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The Curious Incident of the Dog in the Night-Time av 
Mark Haddon 

Huvudpersonen och berättaren är en 15-åring med en lindrig form av autism. Han 

bor med sin pappa och går i en specialklass. En morgon hittar han grannens hund 

dödad på gräset utanför huset. Christopher, som är intresserad av Sherlock 

Holmes och har lätt för alla slags logiska resonemang ger sig på att söka efter 

gärningsmannen och lösa mysteriet med den döda hunden. Hans sökande tar 

honom ut på ett äventyr bort från det inrutade och trygga, ut i en kaotisk värld – 

och Christopher får efterhand upptäcka att många saker i verkligheten inte riktigt 

är vad han trodde. Hemligheter finns där man minst anar det. Boken är skriven så 

helt utifrån Christopher själv och hans oförmåga att förstå andra människors 

känslor görs tydlig. Mycket intressant – och en läsvärd bok för alla. 

Too kill a mockingbird av Lee Harper  

Historien om Scout, hennes storebror Jem och pappan Atticus utspelar sig i ett 

lantligt samhälle i amerikanska Södern på femtiotalet. Scout beskriver sin värld 

med lekar, mysterier och argsinta granntanter, ett fritt och spännande 

barndomsland. När Atticus, jurist med praktik i samhället, bestämmer sig för 

att försvara en svart man som anklagas för våldtäkt på en ung vit flicka får han 

såväl som barnen känna av den djupt rotade rasismen. Hoten ökar alltmer och 

det blir andlöst spännande läsning innan upplösningen som inte lämnar någon 

oberörd.  

We were liars av E. Lockhart 

Cadence Sinclairs familj är så förmögna att de har en egen ö som hon och 

hennes kusiner tillbringar somrarna på. Morfar Sinclair styr familjen med 

järnhand och hans vuxna döttrar fogar sig efter hans vilja. Cadence älskar sin 

morfar men ser också hans brister och maktmissbruk. Varje sommar 

återförenas Cadence med sina kusiner och Gat, ett bonusbarn till en av 

mostrarna. Gat och Cadence blir så småningom kära i varandra trots familjens 

och främst morfaderns missnöje. När Cadence är 15 år händer det en olycka. 

Cadence minns inte så mycket av den kvällen, bara att hon vaknar ensam vid 

stranden, kall, blöt och i bara sina underkläder. Det värsta är att ingen vill 

hjälpa henne att minnas och hennes föräldrar bestämmer att hon ska hållas 

borta från ön och kusinerna för att få tid att läka. Hon är sjuk och medicineras 

för sitt sjukdomstillstånd men hon tycks själv egentligen inte veta vad det är för 

fel på henne. 

Två år efter olyckssommaren får hon komma tillbaka till ön och träffa sina 

kusiner och Gat. Allt känns nu så annorlunda och ingen vill prata om vad som 

hände den sommaren. Morfadern har rivit det äldsta och finaste huset och 



  

Sida 3 

mostrarna beter sig konstigare än vanligt. Ska Cadence lyckas ta reda på vad 

som hände henne på ön? Det här är en underbar roman med utsökt språk och en 

omskakande upplösning. 

Looking for Alaska av John Green  

I centrum av John Greens debutroman från 2005, Looking for Alaska, står 

Miles Halter. Guidad av François Rabelais sista ord ”I go to seek a Great 

Perhaps” har han beslutat sig för att börjat på internatskolan Culver Creek i 

hopp om en förändring i sitt trista liv. Han vill börja om på nytt. 

Väl framme på sin nya skola får Miles under en tid uppleva det sorglösa livet 

på en internatskola, full med busstreck och skratt. Han blir snabbt kompis med 

sin rumskamrat the Colonel (Översten) och via honom träffar han Alaska – den 

smartaste, mest självdestruktiva och absolut snyggaste tjej han någonsin träffat. 

Den stekheta dagen då han för första gången kliver in i hennes stökiga rum i 

jakt på cigaretter påbörjas ett händelseförlopp som kommer förändra Miles 

tillvaro från grunden… 

Smart uppbyggd dramaturgi, där boken är indelad i ett före och ett efter med 

kapitelrubriker som räknar ned till och räknar bort från mittpunkten i Miles 

berättelse. Det finns en lätthet och ett flyt i språket, men det krävs ändå relativt 

goda kunskaper i engelska. 

 

Lord of the Flies av William Golding 

Lord of the flies är författaren William Goldings debutroman och hans stora 

internationella genombrott. Romanen berättar om en grupp skolpojkar mellan 6 

och 12 år som överlever en flygkrasch och hamnar ensamma på en liten öde i 

Söderhavet. Deras tillvaro kan bli paradisliknande med rik tillgång på god mat, 

sol och fullständig frihet från de vuxnas tvång. Men snart tar leken en annan 

vändning: skräcken kryper över pojkarna, rivaliteten växer mellan ledarna. Det 

som kunde varit ett spännande sommarlovsäventyr blir en hetsjakt där fruktan 

och grymhet slår fram och vägen mot undergång ligger utstakad. Boken anses 

vara en filosofisk betraktelse över en civilisations uppgång, innehåll och fall. 
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Tattooist of Auschwitz av Heather Morris 

Lale Sokolov kommer till Auschwitz-Birkenau 1942. Han beordras att tatuera 

de medfångar som väljs ut för att de ska få ”leva”, det vill säga arbeta sig till 

döds i stället för att gasas ihjäl. Lale stålsätter sig och utför sin uppgift med 

mekanisk effektivitet. Lale inser tidigt vilket öde han och de andra i lägret är på 

väg att möta, men han bestämmer sig för att han ska överleva. För att göra det 

ser han till att bli ”vän” med sina fångvaktare och även med Viktor, en arbetare 

som kommer till lägret på dagtid. Viktor ger mat och choklad till Lale och Lale 

smugglar till Viktor juveler och annat som fångarna har sorterat fram från 

fångarnas beslagtagna bagage. Lale är smart och listig och på så sätt lyckas han 

göra sitt eget och andra fångars liv aningens bättre. I fånglägret står en dag en 

ung kvinna framför honom, Gita. Han blir blixtförälskad och bestämmer sig för 

att det är kvinnan i hans liv.  

Tatueraren i Auschwitz är en roman som bygger på den sanna historien om 

Lale och Gita och deras kärlek– som tillsammans med dem överlevde 

koncentrationslägret i Auschwitz.  

If you come softly av Jacqueline Woodson 

Likt ett nutida Romeo-och-Juliakärlekspar kämpar Ellie och Jeremiah i 

Jacueline Woodsons bok If You Come Softly för att få vara tillsammans. Ellie 

och Jeremiah vet från första stund de möts att de hör ihop, nu och för alltid. 

Men att hon är judinna och att han är svart är något som omgivningen har 

svårare att acceptera än vad de båda hade trott. De få stunderna som de får 

tillsammans kan närmast beskrivas som magiska, men ideligen dyker det upp 

saker som hindrar dem från att få vara tillsammans. 

Trots att läsaren redan från början vet att denna kärlekssaga kommer att få ett 

tragiskt slut, så är det med en fin magkänsla som man följer berättelsen om 

dessa unga människors kärlek. I vartannat kapitel berättar Ellie i jag-form och i 

vartannat kapitel berättas Jeremiahs historia i tredjeperson.  
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Brown girl dreaming av Jacqueline Woodson 

I Brown girl dreaming delar ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson med sig 

av sina barndomsminnen från sin uppväxt som afroamerikan i 60- och 70-talets 

USA. Den svarta delen av befolkningen vill ha förändring och på gatorna rasar 

demonstrationer och upplopp för att kräva sina rättigheter. Samtidigt skildras 

Jacquelines värld ur ett barnperspektiv där en frånvarande pappa ersätts av den 

kärleksfulle morfar Gunnar, en ny lillebror kommer och tar hennes plats som 

familjens minsting och det viktigaste i världen är att ha en bästis. Hon är en 

flicka som drömmer; om bättre villkor för afroamerikaner i USA, men också 

om att hon en dag ska bli författare.  

 

Boken är uppbyggd av prosadikter med varierande längd som med en vardaglig 

ton beskriver både den lilla och stora världen omkring författaren. I 

undervisningen kan man använda boken som helhet för att ”eleverna ska möta 

samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av 

världen” (Lgr11, s. 252). Man kan också plocka ut enskilda dikter att arbeta 

med i syftet att eleverna ska få möta olika skönlitterära genrer. Dikterna har ett 

rikt bildspråk som gör att berättelsen framträder tydligt och som läsare är det 

lätt att följa med i handlingen.  

 

The Hate U Give av Angie Thomas  

Det här är en smärtsam och brännande roman om den livsfarliga rasismen mot 

svarta unga män i USA idag. Sextonåriga Starr får skjuts hem efter en fest av 

sin gamla barndomskompis Khalil när de plötsligt blir stoppade av polisen. 

Khalil blir ombedd att gå ut ur bilen och bara några sekunder senare blir han 

skjuten till döds av polisen. Kvar blir Starr, livrädd och förkrossad. Först 

gömmer hon sig hemma och bearbetar sorgen, man har lyckats hålla hennes 

namn hemligt så ingen utanför familjen vet att Starr också var med i bilen. Men 

snart måste Starr ta ställning och använda sin röst för att vittna och berätta för 

världen vad hon har sett. Allting kompliceras ännu mer när det kommer ut att 

Khalil langade för ett kriminellt gäng i området och plötsligt är det både 

polisen och gängledaren som Khalil arbetade för som helst vill att Starr ska 

hålla tyst om det hon sett. Starr livs är komplicerat nog som det är eftersom hon 

slits mellan två olika världar, den svarta förorten som hon bor i med familjen 

och den vita privilegierade privatskolan hon går i. Starr har lyckats hålla sina 

två världar åtskilda men i och med att hon väljer att vittna och gå ut i media 

med sin berättelse möts hennes olika världar och då tvingas hon också 

konfrontera rasismen bland hennes kompisar i skolan. The hate u give lyckas 

med konsten att vara både pedagogiskt och nyanserad.  


