
 
 

Vi vill önska våra medläsare 
 

Viola,Elisabeth,Ann-Katrin,Lorenz, 

Monica,Birger och Ivar 

God Jul och Gott 
Nytt år! 

Shar, Messie, Behnam, Zaman, Naser, 

Ahmed, Abduali, Farzaneh, Farhad, 

Kadiija,Sabour,Youssuf, Mahamed, Hamed, 

Anders,Maria och Lisa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kära vännen, kära vännen! 

Tackar vännen, tackar vännen! 

Du som ger din tid till oss. 

Du som kommer ut i den kyliga fredagen. 

Du som kommer ut det halkiga vädret. 

Du som kommer hit bara för att hjälpa oss. 

Tack för det som ni gör för oss! 

Tack Tusen Tack! 

 

Jag vill tacka er för det som ni gör för oss. Ni är de bästa och 

hjälpsamma som finns. Det finns inte så många som ni i världen nu för 

tiden. Tack för att ni kommer och hjälper oss. Jag tycker det är 

spännande att vara med er och lära känna hur vuxna tänker och 

tycker. Jag vill önska er en God jul och ett Gott Nytt år! 

Hamed Akbari 
 
 

Hej alla medläsare! Tack så mycket! Ni är så snälla som hjälper oss så 

mycket! Sabour  
 

Tack för hjälpen, ni hjälper oss att förbättra språket! Det är 

spännande att träffa er varje fredag. Jag känner att det är bra att 

läsa för er, vi läser och ni lyssnar. Det 

har jag inte gjort tidigare, det är 

trevligt. Det är roligare än vanliga 

lektioner. Bra samtal, intressanta och 

lärorika samtal om livet där äldre och 

yngre möts. 

Tack för hjälpen och Gott Nytt År!  

Khadiija 

 

 

 

 

 



Jag vill tacka er alla medläsare som är 

med oss i gruppen. Ni är jättesnälla 

och aktiva i gruppen med oss. 

Vi elever behöver verkligen er som 

medläsare, vi lär oss många nya saker 

av er. 

Jag säger God Jul till er alla och 

hoppas att ni alla får ett fantastiskt 

bra nytt år! 

Vänlig hälsning  

Farhad Agheli 

 

Jag tackar er medläsare för att ni är med oss. Ni är så snälla mot oss 

och hjälper oss väldigt mycket. 

 God jul till alla och Gott Nytt År! Naser 

 

Medläsaren är bra för oss. Vi kan lära oss hur de tänker och de kan 

också lära oss hur vi tänker. Det är ju bra att vi tränar språket och 

man kan lära sig läsa snabbare. De är dessutom snälla mot oss. Vi kan 

lära oss hur vi känner oss i livet. Vi kan också lära oss vad som är bra 

eller inte bra för de vet vad som är bra eller inte är bra eftersom de 

är äldre än oss. Medläsarna är också respektfulla, det är vi också. 

Det är ju trevligt att få lära känna hur en vuxen människa tänker. 

Mahamed 
 

Varje fredag har vi medläsare och det är 

jättetrevligt. Vi lär känna våra klasskamrater 

mer då, hur de tänker, vi kan lära oss många 

saker och under samma tid så tränar vi språket.  

Ni är jättesnälla som kommer utifrån och 

hjälper oss. Jag vill tacka er medläsare så 

mycket för all hjälp som ni ger oss. Behnam 

 

 

 

 



Hej alla medläsare! 

Jag tycker att ni är hjälpsamma och det är bra att ni läser och 

hjälper oss när vi behöver. Jag vill önska er en God jul! 

Hälsningar Abdulai  

 

Hej! Jag vill tacka er för att ni hjälper mig med boken och förklarar 

orden och diskuterar boken. Jag hoppas att ni får en bra jul! 

Youssef 

 

 

Jag tänker att medläsare är bra för oss för vi kan tänka och ge 

varandra nya idéer. Det blir mycket spännande samtal. Ni är snälla 

med oss, vi kan lära oss nya ord och bli bättre på att lära oss det nya 

språket. De förklarar boken för oss och berättar någonting 

intressant. Man kan lyssna på rätt uttal och vi lär känna våra 

klasskamrater och Sveriges människor. Vi lever ju i Sverige och då 

kan jag bli lite trevligare och roligare med nya människor. Jag 

förstår vad de tänker när de hjälper oss och vi kan lära oss av dem. 

Och kanske när någon vill ha hjälp så kan jag hjälpa och ta någons 

hand. De diskuterar boken med mig och vi kan känna själv och tänka 

på vår framtid och vad vi ska göra för att framtiden ska bli bättre. 

Jag hoppas att ni får en bra jul och tack för att ni medläsare hjälper 

oss! 

Zaman 

 

När jag träffar Monika känns det 

jätteviktigt och jag kan koncentrera 

mig på lektionen. Jag tycker att jag 

lär mig mycket. Jag tycker att vi lär 

oss många nya ord och att vi får 

många bra förklaringar. Shar 
 
 

 

 

 



Hej! 

Tack för att ni kommer och hjälper oss med språket. Det är kul att 

jag får träffa nya människor och prata svenska. När jag träffar er 

är jag glad. Jag tycker om att prata hela tiden och det är trevligt. 

Jag hoppas att ni får en God jul! Vi ses! 

Misie 
 

 

Jag tänker att medläsare är mycket 

bra för oss så att vi blir bättre på att 

läsa böcker. Vi lär oss att lyssna på 

varandra så att vi förstår varandra. Vi 

har respekt för varandra. 

De hjälper oss mycket. Om det är ett 

ord som vi inte förstår så kommer de 

gärna och hjälper oss. När de är hos 

oss tänker jag att de är min mormor,morfar,farmor eller farfar. Jag 

tackar dem för att de är så snälla med oss och för att de hjälper oss 

så att vi ska lyckas i skolan. Farzaneh 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

När vi träffades första gången så tänkte jag olika tankar. För varje 

lektion så växer min hjärna för att vi pratar så mycket om olika 

händelser och vi tänker tillsammans hur vi ska lösa olika problem. Vi 

har en riktig debatt där vi har olika åsikter och använder munnen. 

Jag tycker att det är mycket spännande och jättebra därför att vi 

lär oss att respektera olika åsikter och jämlikhet. Jag vill kalla de 

här lektionerna för de bästa lektionerna i demokrati i hela världen. 

Jag tycker att det är bra för oss som kommer från andra länder att 

få komma nära det svenska folket och få prata respektfullt om olika 

kulturer och religioner. Jag och mina klasskamrater är så tacksamma 

över att ni ger oss så mycket tid. Ni är trevligast i hela världen och 

det finns inga som ni som hjälper oss på det här sättet. Det är så 

roligt att ni är med oss och ni är väldigt, väldigt bra människor. 

Tack än en gång!  

Ahmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernas gemensamma tankar om medläsarna. 
 



 
 

                         Tankar för dagen 

När Nelson Mandela hade dött så skrev eleverna ner sina 

tankar för dagen. De läste upp sina personliga och starka 

texter för medläsarna på vår gemensamma medläsartimme. 

Det blev en fin stund för reflektioner. Medläsare Ann-Katrin  

Tideström inbjöd några elever att läsa upp sina texter i 

Domkyrkan på en minnesstund för Nelson Mandela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här sitter eleverna och väntar på att få hålla sina tal. 
 

 

Ann-Katrin presenterar eleverna. 

Några kommentarer efter elevernas tal:  

” Deras tal berörde.” 

 Erik Holmstedt 

”Fantastiska elever och välskrivna tal. SÅ modigt! 

Djupt in i hjärtat vidrörde de oss alla…….”  

Mona Eriksson 

”Vilken underbar manifestation och vilka fantastiska 

elever och tal.” 

 Elisabeth Andersson 

 

Nelson Mandela 

Jag har tänkt mycket på honom. 

Han var en bra person, hjälpsam för sitt land och för hela världen. 

Han var också i Libyen förut.  

Alla tycker mycket om honom. 

Livet har förlorat honom på ett ögonblick. 

Nelson Mandela är en person som vi aldrig kommer att glömma. Han hade så 

många goda egenskaper. 

Nelson Mandela är en hjälte för SydAfrika och för alla på hela jorden. 

 

Khadiija 

http://www.google.se/imgres?start=74&sa=X&hl=sv&rlz=1T4WQIB_svSE509SE510&biw=1280&bih=796&tbm=isch&tbnid=wIiL59VNpUs6aM:&imgrefurl=http://warehousenews.co.uk/2012/11/quote-unquote-mike-wallis-the-keswick-enterprises-group-limited/&docid=F7YFwOd0oJRUlM&imgurl=http://www.warehousenews.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/Nelson-mandela.jpg&w=600&h=691&ei=8OipUpygMqniygPk3oCgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=158&vpy=374&dur=109&hovh=241&hovw=209&tx=109&ty=138&page=3&tbnh=129&tbnw=111&ndsp=37&ved=1t:429,r:5,s:100,i:19


I fredags fick jag höra om en hemsk händelse. 

Nelson Mandela var död. 

Hans död var en svart dag i hela världen. 

Nelson Mandela var en symbol för jämlikhet. 

Han arbetade för rättigheter åt folket och hade 

en stark frihetskänsla. 

Nelson Mandela förlät vita människor för att han 

trodde på alla människors lika värde. 

Han ville inte tillbaka till den tiden då vita 

människor hade svarta människor som slavar. 

Han ville gå vidare. 

Nelson Mandelas tankar var så stora och han 

ville inte tänka små tankar därför att han hade 

stora visioner om människor. Ahmed 

 

 

Igår kväll dog Nelson Mandela. 

Nelson Mandela var en mycket duktig man. 

Han kämpade mot rasism som tyvärr fortfarande 

finns kvar. 

Många människor blir diskriminerade varje dag 

för sin religion och hudfärg. 

Jag tycker att rasism är en mycket dålig sak, 

därför att alla människor är lika och har samma 

rättigheter. 

Nelson Mandela förlät vita människor för det 

dåliga som de hade gjort mot svarta.  

Det betyder att hans karaktär var mycket bra och 

att han är en hjälte. 

Maria 
 
 

Jag tycker att Nelson Mandela var en stor person på jorden. 

När jag skriver att han ”var” blir jag ledsen över att jag inte kan säga att han är. 

Men tyvärr så dog han inatt. 

Men jag tror inte att han dog, han lever fortfarande i våra hjärtan. 

Nelson Mandela var en riktig person som visade för alla människor i hela 

världen hur han tänkte. 

Han hade ett stort hjärta i sin kropp. 

Nelson Mandela var bäst i världen och hans namn kommer alltid att leva kvar. 

Världen behöver sådana här människor. 

Vi kommer aldrig att glömma honom. 

Vi människor på jorden är dina vänner och kommer alltid att älska dig. Farzaneh  



Idag tänker jag på en stor människa för att han inte är med oss längre. Nelson 

Mandela var en stark och jättebra människa. Jag blev ledsen över hans död. Han 

kommer att fortsätta att leva i oss människor. Jag kommer inte att glömma 

honom och världen kommer inte att glömma honom. Hela världen har en 

sorgedag för honom.  

Zaman 

 

De som kämpar och kämpar, de som kämpar för 

oss och andra. 

Varför ger en del upp till slut? 

Ja, för att människor inte bryr sig, vi struntar i 

det. 

Nej, det är inte rätt, kära människor. 

Vi har stängt vägen för dem som kämpar för oss. 

Nu är det dags att öppna vägen och hjälpa  

dem som kämpar för oss andra. 

Vi behöver alla hjälpas åt för att bygga vägen 

vidare mot en bättre framtid alla människor på 

jorden. 

Kära publik, nu är det dags att kämpa för ditt liv 

och vår gemensamma framtid. 

Nu är det din dag, nu är det er dag, nu är det vår 

dag. 

Ta chansen nu och ge aldrig upp! 

Hamed 
 

Nelson Mandela var en bra person som gjorde bra saker. Man kan tänka på hur 

man skulle kunna bli en sådan person som gjorde så bra saker som Nelson 

Mandela. Man kan undra hur rasister tänker och reagerar. Jag tror att de bara 

tänker på hur de ska kunna få det som de behöver. Rasisterna tänker inte att 

andra människor har ett liv, kan skadas och har känslor. Rasisterna tänker inte 

att andra har samma behov som vad de har. Sådana personer kan man lära vad 

som är rätt eller fel. Man kan förklara för den personen hur Nelson Mandela 

tänkte. Det syns hur Nelson Mandela tänkte för han tänkte bra saker. 

Mahamed 

 

 

  

 

 

 

 
 



Människan fruktar tiden, dock fruktar tiden pyramiderna. Arabiskt ordspråk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett förlorat guldstycke kan återfås, aldrig förlorad tid.(Kina) 
 

Elevernas tankar om tid 

 

Jag älskar tiden för att den är rättvis för alla. Det spelar ingen roll om du är en 
rik, dålig, fattig eller en bra människa. Det skulle inte vara något liv utan tid som 
styr oss. 
Abdulai 

 

Tiden går, kärleken kommer. 
Årstider kommer, människor flyttar. 
Familjer är tillsammans, familjer saknar varandra. 
minuter går, sekunder springer. 
Pensionärer avslutar, ungdomar börjar. 
Andra dör, vi lever. 
Vi älskar, de ler. 
Planera har sin tid, 
att göra något har sin tid. 
Framtiden kommer, nutiden går. 
Khadiija 

 

Studera har sin tid,                                       Dö har sin tid. 
 årstider har sin tid.                                       Träna har sin tid. 
Sova har sin tid,                                              Tiden är dyrbar. 
framtid, nutid, dåtid har sin tid.                   Livet är kort och det beror på tiden. 
Vänner har sin tid.                                           Tiden är dyrbar, därför måste vi vara  
Vara tillsammans har sin tid.                         Youssef    
Kärlek har sin tid. 
Familj har sin tid. 
Resa har sin tid. 
Flytta har sin tid. 
 



Tid är viktigt i livet tror jag, för att allt som man vill göra behöver sin tid. Man 
kan inte göra någonting utan tid. Man behöver dagar, månader, timmar, 
minuter och sekunder. Tiden är värdefull. Vi måste använda tiden för att göra 
bra saker i vårt liv.  
Naser 

 

”Mamma, vad betyder tid?” undrade Lisa. 
Mamma svarade: ”Tid är sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, nätter och 
årstider. Tid är att vara tillsammans med vänner och familj och ha en bra tid.” 
” Men, för mig….. ,sa mamma, så är tid nu. Ena dagen är du barn och nästa dag 
har du vuxit upp. Så du måste ha ett liv fullt av kärlek och alltid vara glad, därför 
att du är en människa som kan förändra jorden men också förändra andra 
människor. Så lev varje sekund av ditt liv och bli bättre för varje dag!” 
Maria 
 

Varför stannar inte tiden? Varför reser tiden hela tiden? 
Du som tror att tiden aldrig stannar. 
Tiden har sin egen tid att stanna på. 
Tiden visar sig inte när den kommer för att stanna. 
Tiden ger dig chansen att göra ditt bästa för dig och andra människor i lugn och 
ro. 
Alla människor, vi har vår egen tid, vår tid. 
Vår tid kommer att stanna någonstans under resan, det kan vara i början på 
resan, det kan vara i mitten på resan och det kan vara i slutet på resan. 
Så ta den chans som din tid ger dig och använd den för det goda på bästa sätt. 
Hamed 
 

Människor har sin tid som alltid följer med på dagarna. 
Människor har sin tid för kärlek. 
Människor har sin tid för att resa utomlands. 
Människor har sin tid i hemmet eller på äldreboende. 
Sharmyar 
 

Min tid är framtid,nutid och dåtid. Alla tider går som en klocka. Jag tänker bara 
på dåtid,men vill försöka tänka i nutid och jag vill ha framtiden som riktmärke. 
Igår, idag och imorgon. Igår var ett bra minne för mig, idag måste jag kämpa 
och morgondagen är för mig en önskan. Men tiden går och jag måste vara stark 
och ha tillförsikt. 
Zaman 
 



Födas har sin tid och dö har sin tid. 
Laga mat har sin tid och äta har sin tid. 
Sova har sin tid och vara vaken har sin tid. 
Studera har sin tid och  
klara av saker har sin tid. 
Vara analfabet har sin tid och läsning har sin tid. 
Bra saker har sin tid och dåliga saker har sin tid. 
Familjen har sin tid och vänner har sin tid. 
Flytta har sin tid och stanna har sin tid. 
Fattig har sin tid och rik har sin tid. 
Sjuk har sin tid och frisk har sin tid. 
Dag har sin tid och natt har sin tid. 
Dåtid har sin tid och nutid har sin tid. 
Ahmed Jama Shide 
 

Allt har sin tid, men tiden är en del av våra liv. Man kan undra varför vi har så 
lite tid. Det är Gud som gav oss den tid som vi har för att vi ska göra bra saker. 
Men under den tid som vi har så gör vi också dåliga saker. Men den tid som 
Gud gav är att vi ska göra bra saker och ta hand om våra föräldrar. 
Mahamed 

 

Ibland är man tillsammans. 
Ibland är man åtskilda. 
Ibland är det vinter, men när man känner kärlek så blir vinter vår eller sommar 
för oss. 
Ibland är det sommar men om man är ledsen är det vinter, allting är kallt och 
mörkt… 
Ibland lever och lever man men vi måste veta att tiden går och att det finns 
något som väntar på oss i slutet av livet och det är att dö. 
Vi måste alltid tänka på framtiden, nutiden och dåtiden…… 
Farzaneh 

 

Många människor säger att tid är guld. 
Men jag håller inte med eftersom med tid kan vi ha allt.  
Men med guld kan vi inte köpa tid. 
Jag säger att tiden är den dyrbaraste mineralen. 
Vi kan få allt ur den mineralen. 
Benham 

 
 



Några  höstdikter 

Luleås höst 
Kära mamma, 

jag har det kallt utan dig. 
Solen lyser inte, 

jag längtar efter dig. 
Hösten är mörk, 

jag är rädd utan dig. 
Hamed 

 

Fredagmorgon i november 
Det är mörkt ute och det är kyligt. 

I klassrummet är det varmt och tomt. 
Alla i klassen känner sig trötta och vill nästan sova igen. 

Månen lyser, rimfrost på träden. 
Khadiija 

 

Fredag i november 
Det är mörkt och kyligt ute. 

Månen lyser på himlen med en liten stjärna… 
Jag kom in i den tysta klassen och träffade trötta elever med sömn i ögonen. 

Det var varmt i klassrummet men tomt på elever. 
Jag ser rimfrost på träden när jag sitter bakom fönstret. Klassen är alldeles tyst 

och alla lyssnar på läraren……. 
Farzaneh 

 

Det är mörkt i Lule. 
Det är kallt i Lule. 

Det är tyst i klassrummet. 
Det är varmt i klassrummet. 

Vi har respekt i klassrummet. 
Månen lyser ute. 

Det finns snygga flickor på bussen. 
Misie 

 

Det är kallt ute och varmt inne. 
Fredag morgon orkar eleverna inte göra något, 

men läraren orkar göra mycket. 
Youssef 

 



Dagarna blir kortare och kortare. 
Vädret blir kallare och kallare. 
Vädret bråkar med oss träd. 

Våra löv blir gulare och gulare. 
Hösten tänker att det är kul när vi tappar våra gula löv. 

Vi accepterar ändå det här livet. 
Farhad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fredag i november 

När jag slutar skolan känner jag mig trött. 

Ibland är det varmt på lektionerna. 

Klassrummet är stort och lite mysigt. 

Ibland är det så mörkt ute att jag inte vågar gå ut. 

När jag träffar mina kompisar känner jag mig glad. 

Sharmyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


