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Does my head look big in this av Randa Abdel Fattah 

Boken handlar om Amal som bor i Australien. Hennes familj kommer 

ursprungligen från Palestina men föräldrarna har australiskt medborgarskap 

sedan länge. Amal ser sig som muslim men inte som mycket religiös – fast 

under ett sommarlov börjar hon fundera. Kanske ändå att hon vill tydligare visa 

sin muslimska identitet och börja bära slöja? Föräldrarna är tveksamma, men 

Amal har bestämt sig. Men hur ska det tas emot, vad ska kompisarna säga, vad 

ska Adam säga? Kan han verkligen tycka att hon är söt i slöja? Detta är en 

rappt skriven bok, både rolig och allvarlig och med de där frågeställningarna 

som är så vanliga i tonåren. Passar innehållsmässigt för hela högstadiet men 

den är ca 350 sidor. 

 

 Life on a refrigerator door av Alice Kuipers  

Så här står det på baksidan av boken: ”A book about making time for those you 

love, when time itself is running out…” Boken handlar just om när tiden blir 

knapp, när någon blir allvarligt sjuk och man vill hinna med – innan det är 

försent. Claire bor med sin mamma och de är båda fullt upptagna var och en på 

sitt håll. Kylskåpsdörren är deras mötesplats, där sätter de lappar med små 

korta hälsningar och förmaningar (från mamma till Claire främst). Lite i taget 

uppenbaras vad som håller på att hända; Claires mamma skriver om bokade 

besök hos doktorn och allt fler undersökningar. En bok med lite text trots de 

stora händelser den berättar om. För skolår åtta och nio. 

 

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 
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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 

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 upplösnings. Läs den med elever i åttan, nian och gymnasiet.  

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, passar bra i åk 8-9, Gy.  

 

The double life of Cassiel Roadnight av Jenny Valentine 

Chap är sexton och helt ensam. Det har han varit länge men de sista två åren 

har han inte ens haft ett namn. Han är ingen och lever på gatorna i London. 

Den morfar han växt upp med och som älskat honom var inte hans morfar. 

Barnhem och fosterhem har han rymt ifrån. Men på ett tillfälligt härbärge är det 

någon som ser honom – och ser Cassiel Roadnight. 

Cassiel som varit försvunnen i två år och saknats och sökts av sin familj sedan 

dess. Cassiel som ser exakt likadan ut som Chap. 

Så Chap tar chansen – han ljuger och säger att han är Cassiel. Kanske kan han 

få en familj, få vara någon, få ett liv. Och först ser allt bra ut – fast det känns 

inte bra. Han är ständigt på sin vakt för att inte bli avslöjad, ständigt rädd. Och 

frågan växer inom honom – var finns den riktiga Cassiel? 

För allt är inte som det ska i familjen Roadnight… långt därifrån. Chap blir 

indragen i ett nät av mörka hemligheter och till sist är hans eget liv i fara. 
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Dubbelgångare av Jenny Valentine, är en stark, oerhört spännande och 

berörande bok. I små tillbakablickande glimtar får vi ta del av Chaps barndom 

och liv och de senaste tuffa åren, samtidigt som vi gradvis börjar se vad det är 

han hamnat i då han bestämde sig för att låtsas vara Cassiel Roadnight. Man 

förstår och berörs av Chaps längtan efter att vara någon, men också av hans 

starka etiska grundkompass som finns där tack vare ”morfars” uppfostran.  

Tiger Eyes av Judy Blume 

Tiger eyes handlar om en tonårstjej vars pappa blir rånmördad i sin butik. De 

har bott i södra USA vid havet men efter mordet flyttar de till mammans 

släktingar i en annan delstat. Davey och hennes lillebror hamnar på ett helt 

annat slags ställe både vad gäller miljön omkring dem och i det nya hemmet. 

Mycket bra skildrat! Deras mamma är helt nedbruten av sorgen och de får reda 

sig så gott det går. Finstämt och trovärdigt om Davey i första hand, svårigheter, 

möten, vänskap med mera. Passar åk 8 och 9. 

  

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. Boken passar bra 

att läsa i årskurs 8-9 och på gymnasiet. 
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Love Simon av Becky Albertalli 

Det skulle räcka med tre ord för att Simons hela värld skulle förändras: ”Jag är 

gay”. Han tänker själv att hela komma-ut-grejen är ”som en enorm, igenspikad 

låda full med obekväma situationer som han inte ser fram emot att öppna, men 

som inte heller kommer att vara hela världen”. Inte för Simon i alla fall. 

För problemet är egentligen Blue, den mest fantastiska kille som Simon aldrig 

mött. Blue gå på samma skola, men Simon vet varken hans riktiga namn eller 

hur han ser ut. Sedan början av terminen, då Simon ”hittade” Blue på Tumblr 

och tog kontakt, så har de skrivit till varandra. Om allt och inget, om ensamhet 

och om svårigheten att ”komma ut”. Och trots att de inte träffats så har en 

förälskelse vuxit fram mellan dem, som bara blir allt starkare. Ingen i deras 

omgivning vet något om det och deras relation, men så råkar en skolkamrat 

läsa Simons och Blues mailkonversation och hotar med att avslöja Simon. 

Simon måste agera snabbt för att hindra att ryktena börjar spridas, eller är det 

kanske dags att han gör tvärtom och visar vem han faktiskt är? Och att ta reda 

på sanningen om vem Blue är innebär också att Simon måste ta itu med sina 

egna fördomar. 

Love, Simon av Becky Albertalli är en berättelse om kärlek, identitet och om 

att våga vara den man är. Vi rekommenderar den från årskurs 8. 

 

Amal Unbound av Aisha Saeed  

Amal lever med sin familj i en by i Pakistan, hon går i skolan och drömmer om att 

utbilda sig till lärare. Men som familjens äldsta dotter måste hon stanna hemma 

och hjälpa till när familjen utökas med en femte syster. Hon ger dock inte upp 

hoppet om att komma tillbaka till skolan igen och hon tittar längtansfullt på sin 

skoluniform.  

Men en dag förändras allt. På vägen hem från marknaden blir Amal påkörd av 

Jawad Sahib, som tillhör familjen Khan som äger marken som alla i byn måste 

betala hyra för. Olyckan mynnar ut i att Jawad Sahib anser sig förorättad och 

bestämmer sig för att kräva tillbaka de skulder som Amals familj har. När 

Amals familj inte kan betala sin skuld kräver Jawad Sahib att Amal kommer och 

jobbar som tjänare i hans hem. Amals nya liv blir fullt av utmaningar och 

svårigheter och hennes hemlängtan bara växer. Hon försöker glömma sina 

drömmar om ett annat liv och hon tänker på sin pappas ord om att livet är svårt 

och orättvist. 

Men när Amal inser hur korrupta och kriminella hela familjen Khan är ser hon 

ingen annan utväg än att hitta ett sätt att avslöja dem. Tillsammans med nyvunna 

vänner ser hon till att polisen får kännedom om vad som pågår och rättvisan 

hinner ikapp familjen Khan. Förändringen ses emellertid inte enbart som positiv, 

för plötsligt står en hel grupp människor utan de arbeten de så desperat behöver. 
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Amal är trots allt övertygad om att hon gjorde det enda rätta. Om en förändring 

ska ske så måste någon vara den som tar första steget mot en rättvisare samhälle, 

och Amal har modet att göra det. 

Boken passar bäst för åk 7 och det finns en lärarhandledning till boken.  

 

Crow girl av Kate Cann 

Crow girl är en kort bok på ca 80 sidor, men den är intensivt berättad 

identitetsutveckling. Lily är en outsider: tyst, ledsen, ensam och mobbad. 

Men den dag hon tar sin tillflykt till den intilliggande skogen Wakeless 

Woods och möter kråkorna börjar hennes liv och hon själv att förändras.  

Det är ingen annan magi i boken än det magiska som händer när en människa 

plötsligt upptäcker sig själv och vågar stå upp för det. Men själva tonen i 

berättelsen är mörk och magisk. Engelskan inte särskilt svår för en elev från 

åk sju och uppåt. Och det finns mycket att prata om när man läser den här 

boken! 

 

 


