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Brev från Monica till dig som jobbar som lärare

I oktober 2012 publicerade DN en artikel på Kultursidan skriven av f.d. 
barnbibliotekarien i Rinkeby Karin Sohlgren. 

Karin Sohlgren hade dammsugit marknaden efter inkluderande barnböcker 
för att skriva lästips för barn med svenska som andra språk till BTJ. Det var inte 
lätt. De flesta barn i barnböckerna vare blonda och blåögda.

Vi behöver böcker där alla får synas, skrev hon.

För mig som inte hade en samma överblick över barnlitteraturen som en f.d. 
barnbibliotekarie blev var det en ögonöppnare.

Sedan Karin Sohlgren skrev sin temperamentsfulla artikel har det som tur är 
hänt mycket i barnboksbranschen och författare har kommit ut med böcker 
där många olika barn får ta plats och får synas utan att vara stereotyper.

Själv hade jag mest ägnat mig åt att skildra barn som levde i andra länder. 
Nu bestämmer jag mig för att rikta strålkastarljuset mot Sverige och skriva 
barn- och ungdomsböcker som speglade Sverige och som inkluderar alla 
utan åthävor. Min hemliga men högt ställda målsättning var att försöka skriva 
böcker som motverkade hat, hot och diskriminering.

Den första blev en bok om en pojke från Afghanistan, ”Jag är en pojke med tur” 
som kom ut på Opal 2012. Den andra en novellsamling ”Dogboy är död” med 
många historier om ungdomar jag mött i Sverige men också på Grönland, i 
Honduras, i Somaliland… Den kom ut på Opal 2014.

2019 kom ”Finns det vargar i Sverige?” om flicka Nadia från Afghansistan och 
hennes och familjens flykt undan hedersvåldet i hembyn till Sverige. Boken 
handlar också om hur Nadia hittar vägen till den svenska naturen, fotbollen 
och till slut känner att hon hör hemma här. 
I september 2019 skrev jag på ett filmkontrakt med filmbolaget Originalfilm 
som tycker att boken om flickan från Afghanistan angår många och vill göra 
långfilm på boken.

Men allra mest brinner jag för de yngre barnen. Att hjälpa dem att knäcka 
läskoden och börja älska att läsa är det viktigaste inte bara i nuet utan också 
för hela deras framtida liv. 
Därför bestämde jag mig för att försöka skriva några korta lättlästa och roliga 
böra-läsa-böcker som var så enkla att läsa att alla skulle kunna läsa det men 
också hade innehåll som gav upphov vill tankar och diskussioner. 

Huvudpersonerna skulle inte vara blonda och blåögda, men helt vanliga flickor 
med ganska vanliga problem, som alla skulle kunna känna igen sig i och spegla 
sig i.



Det blev ”Ava och hunden som kom bort”, ”Beva och kärleken” och ”Ceva och 
skridskorna”.

Jag har varit på författarbesök (extra roligt har det varit när illustratören 
Gunna Grähs varit med) och träffat elever som läser de här böckerna. Vi har 
pratat och diskuterat tillsammans. Jag har också fått buntar med berättelser 
och teckningar från lärare som arbetat med ABC-böckerna.

Varje gång jag läst det eleverna skrivit och tittat på deras illustrationer har jag 
blivit lika överväldigad och förtjust.  

Vilka kreativa begåvningar! Vilka äventyr som Ava, Beva och Ceva får uppleva! 
Det är rymdfärder, det är tidsresor, när Ava reser till sin faster i Västindien 
blir hennes hund Vov stulen av sjörövare, men Ava äntrar deras fartyg och 
befriar hunden. Beva hjälper jultomten som blivit sjuk så att alla barn får sina 
julklappar och Ceva sätter stopp på mobbning i sin skola.

Och mycket mer.

Jag har skrattat mycket när jag läst. I ingen enda berättelse finns det ett uns av 
diskriminering eller avoghet mot Ava, Beva eller Ceva.

I alla barnens berättelser är Ava, Beva och Ceva hjältarna.



Om böckerna

Hur ska vi få våra barn att bli bra vänner, bli barn som inte diskriminerar, barn 
som vill och törs umgås med alla?

Mitt svar: Genom läsning. 

Och genom lärare som pratar om böckerna i klassrummet.

Det var läsning av böcker som gjorde mig empatisk och inte minst nyfiken och 
intresserad av mina medmänniskor. 

Därför bestämde jag mig för att skriva några börja-läsa-böcker som var inklu-
derande, roliga och gav underlag för diskussioner och eget bildskapande och 
skrivande.

Det var så böckerna om Ava, Beva och Ceva kom till. 
Nu vet jag att de fungerar.   

Alla tre böckerna används för SVA-elever upp till åk 6.

Ava och hunden som kom bort, Illustratör Elin Lindell
Ava flyttar med sina föräldrar och hunden Vov till landet. Hon måste åka 
skolbuss till den nya skolan. I bussen pratar och skrattar alla. Utom Ava. Vilgot 
bråkar i bussen. I klassrummet pratar han och stör. I gympan häller han vatten 
i hennes skor. Men när Vov kommer bort är det Vilgot som hjälper henne hitta 
hunden.

Lärarna som använt den här boken har läst boken högt och pratat om hur det 
känns att flytta, byta skola, åka skolbuss, alla har funderat kring Vilgot, varför 
häller han vatten i Avas skor …

Efter läsning av samtal kring boken har eleverna skrivit och  illustrerat egna 
Ava-historier. 
I alla historierna jag fått läsa har Ava varit hjälten. 



Beva och kärleken, Illustratör Gunna Grähs
Beva är kär i Oskar. Men Oskar vet inte om det. Till slut frågar han i alla fall 
chans på Beva. 

Han tar Bevas mössa och springer. Beva springer efter. Överlycklig!
Men Oskar är opålitlig. Han frågar chans på andra också. Till slut kastar Bevas 
halsduken hon fått av honom, ringer upp och säger: Det är slut. Fattar du det. 
Hon är så glad när hon sagt det att hon hoppas jämfota med mobilen i handen.

Denna dramatiska kärlekshistoria har lett till många samtal om kärlek i 
klassrummen, efteråt har eleverna skrivit egna Beva-historier. I de historier jag 
fått läsa har hon varit problemlösaren eller fått uppleva halsbrytande äventyr.



Ceva och skridskorna, Illustratör Gunna Grähs
Ceva från Syrien har flytt i en gummibåt över Medelhavet.

När hon börjar en svensk skola är hon rädd för vatten. Hon törs inte gå med till 
i ishallen. Hon tror att isen ska gå sönder och hon ska drunkna. Därför sitter 
hon utanför och gråter. Men då kommer Arga Gubben. Han brukar skrika till 
hennes familj: Åk hem igen!. Vi vill inte ha er här! 

Men inte den här gången. I stället följer han med henne in i ishallen och 
hjälper henne på med skridskorna. Efter ett tag är han en Knytgubbe, en i 
gänget av pensionärer som hjälper barn, speciellt nyanlända, att åka skridskor.

I boken finns det mycket att tala om. Och att skriva om. Det har inte bara blivit 
Ceva-historier. En del har skrivit om sin egen flykt i båt över Medelhavet. 



Så här kan ni jobba
I en klass som har tillgång till böckerna i klassuppsättning är det enklast.
Först läser läraren boken högt men gör uppehåll och tar undan för undan upp 
vad som dyker upp i texten.

Sen läser eleverna själva.

De som inte är så duktiga läsare ännu kan jobba i mindre grupper (gärna i ett 
annat rum) tillsammans med läraren.
Om boken inte finns i klassuppsättning utan i få exemplar får man arbeta i 
grupp runt en bok. Om det bara finns en bok brukar läraren läsa den högt.

När boken/böckerna är diskuterade och lästa av alla får eleverna ETT MYCKET 
SPÄNNANDE UPPDRAG.

De ska skriva en egen Ava, Beva- eller Cevabok.

Om elevernas bildskapande
När de skrivit klart och ska göra bilder till sina texter låter Gunna Grähs hälsa 
att det är viktigt att titta på boken igen och fundera på hur illustratören gjort 
sina bilder. Hur visar hon att Ava bor på landet? Hur ser flickornas frisyrer ut?

Gunna säger: Titta! Titta er omkring! Detaljer är viktiga, det är detaljerna som 
får en bild att leva. Det är också viktigt hur personerna ser ut. Hur visar man i 
bild att ett barn är ett barn?

När Gunna skulle illustrera böckerna om Beva och Ceva åkte hon buss och 
tunnelbana i Stockholm och tittade på alla flickor hon mötte, hon tittade på 
deras frisyrer och kläder för att kunna åka hem och göra bra och trovärdiga 
bilder.

Gunna Grähs och jag var på författarbesök tillsammans bl.a. på en skola med 
barn som alla var från Somalia. Gunna hade sagt till i förväg att hon ville att 
eleverna skulle ha tillgång till pastellkritor. Det gjorde att det blev fantastisska 
bilder.

- Vanliga färgpennor och kritor är så mesiga, säger hon, det blir ingen sprätt på 
såna bilder. Det är sån power i pastellkritor. 

Alla eleverna skrev egna historier om kärlek som de illustrerade och både 
eleverna själva, lärarna och vi blev förvånade över vilka kraftfulla bilder det 
blev.



Läsning med SVA-elever
Alla tre böckerna är enkla att läsa men speciellt ”Ceva och skridskorna” blir 
använd av lärare som arbetar med elever som har svenska som andra språk. 
Jag vet att lärare arbetar med böckerna med elever i åk 4-6.

Idén till boken fick jag under ett författarbesök i Fellingsbro. Där finns det ett 
gäng pensionärer som kallar sig Knytbubbarna och som lär ortens barn, inte 
minst de som kommer från andra länder, att åka skridskor. 

Under författarbesöket i Ekbackeskolan följde jag med eleverna till ishallen 
och träffade Knytgubbarna och där föddes idén till bok nummer tre. Den 
handlar om en flicka från Syren som är rädd för vatten. Det blev hon när 
familjen nästan drunknade under sin flykt över Medelhavet. Därför är hon glad 
att få komma till Fellingsbro, där finns varken hav eller sjöar. 

Det enda tråkiga är att det finns arg gubbe som brukar stå utanför affären och 
skrika: Åk hem igen!

När klassen ska gå till ishallen för att åka skriskor blir Ceva rädd. Hon tror 
att isen ska gå sönder. Därför sitter hon utanför och gråter. Då kommer arga 
gubben. Han som spelade bandy en gång följer med henne in och håller henne 
i handen på isen.

Ceva lär sig åka och arga gubben blir en till i gänget av pensionärer som kallar 
sig Knytgubbarna och lär alla nyanlända i Fellingsbro att åka skridskor.



Så här berättar SVA-läraren Malin Johansson på 
Ekbackeskolan
- Boken har varit en succé. Jag arbetade med Ceva-boken i mycket små 
grupper, ibland två, tre, men ibland bara en elev. När jag jobbar med tre elever 
turas de om att läsa högt. När alla läst varsin sida pratade vi om det vi läst, 
återberättade det som hänt, funderade över det vi läst. Jag tog upp ord som 
behövde förklaras. Sen läste vi vidare.

Eleverna känner igen flykten. Barn som aldrig någonsin berättat om sin egen 
flykt började plötsligt berätta. En flicka berättade att hon också hade flytt över 
Medelhavet i en gummibåt som började läcka. Men de hade tur. Det fanns en 
tjock gubbe i båten som satte sig över hålet så de klarade sig iland.

Jag har insett att det i varje klass finns någon som år rädd för vatten. De hittar 
på olika ursäkter för att behöva följa med och bada. Ibland är de sjuka. Nu 
vågar jag fråga: Är du rädd för vatten?

Boken har gett upphov till många bra samtal, även de som inte flytt hit känner 
igen sig.

Den har inspirerat till många berättelser om båtar, hav och is. Efter det har 
skolans SVA-eleverna skrivit ” Min resa till Sverige.” De har jobbat länge med de 
texterna. Det har varit roligt, svårt och ofta jobbigt när svåra minnena kommit 
upp till ytan. Efteråt är alla mycket stolta över sin texter- Jag också, säger Malin 
Johansson. 

Som författare blev jag mycket glad när det första reaktionen på boken kom. 
Det va  från en pojke som heter Nasir och gick i åk 5.

”Jag är också rädd för vatten. Jag har också åkt gummibåt över havet. Jag tycker 
alla på SPRÅKIS ska läsa den här boken.”


