
Vi vill tacka er medläsare för att ni läst böcker 

med oss och diskuterat viktiga livsfrågor varje 

vecka hela läsåret! 
Språkintroduktionen grupp 1 och 2 läsåret 2015-2016 Här är våra dikter till 

er! 

1.Medläsarnas tid 
var den värdefullaste tiden 
Men den gick snabbt 
Basira 

2.Medläsartiden 
Med det snällaste ljudet 
läste vi böcker 
Marzia 

3.Medläsarnas tid  
Vita hjärtan som snö 
Bästa tiden i veckan 
Jamila B 

4.Medläsarnas tid 
Den bästa tiden jag har 
Ni är inom mig 
Esrom 

5.Medläsarnas tid 
har gjort oss som Ferrari 
Hundratusen Tack! 
Wahidullah 

6.Medläsartiden 
Den är bra för vänskap 
Tack från mitt hjärta 
Beo 

7.Ni som lär mig allt 
att böckerna har roligt 
att läsa med er 
Esrom 

8.Medläsarnas tid 
Vid mitt hjärta har du där 
Mycket bra ni är 
Gen 

9.Medläsarnas tid 
Ni är fina som blommor 
vita som glitter 
Hadisa 

10.Medläsarnas tid 
lyser upp mina tankar 
hjälper mig förstå 
Azarakhsh 

12.Mystiska drömmar 
i nattens tomma mörker 
nu är det morgon 
Feride 

13.Medläsarnas tid 
onsdag är bästa dagen 
på hela veckan 
Noor 

14.Medläsartiden 
Jag känner mig glad i den 
Jag tycker om er 
Hamza 

15.Medläsarnas tid 
För oss var  den tiden bäst 
Tackar för alltid 
Parvin 

16.Gräset är så skönt 
himlen är rosa och grön 
och jag ligger sjuk 
Isninov 

17.Medläsarnas tid 
är som guld att använda 
använd som du kan 
Abbas 

18.Medläsartiden 
är den bästa lektionen vi har 
Så låt dem komma 
Aref 

19.Medläsarnas tid 
Ni ser ut som min mormor 
Tack för att ni kommer 
Ming 

20.Medläsartiden 
hjälpsam och avkopplande 
spännande också 

21.Medläsarvänner 
ni är snälla och fina 
som kommer till oss 



Yixi Adonay 

22.Medläsarnas tid 
De hjälper oss alla då 
jag blir glad av dem 
Ashraf 

23.Medläsartid 
den är kort men trevlig 
Tackar för hjälpen 
Sakina 

24.Medläsarnas tid 
Det surrar i klassrummet 
som bin i kupan 
Sakina 

25.Medläsarnas tid 
Jag får stort hopp av de 
Jag blir starkare 
Layth 

26.Jag tänker på sommaren 
vi blir glada när den finns 
Sommaren är fin 
Jamila R 
 

27.Ni är som lärarna 
precis som den bästa tid 
Ni är som ledare 
Gholam 

28.Medläsarnas tid 
lär oss många olika saker 
och ger oss glädje 
Atefe 

29.Medläsarnas tid 
var bästa tid på riktigt 
vi glömmer ej det 
Shadia 

30. Ni är som solar 
som tänder all världens ljus 
när världen är mörk 
Taha 

31. Ni är som ängeln 
som hjälper oss med läsning 
Vi är stolta över den 
Taha 

Medläsarnas tid 
Alla kommer dit i tid 
Ni var riktigt bra 
 

 
 
 
 
 

Jag vill säga att jag har lärt mig mycket av er när vi har läst böcker eller när har vi diskuterat 
om den sista frågan som brukade vi svara på den var och en. Jag vill tacka er för allt, för den 
energi som ni gav oss till läsningen och uppmuntrade oss även om vi har läst fel. Vi är 
tacksamma att ni finns och ni betyder mer än medläsare till oss. Ni är som våra familjer och 
våra mammor. Jag kommer aldrig nånsin att glömma tiden som jag eller vi fick med er. Ni 
kommer alltid att ha en plats i vårt hjärta. 
Medläsarnas tid  
Är bästa tiden jag har  
Låt mig att ha det 
 
Homayon  

Onsdagar har blivit oförglömliga 

Som höger hand för vänster hand är nära 

Är våra själar för varandra kära 

Lycksaligt vilande intill varandra 

Som ena vingen vilar till den andra 

Storm blåser upp en avgrund bryter nu 

Högers och vänsters vingpar itu 



 

Livet är minnenas bok.  Från den dag då man föds tills den dag då man dör så är varenda sekund i 

livet minnen. Till exempel; det första ordet som man säger efter att man är född. Den första gången 

när man står på sina egna fötter.  Den första person som man ser. Sedan när blir man större och när 

man lär känna godhet och ondska. När man lär känna sig själv och när man lär känna sina 

omgivningar. När man kommer till samhället och när man hittar vänner då blir allt detta  minnen. 

Minnen som är både bittra och söta. 

Kanske är alla minnen oförglömliga men skolas minnen är mer oförglömliga. Från den första dagen 

tills tar man examen från skolan då fylls vår hjärna med minnen. Kanske börjar man skolans första 

dag med gråt. Men den gråten är början på glädje och skratt. Den gråten är början på en ljus framtid. 

Framtiden som kanske är allas önskning. Den gråten är början på att se mammor och pappor i 

lärarens ansikte. Den gråten är början på att ha goda och snälla vänner som syskon eller närmare än 

syster och bror. Den gråten är början på att ha oförglömliga stunder. Provstunder, fuskstunder, 

stunder när man bråkar med sina klasskamrater och blir vänner igen med dem. De glada stunder när 

man får bra resultat och de sorgliga stunder när man får dåligt resultat. Minnen när man ljuger för sin 

lärare för att man inte har gjort sina läxor. Minnen när läraren blir glad för att man gör sin läxa och 

minnen när läraren blir ledsen för att man inte har gjort sin läxa. Minnen från de glada stunder som 

har man med sina klasskamrater och minnen från de sorgliga stunder som har man med sina 

klasskamrater när ens klasskamrat bryter hans eller hennes hjärta. Men så är det livet som vi säger 

på pashto: Ibland krossas ditt hjärta av en person som du tänkte var olika alla andra än de som är 

omkring dig. Men vi vet alla att alla människor inte är den personen som vi förväntar.  Jag och ni som 

är elever och studerar i den här skolan och i den här klassen har också sådana minnen eftersom vi 

också har goda och dåliga dagar i skolan. Vi har många minnen från den här skolan och den här 

klassen. Minnen som aldrig ska glömmas.  Lärarna som är som mammor och pappor för att de lärde 

oss språk precis som föräldrar lär sina nyföda barn. Lärarna som anstränger sig förs att undervisa oss 

på det bästa sätt och vänner de som aldrig ska glömmas.  Veckans alla dagar lärorika och speciella 

men onsdagar var mer speciella och lärorika eftersom vi förutom andra ämnen även hade snälla 

medläsare som hjälpte oss med läsning.  Läsning är uttal och en viktig del av språket eftersom om vi 

kan läsa då kan vi plugga och när vi pluggar då kan vi lära oss generell  information  om allting. Man 

kan läsa mer böcker. Att läsa böcker utvecklar en människas hjärna mer än en människas ålder. 

Onsdagar är speciella för att då diskuterar vi olika ämnen och då vi får chansen att höra andras 

åsikter.  Medläsarna gav äntligen känslor till läsningen. Det är dags att tacka alla er medläsare. Ni var 

så snälla mot oss. Vi kommer aldrig att glömma er. 

Arian 

 

Läsårets sista medläsarfråga till alla 
En pilot tvingas nödlanda i Saharaöknen och träffar där ett barn som säger till 
piloten att det viktigaste i livet är osynligt för ögonen.  

Vad är det viktigaste i livet? 
 


