bra böcker och visade hur 
jag skulle göra.  

Jag har alltid tyckt om att läsa böcker, ända 
sedan jag var liten men jag tror att den 
främsta anledningen var min nyfikenhet på 
saker. Jag läser för att lära mig. 

2. Vad betyder läsning för dig?    

Parvin Maja 

Läsning betyder mycket för mig. När jag l 
börjar läsa böcker betyder det att jag får veta 
mer om världen, sanningen och om 
drömmar. Jag kan drömma, tänka, prata och 
fåerfarenhet från böcker också. 
När jag läser böcker får jag många ord som 
jag kan använda. Jag får också många 
erfarenheter från böcker och får läsa om 
saker som är lärorika för mig i livet. 
 

Läsning betyder mycket för mig eftersom det 
är så jag får veta saker. Jag tycker om att läsa 
romaner, fantasy och självbiografier eller 
böcker om psykologi, astronomi, böcker på 
spanska eller engelska och böcker om hälsa. 
Jag tycker det är intressant och roligt att få ta 
del utav olika världar och förhållanden, leva 
mig in i något annat, lära mig nya ord som jag 
sedan vill använda hela tiden, skapa 
drömmar och förhoppningar, lära mig om 
människor eller ämnen… det finns så mycket 
som böcker uppfyller för mig och det är det 
bästa för mig. 



3. Hur vill du helst ha det när du läser? 

Parvin Maja 

Jag vill gärna läsa böcker på en plats som är 
lugn. Det är bättre för mig för  då kan jag kan 
fokusera mer på böckerna. 
 

Jag vill helst ha det relativt lugnt runt 
omkring men ibland när jag läser länge och 
det är tyst så blir jag väldigt trött oavsett hur 
mycket jag tycker om boken eller inte. Jag 
kan koncentrera mig ganska bra med lite ljud 
eller musik men är det någon jättebra låt så 
fokuserar jag på den istället! 
 

4. Vilket är ditt bästa tips för att komma igång med att läsa böcker? 

Parvin Maja 

Mitt bästa tips för att komma igång att läsa 
böcker är läsa böcker som är intressant och 
läsa om flera gånger om jag inte förstår 
texten. Att läsa om en bok hjälper mig att bli 
bättre på att läsa och då blir det också 
roligare. 
 

Att skapa sig ett intresse för det. Jag tror på 
att det inte är möjligt att göra någonting bra 
utan passion och engagemang så att skapa 
sig ett intresse är det viktigaste. Ett sådant 
kan växa fram hur som helst, man kanske 
redan är intresserad av sport och vill läsa om 
det som en faktabok eller om en karaktär 
som också gillar det så får man en slags 
samhörighet till honom eller henne. Man 
kanske gillar en viss typ av författare och 
hittar andra som skriver ungefär likadant, 
kanske med rim eller sakligt, i brevform eller 
kronologiskt. 
 

 
5. Vad kan skolan göra för att elever ska börja läsa böcker? 

Parvin Maja 

Jag tycker att skolan kan presentera och ge 
information om de bästa böckerna. Till 
exempel vilka böcker som passar för oss eller 
vilka böcker som handlar om kärlek, 
svårigheter eller glädje. 
 

Göra det kreativt. Många elever tror jag inte 
vill läsa böcker för att dem inte känner att 
det finns en mening med det, att det är 
långtråkigt och att det går sakta och vissa 
kanske inte gillar att läsa för att dem inte kan 
det p.g.a. dyslexi eller 
koncentrationssvårigheter. Jag tror att det 
gäller att nå ut till så många som möjligt och 
inte bara se till böcker som texter utan 
kanske be elever ha boksamtal så att det blir 
mer aktivt, erbjuda ljudböcker, rita bilder 
som symboliserar bokens innehåll, spela en 
teater utifrån boken, översätta sin favoritdel 
till ett annat språk, göra en film utifrån 
boken, ha bokcafé… möjligheterna är ganska 
oändliga till vad man kan göra mer än att 
bara läsa den. 

 



6.Vilket sätt att arbeta med böcker tycker du har varit bäst? 

Parvin Maja 

Vi har provat olika sätt att arbeta med 
böcker. Varje sätt var effektivt men jag 
tycker om mest att ha boksamtal med andra 
om boken. Vi blir nyfikna och får veta 
varandras åsikter. Det blir spännande. 
 

Boksamtal för då får man höra andras 
perspektiv kring det man själv har undrat 
över eller som man själv har en åsikt om och 
det gör berättelsen mycket mer levande och 
man minns den tydligare. 
 

7. Vilken sorts böcker väljer du helst? 

Parvin Maja 

Jag väljer helst att läsa böcker r om kärlek 
och vänskap. Jag tycker inte om att läsa 
böcker som handlar om krig eller våld. 
 

Romaner och fantasy på grund av att jag är 
väldigt romantisk och djup av mig men jag 
gillar också det drömlika i magi och 
övernaturliga. Jag tycker om att läsa om 
oväntade relationer, relationer som varar för 
evigt, starka band och äkta genomgående 
kärlek. Helst läser jag om kärlek mellan unga 
eftersom jag själv är ung och känner mig mer 
enhetlig eller vad man ska säga, med 
berättelsen då.  En serie jag tycker om är 
”Starcrossed” som handlar om en tjej som 
visar sig vara nyckeln till halvgudarnas frihet 
och lycka. Hon är själv en halvgud, dotter till 
Afrodite och genom berättelsens tre delar så 
byggs det upp för det avgörande kriget i den 
sista delen ”Nemesis”. Det är även en 
kärlekshistoria mellan huvudpersonen och 
hennes ”kusin” Lucas som är väldigt 
komplicerad och intressant att följa. Jag 
tycker om att läsa fantasy för det är ofta 
oförutsägbart och händelserikt. 

8.Vilka två böcker har berört dig starkast/varit mest intressanta under det här läsåret? 

Parvin Maja 

Jag tycker bäst om  böckerna som heter 
Kensukes rike, Pojken i randig pyjamas och 
Stjärnlösa nätter. De var de bästa och mest 
spännande böckerna för mig. 
 

”Jag Finns” och ”Tusen Strålande Solar” på 
grund av att dem båda var så råa, starka och 
väldigt verklighetstrogna. När jag läste båda 
så fick jag blandade känslor och jag grät 
nästan, tappade hakan och fick en varm 
känsla av glädje på olika ställen i böckerna 
och jag ville bara veta hur det slutar. 
Eftersom jag inte visste någonting då det 
kändes ibland så hopplöst för huvudrollerna 
att jag tvekade ifall jag vågade läsa klart eller 
om det skulle hända något jag inte ville. 
Ibland kändes det så värdefullt för dem och 
så glädjefyllt att jag inte ville läsa mer för att 
behålla dem ögonblicken och veta att dem 



fick uppleva det. Det var verkligen en 
upplevelse att läsa båda och det gjorde att 
jag fick lära mig ännu mer om alienerade 
känslor, maktlöshet och vad mod egentligen 
innebär. 

9. Vilken bok skulle du rekommendera mig att läsa? 

Parvin Maja 

Jag vill rekommendera dig boken Stjärnlösa 
nätter. Det innehåller viktiga och spännande 
händelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag har läst väldigt många bra böcker sen jag 
började läsa på förskolan men en bok jag 
tycker alla borde läsa är ”Boktjuven” av 
Markus Zusak. Det är en bok som verkligen 
fastnade inom mig och som jag tyckte var så 
unik men som handlar om ett tema så 
återkommande som andra världskriget kan 
bli. Det är en viktig bok som skildrar tiden så 
mäktig och rå på samma gång. Den är väldigt 
oförutsägbar och den är även lite spöklik då 
det är Döden som berättar och världen 
beskrivs med färger. Det är svårt att förklara 
hur bra boken är om man inte har läst den 
men det kommer alltid vara en av mina 
favoritberättelser 
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Hilda och Hamza 

 

1. Vad fick dig att börja läsa böcker? 

Hilda Hamza 

Jag har alltid tyckt det varit kul att läsa eftersom 
det känns som att man kommer in i en "ny" värld 
då man läser. Man kan anpassa sin läsning efter 
sitt humör och det tycker jag är väldigt kul.  

Jag vill ha lite ha lite rolig tid och få mer 
information. 

2. Vad betyder läsning för dig?    

Hilda Hamza 

Egentligen betyder det kanske inget speciellt för 
mig - men jag tror ändå att det "gett" mig en hel 
del. Det har gett mig en god läsförståelse, 
bredare språk och allmän förståelse. Läsning för 
mig betyder lugn och avslappning, man behöver 
inte "vara" sig själv längre, utan man får gå in i en 
annan slags roll.  

Böckerna är som en av mina kompisar. 
 

3. Hur vill du helst ha det när du läser? 

Hilda Hamza 

Jag vill gärna ha det tyst och vara i en lugn miljö. 
Helst hemma i sängen eller soffan, eller på 
bussen.  

Helt tyst i rummet, men med  lite musik. 
 

4. Vilket är ditt bästa tips för att komma igång med att läsa böcker? 

Hilda Hamza 

Välj böcker som du verkligen tror du kommer att 
gilla! Om du har svårt för läsning tycker jag man 
kan börja med mer lättlästa böcker. Läs inte bara 
böcker som skolan ger utan försök att läsa 
utanför skolan, då du inte har något krav på dig. 
Oftast blir det väldigt pressande och stressigt att 
läsa böcker i skolan för man måste göra analyser, 
recensioner och sådant och det kan lätt göra att 
läsningen ger ångest. Man om man läser utanför 
skolan blir det kravlöst och mycket roligare.  

Välja böcker som passar dig som person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Vad kan skolan göra för att elever ska börja läsa böcker? 

Hilda Hamza 

Ge tid till att läsa, låt eleverna själva få välja 
böcker och ge de massvis med boktips. Oftast 
tycker jag att man har lite tid till att läsa och 
därför tycker jag man ska lägga in mer tid åt 
läsningen. Skolan behöver också ha ett stort 
utbud av böcker. 

Det är viktigt att det finns många olika sorters 
böcker i skolan och att man har mer lektioner i 
skönlitteratur. 

6.Vilket sätt att arbeta med böcker tycker du har varit bäst? 

Hilda Hamza 

Jag tycker det bästa är att läraren väljer ett 
område att läsa inom, tex "deckare" och sedan 
får vi elever själva välja en bok inom den genren. 
Det är mycket bättre än att välja en specifik bok 
som alla ska läsa! Sen tycker jag man ska variera 
examinationerna med böckerna - både ha 
boksamtal, skriva recensioner och göra analyser.  

 

Boksamtal och att diskutera de gemensamma 
böcker som vi hade läst. 
 

7. Vilken sorts böcker väljer du helst? 

Hilda Hamza 

Jag läser helst sci-fi/fantasy, övernaturligt, 
skräck, deckare men även kärlek. Jag tycker om 
spännande böcker som det händer mycket inte, 
de ska helst inte vara långdragna utan hålla en 
hög spänningskurva. Kärleksböcker tycker jag är 
mysiga att läsa på sommaren, eftersom dom ofta 
är så avslappnade och ger ett lugn och en mysig, 
varm känsla.  

Fantasyböcker, eftersom jag tycker om saker som 
inte händer i verkligheten. 
 

8.Vilka två böcker har berört dig starkast/varit mest intressanta under det här läsåret? 

Hilda Hamza 

Låt den rätte komma in och Jag finns. Låt den 
rätte komma in är nog en av de bästa böcker jag 
läst, jag tyckte verkligen att den var så himla bra 
skriven och den var otroligt spännande. ”Jag 
finns” är så naken och djup, man kan inte lämnas 
oberörd av den.  

Pojken som levde med strutsar   och  
Skuggvarelser,  blodets röst. 

9. Vilken bok skulle du rekommendera mig att läsa? 

Hilda Hamza 

 Låt den rätte komma in! För den var verkligen 
jättebra och det känns som att det är/kommer 
bli en klassiker. Superbra är den verkligeeen!! 

Pojken som levde med strutsar för att det var 
jätteintressant bok och den hade mycket känslor, 
bra slut. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ellen och Marzia 

1. Vad fick dig att börja läsa böcker? 

Ellen Marzia 

Det kommer jag inte riktigt ihåg men jag tror 
dels att jag läser mycket för att skolan har 
gett en böcker för annars skulle jag ha 
svårare att veta vad jag ska läsa. Min syster 
läser också mycket och så hon brukar 
rekommendera böcker till mig. 

Lärarens engagemang gjorde att jag började 
läsa böcker.  
 

 
2. Vad betyder läsning för dig?    

Ellen Marzia 

Läsning betyder ganska mycket för mig. Med 
teknikutvecklingen så är det lätt att man 
tappar läsningen och kollar film och serier 
istället så när jag läser känner jag en större 
koppling till hur det brukade vara innan 
tekniken spelade så stor roll i folks liv. 
Samtidigt så förbättrar jag mitt ordförråd 
och blir mer allmänbildad. 

Läsning betyder att man ökar kunskapen om 
andra människor och så blir man bättre i 
svenska.  

 
 

3. Hur vill du helst ha det när du läser? 

Ellen Marzia 

Jag har väldigt svårt att koncentrera mig när 
jag läser och vill helst ha det knäpptyst. Det 
kan också funka att läsa på caféer där man 
bara hör ett sorl av röster. 

Jag vill ha en lugn plats där ingen pratar för 
att jag ska kunna koncentrera mig väl. 

 
 

4. Vilket är ditt bästa tips för att komma igång med att läsa böcker? 

Ellen Marzia 

Jag kommer bäst igång när jag är någonstans 
där jag inte har tillgång till dator eller wifi, till 
exempel när jag är i stugan, på semester 
eller reser. 

Man ska börja med att läsa roliga böcker 
eller så kanske man ska börja med att läsa 
böcker som har fina färger och glada färger 
på baksidan. 

 



 
5. Vad kan skolan göra för att elever ska börja läsa böcker? 

Ellen Marzia 

De kan föra in böcker mer i utbildningen och 
inte bara i svenskaämnet då. Jobbar man 
med historia kan man läsa en historisk 
roman. Hade även varit kul om skolan 
införde en frivillig bokcirkel. 
Jag tycker att svenskaämnet ska lägga mer 
fokus på skönlitteraturen. Det är både 
lärorikt och roligt så eleverna hålls 
motiverade. 

Skolan måste förändra reglerna om de ser att 
eleverna inte trivs bra med läsningen.  
Läraren ska vara trevliga och vänliga mot 
elever så det kan utvecklas i skolan och tycka 
att det är roligt att läsa skönlitteratur 

 
6.Vilket sätt att arbeta med böcker tycker du har varit bäst? 

Ellen Marzia 

Jag tycker det är bäst när man sitter i en 
grupp där alla har läst samma bok. Det blir 
ett bättre flyt i diskussionen då och man får 
hjälp av sina klasskamrater med vad man ska 
svara på vissa frågor. 

När alla i klassen läser en gemensam bok och 
då har man gruppsamtal. Då kan man 
diskutera om händelser ur boken, sorgen och 
glädjen i boken. De andra kanske har 
uppfattad det på ett annat sätt. Det är 
spännande att höra hur de andra eleverna 
tänker. 
 

 
 

7. Vilken sorts böcker väljer du helst? 

Ellen Marzia 

Jag läser helst biografier och 
verklighetsbaserade böcker. Med sådana 
böcker lär jag mig alltid någonting som jag 
kan ha användning för senare. 

Jag skulle välja böcker där jag känner igen 
mig eller biografier om någon känd person. 

 
  
 
 

8.Vilka två böcker har berört dig starkast/varit mest intressanta under det här läsåret? 

Ellen Marzia 

Tusen strålande solar var både intressant och 
berörde mig mycket. Jag visste väldigt lite 
om hur det var för civilbefolkningen att leva i 
Mellanöstern och jag fick en lite större 
inblick i det. Samtidigt blev jag väldigt 
upprörd över alla orättvisor som kvinnorna 
fick stå ut med. Boken Jag finns var inte 
direkt intressant  men situationen var så 
sorglig och brutal så blev väldigt berörd av 
den. Särskilt med tanke på att det är en 
verklighetsbaserad bok. 

Ingen du känner och Tusen strålande solar. 
Den här två böcker var de starkaste som jag 
har läst  det här läsåret. Jag har hört och sett 
om många sådana händelser i mitt hemland. 
Nästan alla ska känna igen händelserna. Alla 
har kanske  inte upplevt det men alla har 
absolut hört talas om det. När man läser 
sådana böcker blir man arg och samtidigt vill 
man ju fortsätta att läsa vidare. För att man 
vill veta hur det ska gå och på vilket sätt det 
har hänt. 



 
 

9. Vilken bok skulle du rekommendera mig att läsa? 

Ellen Marzia 

Jag skulle vilja rekommendera Änglar och 
demoner. Den handlar om det gamla 
brödraskapet Illuminati och Kristendomens 
förhållande till vetenskapen genom tiderna. 
Boken är både spännande och 
superintressant.  

Jag vill rekommendera dig att läsa boken 
Ingen du känner. För att det var väldigt stark 
och intressant. Föräldrar måste läsa och 
förstå att de inte får tvinga sina barnatt gifta 
sig med någon som de inte vill ha. De måste 
stötta de tills  de trivs bra med sitt liv. 
Ungdomar kan också läsa den boken. De kan 
berätta om händelsen och konsekvenserna 
för sina föräldrar så att de inte ska bli 
bortgifta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My och Sakina 
 

1. Vad fick dig att börja läsa böcker? 

My Sakina 

Min farmor. Det var hon som lärde mig läsa 
och hon köpte ofta nya böcker till mig. Hon 
inspirerade mig till att läsa mycket och när 
hon insåg att jag delade intresset för läsning 
med henne blev hon ännu gladare och 
fortsatte att köpa böcker, ge mig tips om 
böcker och liknande. Det gör hon än idag, 
nästan varenda gång jag är där far jag hem 
med en ny bok i handen.  
 

Jag ville utveckla min svenska, och vill bli att vana 

med läsning.  Bok läsning är jätte bra för att kan 

man utveckla i andra ämnen. Man blir klok och 

får mer kunskap. 

 

 
2. Vad betyder läsning för dig?    

My Sakina 

Läsning betyder otroligt mycket för mig. Det 
är inte bara någonting som för mig och min 
farmor närmre varandra utan det är ett sätt 
för mig att stiga ut ur den verkliga världen 
för en stund. Ett sätt att fly undan, man 
kliver in i en annan värld där man träffar 
olika karaktärer och möter olika situationer 
och det får en att glömma allt annat ett tag. 
Dessutom är det ett fantastiskt sätt att 
utveckla sitt språk, både det svenska och det 
engelska. 
 

Det är svårt att säga vad det betyder men, böcker 

låter att mig att resa på den scenen. Jag menar 

att jag fick bilder i mitt huvud och kände mig nära   

situationerna i boken. Jag tycker att det är roligt 

att läsa böcker och få frågor, tankar och fantasier 

i min hjärna. 

 

 
 
 
 
 
 

3. Hur vill du helst ha det när du läser? 

My Sakina 



Jag är inte jätte petig, sitter gärna upp. Vill 
inte ha allt för höga ljud i min omgivning 
men lite grann gör ingenting.  

Jag vill ha en lugn plats att läsa på. Jag kan inte 
läsa boken i min säng för då blir jag sömning. 
 

4. Vilket är ditt bästa tips för att komma igång med att läsa böcker? 

My Sakina 

Man måste börja med rätt bok. En bok som 
är rätt för en själv är avgörande. Om man 
läser en bok som man inte gillar då kommer 
man inte få upp ögonen för läsning utan man 
måste hitta någonting som man gillar. Om 
man gör det kanske man inser att det faktiskt 
är ganska trevligt att läsa och då finns det en 
chans att man fortsätter.  
 

Det är bra att lärarna hjälper oss att hitta 
böcker som är intressanta och som gör att vi 
tycker om att läsa. 

 
 

5. Vad kan skolan göra för att elever ska börja läsa böcker? 

My Sakina 

Ha många olika böcker som alternativ för 
eleverna. Tipsa om lite böcker för dem som 
kanske inte läser så mycket själva och då inta 
har koll på böcker. Låta elever läsa på 
lektionstid, om man inte gillar att läsa (eller 
bara inte vet att man gör det) då kommer 
man inte sätta sig på sin fritid och läsa 
hemma. 

Skolan kan köpa många olika böcker  så att 
alla elever får tips för att  kunna hitta sina 
favoritböcker. Skolan måste ha läslektioner, 
för många elever läser inte hemma men i 
skolan hjälper lärarna eleverna och då  blir 
de tvungna att läsa. 

 
 

6.Vilket sätt att arbeta med böcker tycker du har varit bäst? 

My Sakina 

När man får läsa på lektionerna, och sedan 
skriftlig reflektion/analys. Jag får ur mig mer 
när det är skriftligt än när det är muntligt för 
under muntligt glömmer jag grejer, jag blir 
nervös och jag lyckas inte formulera saker på 
ett bra sätt.  

När vi  läser böcker både  hemma  och i 
skolan  och redovisar böckerna i boksamtal. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Vilken sorts böcker väljer du helst? 

My Sakina 

Romaner. Älskar romaner, det är den genren 
som passar mig bäst och den genre som jag 

Jag läser helst  böcker med mycket fantasi 
men också böcker om saker som har hänt i 



blir mest intresserad av.  
 

det verkliga livet. 

 
 

8.Vilka två böcker har berört dig starkast/varit mest intressanta under det här läsåret? 

My Sakina 

Tusen strålande solar och Ett ufo gör entré. 
Båda böckerna har extremt tunga och djupa 
teman som berör en otroligt mycket men på 
olika sätt. Dom sätter en in i situationer som 
man ej varit i tidigare och de gör att man får 
upp ögonen för saker som faktiskt händer än 
idag runt om i världen. Det är två böcker som 
jag tycker att alla borde läsa 

Tusen strålande solar och  Ingen du känner 
Tusen strålande solar, det är en väldigt fin 
bok. Den handlar om förtrycket som finns i 
Afghanistan, en konservativ familj som gifter 
bort  sin dotter med en äldre man. Den 
handlar om kvinnors situation i Afghanistan. 
Den är väldigt sorgligt men man vill bara läsa 
vidare  
 

 
 

9. Vilken bok skulle du rekommendera mig att läsa? 

My Sakina 

Jag vill rekommendera boken Me Before You. 

Det är en otroligt vacker och gripande bok 

som handlar om en ung man som är 

paralyserad från huvudet och nedåt. Man får 

följa honom och hans kamp mot ett liv som 

han inte vill leva, och hans assistent som gör 

allt för att få honom att ändra sig.  

Det är helt fantastisk, det går ej att lägga ner 

boken när man väl har börjat.  

Jag rekommenderar Tusen strålande solar 
och Ingen du känner för alla. De är båda 
väldigt fina böcker. 
 

 
 


