
Tankar för Dagen 
Har Världen blivit bättre ? 
 
Jag har en hederstitel. Den enda jag vill ha. Och är mäkta stolt över. 
Jag är medläsare 
 
En gång i veckan sitter jag bredvid en ung människa som försöker lära sig det trassliga 
svenska språket och som längtar efter att snart få börja gymnasiet. 
 
Lisa Högberg är  läraren som vet att skönlitteraturen  är en ovärderlig  väg in i det  nya 
språket . Och att böcker är en bra utgångspunkter för viktiga samtal. 
 
Hon tycker också  att vi äldre svenskar  gör nytta när vi är med där i klassrummet.  
Hör och  förklarar,  rättar och berömmer.  
 
Fast ibland gör vi ingenting av det.  
 
Utan vi lyssnar bara.  
Till någon som längtar ,  
någon som letar,  
någon som sörjer.  
 
Någon som bara är så förskräckligt trött och ledsen .  
 
Ofta går vi medläsare helt omtumlade ut från de här lektionerna och säger till varandra 
att det är vi som lär oss mest .   
Om vårt eget språks alla mysterier. 
Och om världens … 
 
Det här är vår  filosofiska klubb – i direktsändning 
 
Vi får ta del av unga och samtidigt så uråldrigt livserfarna tankar  
 
Tankar som  kan handla om  vad det betyder att gå med HÖGBURET huvud trots att man 
förlorat allt.  
För  det handlade samtalet  om när vi läst Strindbergs novell Ett halv ark papper   
 
Utifrån Shakespeares Othello har vi fått vara med och diskutera om det någon gång är 
rätt att döda  
 
Vi har mött olika uppfattningar om vad som är viktigast  -  Kunskap eller Pengar. 
Jag tror det var när vi läst Selma Lagerlöf eller kanske var det  Jane Austen  
 
Vi har fått ta del av gripande kloka tankar om kärlek,  tradition och frihet utifrån Arkan 
Assads bok Under en Stjärnlös himmel . 
Arkan Assad  har varit och hälsat på klassen  i Luleå också  -  Det var stort – att möta en  
riktig författare - En förebild och idol  
 
 



Nu har vi kämpat för att förstå en liten del av alla bottnarna i Shakespeares Hamlet  
 
Som vanligt avslutar Lisa lektionen med att skicka runt en fråga som läsningen väckt och 
som hon vill att alla säger något i kring.   
 
I dag är frågan självklar menar hon  
-Det är ungefär 400 år sedan Shakespeare skrev sina dramer– som handlar så mycket 
om  grymhet och död 
 
Har världen blivit bättre sen Shakespears tid tycker ni ? 
 
Sämre !  ropar några  spontant  - innan Jamila får ordet 
 
-  Tekniken har nog blivit bättre, säger hon – men jag tror inte vi människor blivit bättre. 
Inuti. 
 
Sakina instämmer.  I alla länder finns det giriga människor,  
människor  som vill ha makt och är beredda att döda för att få den. 
 
Och som ser ner på kvinnor, tillägger  Marzia 
 
Om Hamlet hade kunnat förlåta sin farbror  hade allt sett annorlunda ut , säger Leila . 
Men det är så svårt för oss människor att förlåta. 
 
Krig och våld och allt som varit, det  finns nu också ,  
Men vad händer med oss nu  när religionerna försvinner ?   
Är det bra eller dåligt , undrar  Nor Mohammed 
 
Världen har både blivit bättre och sämre menar Abshir. Det har blivit lättare att döda – 
nu kan vi till och med skicka ut drönare som gör det åt oss, Krig är bara att trycka på en 
knapp. 
 
Men världen TALAR i alla fall om mänskliga rättigheter i dag, försöker någon. 
 
Och när vi sitter så här tillsammans i klassrummet och pratar med varandra om viktiga 
saker  ---- 
 
Då känns det bra.  
 
Då känns det nästan som om världen blivit LITE  BÄTTRE. 
 
 
Ann-Katrin Tideström 
 
 
 


