
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saiid 
Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. 
Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla 
skönlitterära böcker från början, jag var inte van att läsa sådana böcker. Jag 
hade bara läst faktaböcker där jag fick information direkt. Jag undrade varför 
man skulle läsa en bok som handlade om enkla och vardagliga saker när någon 
tittar på TV eller äter. Jag hade många logiska motargument. Men när jag 
började läsa läroböcker så märkte jag att det inte gick så lätt som när jag läste 
på mitt modersmål. Det tog en halvtimme att läsa en sida i en kemibok och när 
jag hade läst klart den då kom jag inte ihåg vad den handlade om. Så här 
fortsatte det i flera månader. 
    Men sedan började jag en skönlitterär kurs på Hackspetten med lärarna Lisa 
och Ulla. Då hade jag också problem men böcker som Flicka försvunnen och  
Din syster Elina är detektivberättelser som jag gillar. Efter det läste vi böcker 
som Såld, När hundarna kommer och När jag inte hade nåt. Det gick så där för 
jag gillade inte böckerna så mycket. Vi läste också boken Stjärnlösa nätter. Men 
även om jag inte gillade delar av den så läste jag klart den och förstod den bra 
för att boken engagerade mig på något sätt. Det hjälpte min läsning mycket 
men trots det hade jag många problem med läsningen. 
   Boken Pojken i randig pyjamas var gnistan som tände min läsning och gjorde 
att jag började gilla att läsa skönlitterära böcker. Då började jag läsa boken En 
oväntad vänskap och Tusen strålande solar och då när jag kunde läsa sådana 
böcker blev jag mycket glad och fortsatte att läsa med mer självförtroende. 
   Nu är det inte svårt att läsa faktaböcker som kemiböcker när jag har byggt 
upp min läsförmåga med hjälp av lärarna och lässtrategier. Nu tar det bara 10 
minuter att läsa en sida i kemiboken och jag kommer ihåg vad jag har läst. 
Mitt tips till andra: Börja med att läsa böcker på en gång och missa inte så 
mycket tid som jag har gjort. Var inte blyg, kontakta andra och prata svenska 
med alla. Lyssna på svensk musik. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
Sakina 

 

När jag gick i skola i mitt hemland ville jag läsa många böcker. Jag ville läsa 
många böcker, skriva bra och vara en duktig läsare. Alla böcker som jag lånade 
från skolan eller biblioteket handlade om historia, religion eller psykologi. Det 
var svårt att förstå sådana böcker, därför slutade jag att läsa vidare. Jag fick 
aldrig tillräckligt med hjälp för att hitta en bok som passade mig. Skolan hade 
inte bra böcker att läsa, därför tappade många elever sin önskan att läsa 
böcker. 
   Jag är glad att jag fick chans att läsa böcker i Sverige. Det är en fin känsla när 
man läser böcker. Man skapar en ny värld för sig själv, en värld där allting finns. 
där finns kärlek och svek, krig och fred, svårigheter och ensamhet, rikedom och 
fattigdom. Man kan säga att boken är som en bra vän som aldrig blir arg eller 
sur på oss. Böckerna ger oss mycket kunskap och hjälper oss med språket. 
Böckerna hjälper oss att bygga upp en bra och positiv personlighet. 
   Stjärnlösa nätter och Tusen strålande solar är de bästa böckerna som jag har 
läst under läsåret. Jag rekommenderar alla att läsa de böckerna för är både fina 
och sorgliga. 

 
 
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homayon 
När jag var i mitt hemland hade jag aldrig läst en bok varken i skolan eller 
hemma. Jag har inte heller gått i skola i så många år. Men när jag åkte hemifrån 
då köpte jag en bok som hette Englisi dar Safar och jag började läsa 
och lära mig engelska. Den här boken hjälpte mig mycket fast jag inte trodde 
att den skulle göra det. När jag lärde mig några meningar och kunde tala lite 
engelska blev jag mycket glad och intresserad av att läsa mer och mer av 
boken. Boken hjälpte mig så att jag kunde läsa skyltar och hitta rätt väg. När jag 
tappade min bok blev jag mycket ledsen och deprimerad. 
   Men när jag kom till Sverige kunde jag varken läsa någon bok eller prata och 
jag tänkte att jag aldrig kommer att lära mig språket. Första skolan som jag gick 
på en skola som hette Välkomsten. Jag kunde inte läsa böcker och blev mycket 
irriterad på mig själv. Jag kan säga att det var böckerna som byggde min 
framtid och öppnade ljuset i mitt liv. Det var böckerna som hjälpte mig att stå 
på egna ben. Men jag är tacksam för mina lärare som uppmuntrade oss att läsa 
för att vi ska lyckas med våra studier. Ibland är böckerna bättre än våra vänner 
för böckerna gör dig inte ledsen och trycker ner inte ner oss som vänner kan 
göra. Böcker som visar andra verkligheter och lär mig om mänskligheten och 
om hur jag ska bete mig mot andra. Om vi inte lämnar böckerna kommer de 
aldrig att lämna dig. 
  Jag har läst många böcker under det här läsåret, alla böcker var intressanta. 
Men de böcker som jag tänker på mest är När jag inte hade nåt, En oväntad 
vänskap och Alex dogboy. De böckerna kan man inte släppa när man har börjat 
läsa, man vill bara läsa vidare. När jag läste de böckerna grät jag ibland och 
ibland berättade jag om mitt liv för huvudpersonerna i böckerna. Det kanske 
låter lite konstigt men det är sant att jag gjorde det. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esrom 
Första dagen i Sverige var jag inte glad eftersom jag hade min familj och vänner 
i mitt hemland. Jag har kämpat mycket för att lära mig svenska, började med 
att läsa barnböcker, tidningar och titta på TV på lätt svenska. Min läsning 
började bli bättre och bättre. 
   Efter ett år i Sverige började jag läsa lite svårare böcker. Jag har lärt mig 
många svåra ord och de orden hjälpte mig att utveckla språket. Nu kommer jag 
inte ihåg den första lättlästa boken som jag läste. Men när jag började på 
Baldersskolan i Skellefteå läste jag en lättläst bok som heter Romeo och Julia. 
Den boken var svår från början men sedan började boken bli spännande och 
intressant. 
   Jag spelar fotboll och för att bli en bra fotbollsspelare som Messi måste man 
träna mycket. Det gäller samma sak för läsningen, man måste träna mycket. Nu 
läser jag böcker på en svår nivå och kan läsa ut böcker som har 200 på tre 
dagar. Ni kan fråga min lärare Lisa eller Ulla om ni inte tror mig. 
   Den bästa bok som jag har läst är Undret. Den handlar om en pojke som föds 
med ett missbildat ansikte. Han ska börja i en ny skola och där finns killar som 
mobbar honom. Den här boken är intressant och full av känslor. Boken har 336 
sidor och jag läste ut den på sex dagar eftersom jag inte kunde släppa den när 
jag hade börjat läsa. Jag rekommenderar boken till er ungdomar. Jag hoppas att 
ni älskar boken som jag gjorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parvin 
När jag började på Språkintroduktionen i Hackspetten hade jag aldrig läst en 
bok. Från början jobbade jag bara med enkla övningar i svenska. När jag inte 
kunde läsa böcker på svenska och bara såg svarta meningar blev jag lite arg. Jag 
undrade hur jag skulle kunna klara av att läsa böcker på svenska eftersom det 
var så svårt för mig. Jag kunde för lite ord och verb. 
   Men så började jag med lättlästa böcker och det var så spännande och roligt 
när jag kunde läsa en bok med hjälp av lexin. Jag läste en sida, skrev upp nya 
ord och översatte till mitt språk. Vår lärare Lisa gav mig böcker som passade 
mig. Hon presenterade först enkla böcker och det gick bra att läsa de böckerna. 
Vi läste svåra böcker tillsammans i klassen och pratade mycket om läsningen 
och då gick det bra. Nu blev jag också bättre på att läsa svåra böcker själv 
hemma. Men det här är bara första steget,jag behöver kämpa hårt för att bli 
bättre och bättre. 
   Vi har läst massor av böcker tillsammans. Alla var bra men några böcker var 
extra intressanta för mig. Det var böckerna Stjärnlösa nätter, Kensukes rike, En 
oväntad vänskap, Pojken i randig pyjamas och Jane Eyre. De böckerna är roliga 
och spännande och jag känner igen mycket i böckerna. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Hamza 
Först tyckte jag inte om att läsa böcker men så såg jag en film som jag tyckte 
mycket om. Jag ville veta allt om den och då läste jag boken som filmen byggde 
på. Efter det blev jag mer intresserad av böcker och då började jag läsa. Om jag 
läser någon bok som passar mig då läser jag mycket, på bussen, på vägen, innan 
jag somnar och  på natten. 
  Det svårt för mig att hitta böcker som fångar mig, men jag tycker ändå om att 
läsa om jag är på bra humör. 
Några böcker som jag tyckte om det här läsåret är Pojken som levde med 
strutsar, Skuggvarelser,blodets röst och Hungerspelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Layth 
Min läsberättelse börjar på ett svårt sätt eftersom jag aldrig tidigare hade läst 
en bok i mitt hemland. Jag började med korta böcker på enkel nivå men tyckte 
inte om att läsa böcker. Jag tyckte att det var tråkigt.  
   Sedan hjälpte min lärare mig att hitta berättelser som jag tyckte bra om. Då 
började jag läsa böcker och tycka om de samtidigt. Jag har upptäckt att den 
bästa läraren för att lära sig språket är boken. Böcker har lärt mig hur jag ska 
skriva och prata och har lärt mig en massa saker om personer som har andra 
erfarenheter. 
”Boken är nyckeln in i språket” 
Den bok som gjorde mig stark och lärde mig att aldrig ge upp i livet var boken 
om Ison, När jag inte hade nåt. Han mötte många svåra saker i livet, som kan 
trycka ner vem som helst. Men han kämpade vidare och blev en känd och viktig 
person till sist. 


