
Elevtankar efter Arkan Asaads författarbesök 

 
”En bra föreläsning och mycket intressant att få se människa bakom boken. Hans historia 

och berättelse är mycket intressant och fängslande och han beskrev det med inlevelse under 

sitt ”framträdande”. Ett givande möte.”  

Maria 

”Han hade mycket energi och kraft i sin föreläsning. Arkan har fått kämpa mycket i olika 

situationer. Bravo Arkan!” 

  Edris  

”Han var väldigt bra på att prata och intressant att lyssna på. Föreläsningen var inte som jag 

hade förväntat mig. Jag trodde bara att han skulle prata om boken men så som han gjorde 

nu var mer intressant och man fick en bättre inblick om varför om varför till exempel pappan 

betedde sig som han gjorde. Det var också viktigt att Arkan riktade sig till alla i publiken.” 

Cornelia 

” Arkan är en fantastisk person. Han får fantastiskt bra kontakt med andra, han hade en bra 

orsak till varför han lyssnade på sin pappa.”  

Taha 

” Jag gillar Arkan, han är en rolig kille. Han berättade så bra att jag inte ville sova.”  

Ming 

” De var svårt för mig när jag lyssnade på hans historia. Jag började nästan gråta.”  

Ashraf 

” Jag tror att Arkan är en bra person. Han lärde mig hur man kan välja sina drömmar.” 

Ali 

” Jag tänker att Arkans besök var bra därför att han vill att man följer sina egna tankar och 

tänker på vad som är bra och vad som är dåligt.”  

Kelvin 

” Jag har förstått hans kärlek till pappan. Han är bra på att berätta tycker jag.” 

 Yixi 

” Jag fick betydligt större förståelse för hur situationen i boken uppkom. När jag fick höra 

pappans historia förstod jag på ett annat sätt hur han kunde ha sådana förväntningar på sin 

son. Bakgrunden gjorde berättelsen ännu mer komplicerad och gav boken ännu ett lager. 

Den nya informationen gör ”skuldfrågan” i boken ännu svårare eftersom man förstår att alla 

gjorde så gott de kunde utifrån situationen  och den livssyn de hade utifrån kulturell 

bakgrund etc. Innan var det lätt att tänka att pappan var ”boven i dramat” som inte 

respekterade sin sons drömmar men han gjorde det han bedömde vara rätt i den 

situationen, även om det inte blev helt rätt i slutändan.”  

Louise 



” Det var väldigt intressant för mig att lyssna på Arkan. Jag vet att han hade det svårt men 

han kämpade i alla fall och gav sig inte.”  

Reza 

” Det var otroligt intressant och det fick vissa delar av boken, som jag inte förstod, att falla 

på plats. Han var riktigt duktig på att prata och fick alla att tänka till, tror jag. Det var 

intressant att höra den verkliga historien om deras flykt och hans uppväxt i Sverige. Sedan 

fick vi också veta vad som hände med Amina och Shilan, vilket jag tyckte var utelämnat i 

boken. En fick en otrolig respekt, större än förut, för de som varit med om flykt från sitt 

hemland och mycket mer förståelse. Mycket tacksam över att jag fick vara med på en riktigt 

bra föreläsning.”  

Elsa 

” Suveränt! Lätt en av de bättre föreläsningarna jag varit på. Bara själva stämningen var 

annorlunda. Från att han steg in, var publiken redan fast. Han pratade om väsentliga saker 

som drömmar och målade upp en realistisk bild. Det var intressant att få veta mer om 

bakgrunden till varför hans far blev som han blev (varför han tog sina beslut. Men det finaste 

var att man kände kopplingen till de som kanske gått igenom liknande saker.) 

Slutet!!! Berättelsen och träffen med Shilan och hans syn på kärlek. Så VACKERT!!!! Man vill 

helt enkelt inte att det skulle ta slut.” 

 Elina 

”Jag tycker att föreläsningen var jättebra. Han var väldigt intressant att lyssna på och man 

fick en större förståelse för allt man hade läst om i boken. Det var en inspirerande 

föreläsning och jag är väldigt glad att jag fick gå på den. Alla borde få se den, för jag tror man 

får lära sig mycket.”  

Alicia 

” Elevtankar efter Arkanbesöket 

”Jag tänker att det var ett väldigt bra och sant budskap för alla killar och tjejer som lyssnade 

och hade läst boken. Det var toppen och härligt för mig som en läsare. Jag har läst boken två 

gånger. Jag har frågat min kusin som har gått sjuksköterskeprogrammet och han sa till mig: 

-Japp, han är en bra och duktig person. 

Han har också läst boken som Arkan har skrivit.”  

 Gul Hussein 

 

”Han var den bästa och roligaste författaren. Han gav oss bra tips för livet. Jag har fått styrka  

att kämpa och att säga det jag tycker är rätt och fel.”  

 Feride 

” Det var jättebra och man har fått mer information om honom och hans pappa. Pappan var 

inte så elak person som jag tänkte. Arkan var jätterolig och jag lärde mig av honom och 

läsningen att man kan komma fram till sina drömmar en dag. Det gäller bara att börja 

kämpa.”    

Jamila 



”Det var mycket intressant. När man läser om någon händelse så betyder det att man själv 

har varit i den här situationen. Det var en bra erfarenhet att tänka på.”   

Ali Joozjani 

”Det var så bra tycker jag att han har berättat varför han har skrivit boken. Han är en ärlig 

och modig person eftersom han har berättat allt om sin familj och historien om deras resa. 

Det är inte lätt att berätta sådana saker men han gjorde det bra. Jag är så tacksam att Arkan 

kom på besök.” 

 Asif 

”Jag tyckte att det var en väldigt bra och intressant föreläsning. Han var en mycket duktig 

talare som var så närvarande hela tiden.  Jag tyckte att det var trevligt att få veta hans 

bakgrund till hur boken kom till och jag tycker att han även gav pappan en ny ”roll” när man 

fick veta pappans bakgrund och skälen till hans agerande. Sedan blev jag otroligt glad över 

att få veta att det även slutade lyckligt för Amina. Jag tyckte så synd om henne i boken. Att få 

veta att hon fick ett bra liv var väldigt skönt! En otroligt bra föreläsning helt enkelt!”  

Per 

” Han förklarade och berättade om sitt liv på ett otroligt sätt.” 

 Fahim 

”Arkan var väldigt duktig på att berätta. Det var roligt att träffa honom, jag hoppas att vi ses 

igen. Jag och Arkan, vi är i samma situation, vi har lämnat vårt land och kämpar mycket.” 

Amir  

”Toppen, han var en fantastisk berättare, han berättade med känsla och gestaltning. Han var 

mycket duktigare än vad jag trodde. Jag önskar att jag får träffa honom igen med en ny bok 

och nya äventyr. Jag hoppas att jag också ska bli en känd person.”  

Ali 

” Väldigt intressant att lyssna på hans livsresa. Man fick ett större intresse och en ny 

förståelse för hans bok. Alltså man förstod nu att det faktiskt var på riktigt.”  

Astrid 

” Han var väldigt intressant. Jag fick en större förståelse för boken. Hans historia fick en att 

fastna från början och jag blev faktiskt sugen att läsa annat av honom.” 

 Lucas 

” Otroligt bra föreläsning! Bland det bästa jag varit på. Han hade bra tankar och värderingar 

och vissa delar var väldigt rörande. Han tog upp mycket om att våga säga nej och våga följa 

sina drömmar trots traditionen vilket var jättefint och bra. Man fick en 

verklighetsuppfattning om hur vissa har det och det var lärorikt att höra. Det som rörde mig 

mycket var i slutet då han berättade om kärleken, så fint och bra sagt! 

Han var väldigt rolig och bra att lyssna på. Tror att många kan relatera till hans liv samt 

kunna se upp till honom som en modig person.” 

 Amanda 


