
  

Sida 1 

Innehåll 

Människoätande människor i Märsta av Aase Berg ................................... 2 

En droppe midnatt av Jason ”Timbuktu” Diakité ........................................ 2 

Älskar – hatar av Jenny Downham ............................................................. 3 

Tsotsi av Athol Fugard ................................................................................ 3 

Jag ringer mina bröder av Jonas Hassen Khemiri ..................................... 4 

Pappa säger att vi räddar liv av Do Van Ranst .......................................... 5 

Vår älskade av Kamila Shamsie ................................................................. 5 

Vakuum av Mia Öström .............................................................................. 6 

Berör och förstör ......................................................................................... 6 

Lucy av Jamaica Kincaid ............................................................................ 7 

Himlen börjar här av Jandy Nelson ............................................................ 7 

 

Böcker som stör och berör 
 

Böcker som stör och berör och förhoppningsvis 
leder till spännande boksamtal. Böckerna passar 
från åk 8 och uppåt. 
 
Tipslista på böcker från Cirkulationsbibliotekets utbud. 
 

Läs mer om böckerna på cirkbloggen.se 
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Människoätande människor i Märsta av Aase Berg 
 

En underbar, språkligt finurlig berättelse om tre tonårstjejer och deras 

vänskap och tankar om livet. Aase Berg är författare och hon är poet, vilket 

märks på språket i den här boken. Texten är skriven som långa prosadikter 

och boken är biblioteksklassad som poesi, men allt hänger samman och man 

läser den från början till slut (vill inte sluta läsa!). Den handlar om Tove, 

Klara och Britta som har genomskådat vuxenvärldens lögner, de tänker inte 

hoppa på jobbajobbatåget och åka ända in i dödentunneln... Tove är 

berättarjaget som också som älskar Leon i Märsta. Hur långt räcker kärleken 

och vad är en bästa vän? På pricken trovärdigt, ungt och härligt! 

 

Text som ser ut som poesi och poetisk prosa! Använd boken när du arbetar med "Språkliga 

drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna" (Lgr11). 

Detta är en underbar bok i annorlunda stil – läs och diskutera!  
 

En droppe midnatt av Jason ”Timbuktu” Diakité 
 

Jason "Timbuktu" Diakité kände sig halv under hela sin uppväxt; 

hälften amerikan, hälften svensk; hälften svart, hälften vit. Han ställde 

sig frågan om det fanns någon plats där han kunde känna sig hemma? 

I sökandet efter sina rötter åkte Jason till den amerikanska Södern, där 

han insåg att mycket lite hade förändrats sedan hans farfar gav sig 

därifrån för att söka ett bättre i liv i Harlem. På samma sätt lämnade 

Jasons pappa Harlem för att söka sig ett bättre liv i Sverige.  

"En utbildning och värdigheten, det kan ingen ta ifrån dig", brukade 

hans pappa säga, liksom "Du är svart, var stolt över det."  För Jason 

tog det många år att förstå vad hans pappa menade. För medan Jason 

under sin uppväxt trakasserades för sin hudfärg försökte han att skydda 

sin pappa genom att inte berätta hur det egentligen låg till. Men under ytan kunde 

Jason ändå ana sorgen över sin pappas insikt om att man aldrig kan flytta ifrån sin 

hudfärg och att rasismen finns överallt. En droppe midnatt handlar om sökandet efter 

en identitet och längtan efter att höra till. Detta är en bearbetad lättläst version av 

boken med samma namn. Det finns en lärarhandledning till boken. 

  

http://cirkbloggen.se/wp-content/uploads/2009/12/M-C3-A4nnisko-C3-A4tande-m-C3-A4nniskor-i-M-C3-A4rsta.jpg
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Älskar – hatar av Jenny Downham 
 

När Mikeys syster påstår att en kille har våldtagit henne på en fest så rämnar hans 

värld och han kan bara tänka på hämnd. 

 

Det är Ellies bror som anklagas för att ha begått våldtäkten och men Ellie och hans 

familj på hans sida. Samtidigt maler tankarna i Ellie: kan den man älskar och har 

känt hela sitt liv göra något otänkbart, något fruktansvärt? 

 

Ellie kommer från överklassen och hennes familj har råd att anlita en toppadvokat 

för att försvara hennes bror. Mikey får kämpa varje dag för att hans systrar och 

mamma ska få pengarna att räcka ihop. 

 

När Mikey och Ellie möts kolliderar två vitt skilda världar. Kan man bli kär i någon 

som också är ens värsta fiende? 

 

Boken Älskar- hatar av Jenny Downham är en stark bok som väcker starka känslor, 

om rätt och fel som inte alltid är så lätt att skilja på. Om lojalitet och kärlek som kan 

vara en omöjlig ekvation och om maktförhållanden och klasskillnader. 

Vad händer i en familj när någon blivit utsatt för en våldtäkt? Vad händer i en familj 

när någon anklagas för att ha våldtagit? 

 

Det finns en lärarhandledning till boken. 

 

Tsotsi av Athol Fugard 
 

Han är småväxt och yngst, men den obestridlige ledaren. Han lever på att råna 

och mörda tillsammans med sitt gäng. Han är iskall och minns ingenting om sin 

barndom eller sitt riktiga namn. Nu kallas han Tsotsi. 

Efter en konflikt med en av gängmedlemmarna ger sig Tsotsi ut på gatorna för 

att hantera de känslor som väckts. Han stöter på en flicka i en park och när han 

försöker råna henne lämnar hon skrämt över en kartong till honom och 

springer. Kartongen innehåller ett levande spädbarn - och plötsligt händer det 

något inom Tsotsi: ett minne vaknar, ett minne från hans barndom... 

 

Tsotsi är en stark bok som griper tag direkt, man följer Tsotsis gradvisa 

förändring med andlöst intresse - trots att han inte är någon särskilt trevlig person 

från början. 

Språket och beskrivningarna är rena och avskalade, men man känner hettan och 

rädslan, frågorna och den tunga tystnaden mellan orden. Miljön är en kåkstad i 

Sydafrika under aparheidlagarnas tid på femtiotalet - men egentligen är det en tidlös 

bok eftersom den i första hand handlar om en individs förvandling och utveckling. 
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Författaren Athol Fugard skrev boken tjugo år innan den kom ut i bokform första 

gången (1979). Ytterligare tjugo år senare filmades boken och vann pris för bästa 

utländska film på Oscarsgalan 2006. Tsotsi är en bok som kan läsas och diskuteras ur 

många olika synvinklar, både politiska, historiska, psykologiska och språkliga med 

klassen.  

” …överallt på trottoarerna jäktar folk fram, kvinnor svällande av stolthet och 

småttingar, män magra av misär och maktmotstånd och ungdomar fulla av lockelse 

och lust.” Du hittar många intressanta språkliga drag att lyfta vid den gemensamma 

läsningen, till exempel målande miljö- och personbeskrivningar. 

 

Jag ringer mina bröder av Jonas Hassen Khemiri 
 
En bomb har nyligen exploderat i centrala Stockholm och Amor måste åka in till 

city och hitta en reservdel till en borrmaskin. Bombmannen eller terroristen har 

sprängt sig själv och det sprids rykten om vem eller vilka som ligger bakom. 

Många poliser är ute på gatorna och Amor känner sig förföljd på grund av 

sitt  utseende. Allteftersom dagen går blir han alltmer paranoid och läsaren 

börjar undra vad som utspelar sig i Amors huvud och vad som är på riktigt. 

Boken utspelar sig under ett dygn och vi får följa Amors febriga tankar, hans 

telefonsamtal (eller missade telefonsamtal ) med kusinen Shavi och besattheten 

av Valeria, tjejen han inte kan glömma. Jonas Hassen Khemiri skrev den några 

dagar efter terrordådet  i Stockholms city 2010. Vi tycker att det här är en 

ständig aktuell bok om dagens Sverige som alla borde läsa. Det är inte bara 

ämnet som är viktigt, Jonas Hassen Khemiri är dessutom en underbar språklig stilist 

och en av våra viktigaste samtida författare. Jag ringer mina bröder passar från åk 9 

och uppåt. 

 

Använd boken när du arbetar med ”Språkliga drag, uppbyggnad och 

berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna” (Lgr11).  Det finns 

mängder av intressanta saker att samtala om, se särskilt hur stil och form används 

utan att på något sätt störa det angelägna innehållet och läsupplevelsen. 
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Pappa säger att vi räddar liv av Do Van Ranst 
 

Mitt i en tvär kurva, precis innan en halvfärdig bro, efter en lång och händelselös 

raksträcka utspelar sig Pappa säger att vi räddar liv. 

Den handlar om en femtonårig tjej som bor tillsammans med sina föräldrar och sin 

gamla mormor mitt i kurvan. Föräldrarnas relation ansträngd och bron blir hennes 

tillflykt ifrån deras bråk, där hon i timmar kan sitta försjunken i sin egen värld. 

När en ung kille, Zack, kör av vägen i kurvan och kraschar in i huset får hon för 

första gången möjligheten att undersöka sin sexualitet. Något som gör hennes 

sensuella, men komplicerade relation till väninnan Sue allt annat än enkel. Men 

vad skulle Zack till en halvfärdig bro att göra? Och varför samlas där en massa 

bilar efter skymningen? Tillslut ger hon sig ut för att undersöka vad som gör alla 

så rädda, och vad som egentligen sker vid bron om natten... 

Do Van Ranst vann Knokke-Heist-priset för bästa ungdomsbok med denna 

spännande och lite udda skildring om en tonårstjejs liv, hennes drömmar och 

förhoppningar.  

 

 

Vår älskade av Kamila Shamsie  
 

När Isma lämnar England för USA är det med känslan av att livet äntligen kan 

börja på riktigt. Efter moderns död har hon helhjärtat ägnat sig åt småsyskonen, 

men nu har hon fått chansen att följa sina drömmar. 

 

Men hon kan inte sluta oroa sig för sin viljestarka syster Aneeka hemma i 

London, och brodern Parvaiz som också han har en dröm: Han vill hedra arvet 

från sin pappa, jihadisten han aldrig kände. En dag försvinner Parvaiz spårlöst. 

När han återigen ger sig tillkänna besannas Ismas värsta farhågor, Parvaiz 

befinner sig Raqqa, Syrien. 

 

I USA hade Isma lärt känna Eamonn, sonen till en mäktig politiker, och när 

Eamonn återvände hem till London letar han upp Ismas gudomligt vackra syster Aneeka. 

Eamonn och Aneeka inleder en relation som på samma gång är både väldigt kärleksfull och 

destruktiv. Träffar Aneeka Eamon, för att hon är kär i honom eller för att Eamonn ska hjälpa 

till och rädda hennes bror? 

 

Boken är uppdelad i fem delar där vi får följa fem personer: Isma, Eamonn, Parvais, Aneeka 

och Karamat (Eamonns pappa). 

 

Boken är ny version av Sofokles antika drama Antigone. 

http://cirkbloggen.se/wp-content/uploads/2010/09/Pappa-s-C3-A4ger-att-vi-r-C3-A4ddar-liv.jpg
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Vakuum av Mia Öström  
 

"Dagarna blir så långa när någon är död", tänker Jonna. Hennes storebror Johan tog sitt liv för 

snart ett år sedan och hon känner mest ilska. Hur kunde han lämna henne när det fanns så 

mycket kvar som han inte hade lärt henne? Så mycket de inte hunnit göra 

tillsammans? Omgivningen förväntar sig att allt bara ska vara som vanligt 

men  ingenting kommer ju någonsin att bli det minsta vanligt igen. Jonna har 

känslan av att hon flyter runt i ett vakuum av kompakt mörker och gråta kan hon 

inte göra för då dör hon. 

Men en dag hittar hon en lapp i en av sina vinterstövlar; Guten Tag, står det. 

Lappen är från Johan och efter hand hittar hon fler lappar från honom. Lapparna 

leder henne till en stuga på landet där Johan brukade vara och hon letar febrilt 

efter fler ledtrådar för att få svar på den största av alla frågor: Varför? 

I sitt sökande får hon oväntad hjälp av stuggrannen Ruben, och mellan dem 

växer något fram som gör att den hårda knuten i Jonnas mage långsamt, 

långsamt börjar att lösa upp sig - men om man gråter dör man ju - eller? 

Mia Öströms bok behandlar ett ämne som väcker många tankar och känslor. För det är inte 

bara personen som dör som försvinner, utan även det liv som omgivningen levde. De som blir 

kvar ska försöka förstå och acceptera vad som har hänt, och samtidigt försöka leva 

vidare. Varför väljer en ung människa att avsluta sitt liv när det precis har börjat? Och hur ska 

man som närstående lära sig att stå ut med den obeskrivligt smärtsamma förlusten? Boken 

lämnar inga tydliga svar på frågor som dessa, utan lämnar mycket utrymme för reflektion och 

diskussion. En viktig bok! 

 

Berör och förstör 

Vare sig du vill att dina elever ska öva sin ”Förmåga att läsa, arbeta med, 

reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa, eller få ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska 

och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider...” är poesi ett fantastiskt 

medel att arbeta med. 

Antologin Berör och Förstör - Dikter för unga innehåller ett urval av 00-talets 

svenskspråkiga poesi; från sedan länge etablerade författare som Bodil 

Malmsten, Bruno K. Öijer och Tomas Tranströmer till mer nyligen debuterande 

skribenter som Felicia Mulinari, Judith Kiros och Iman Mohammed. 

Antologin innehåller med andra ord en mängd olika röster som på sina alldeles egna sätt visar 

att poesi kan skrivas hur som helst och av vem som helst. Det kan vara vackra ord, arga ord, 

fula ord. Ord som går in under huden eller ord som flyger högt i skyn. 

Berör och förstör är en utmärkt ingång till att läsa, skriva och prata poesi. 
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Lucy av Jamaica Kincaid 
 

När Lucy var liten och gick i skolan fick hon lära sig att jorden lutar sig undan solen 

ibland och att det är så årstiderna uppstår. Hon hade redan då lagt märke till att 

alla rika (och därmed lyckliga) människor bodde på de delar av jorden där året var 

uppdelat i årstider, medan hon själv var född och uppvuxen på en plats som inte 

tycktes vara påverkad av jordens lutningar. Där fanns det bara en årstid – solsken 

med torka, vilket inte ens hade gjort henne särskilt solig i sinnet. Som tonåring 

flyttar Lucy från sitt hem på en karibisk ö till New York för att arbeta som au pair 

i en amerikansk familj. Hennes uppfattning om att familjen som hon kommer till 

har allt man kan önska sig kommer på skam när deras fina fasad börjar krackelera 

och till slut är en splittring av familjen oundviklig. 

Lucy är en frispråkig person som får dem hon möter att öppna upp sig för henne, 

medan hon bär sitt eget förflutna i ensamhet. I boken får vi följa hennes försök att 

hitta sig själv och bit för bit får man reda på anledningen till hennes ovilja att svara 

på sin mors brev och varför hon aldrig någonsin tänker återvända hem. Det står klart 

att hon rest ifrån något ouppklarat som tynger hennes hjärta och som påverkar hennes 

relationer till andra människor. 

Jamaica Kincaids bok passar för skolår 9 samt gymnasiet. Den kan användas i 

undervisningen som en del av läroplanens centrala innehåll som en berättande text 

om människors villkor och identitets- och livsfrågor. Dessutom har texten flera 

språkliga drag som tillbakablickar, jag-berättarperspektiv samt yttre dialoger. 

 

Himlen börjar här av Jandy Nelson 
 

 

Det här är verkligen en underbar bok. Om Lennie som är i akut sorg eftersom 

hennes till synes tidigare kärnfriska storasyster precis har dött av en oväntad 

hjärtattack. Och Lennie, som bor med sin mormor och morbror Big, är alldeles 

ensam kvar. Lennie brottas med sorg, skuldkänslor för att hon lever och känner ett 

absurt begär efter sin döda systers pojkvän. Och in i bilden kommer Joe, Joe med 

livsglädjen, med det stora leendet, med musiken som Lennie inte vågar satsa på. 

Jag blev alldeles lycklig av att läsa den här boken. Lennie skriver små dikter hela 

tiden om/till sin storasyster som hon klottrar på allt möjligt, böcker, godispapper, 

toalettväggar, skosulor, träd, dikter som hon lämnar kvar, hon strör ut dem i den 

lilla staden, och vi får läsa dem. Boken griper tag i läsaren på en gång! Passar 

högstadiet och gymnasiet 

http://cirkbloggen.se/wp-content/uploads/2011/03/Himlen-2Bb-25C3-25B6rjar-2Bh-25C3-25A4r.jpg

