
Läskudden - Henrika Andersson 

Henrika är författare, skådespelare, regissör och läsambassadör. Den första boken, Nagu-Nalles 
egen bok, kom ut 2005. En till bok om Nagu-Nalle kom ut 2013, och Nagu-Nalle finns även som 
tv-serie. Henrika har också skrivit tre ungdomsböcker om Emma Gloria, och år 2014 kom hennes 
senaste ungdomsbok, En skärva av själen, ut.

Diskussionsunderlag för arbete i klass:

1. Henrika säger att läsandet är bilder som man skapar i sitt eget huvud. Håller du med? 
2. Vad betyder läsning för dig?
3. Henrika berättar om när hennes mamma läste högt för henne och syskonen som barn. Tycker 
du om högläsning? Varför / varför inte?
4. Vad tänker du när du hör Henrika berätta om den kostymklädda mannen och den romska 
kvinnan? 
5. Tror du att en bok kan förändra läsarens syn på världen? Har du upplevt det någon gång?

Boktips:

Ramiz resa, av Gunilla Lundgren, Ramiz Ramadani och Mersion Pejda, 2015, Bokförlaget Tranan

Böcker med liknande tema:

Katitzi, av Katarina Taikon, 1969, Libris (flera nyutgåvor, den senaste 2015 av Natur & Kultur)

Boken är den första i en serie på tretton böcker om den romska flickan Katitzi. Serien följer 
hennes liv i Sverige från 7 års ålder upp till övre tonåren. Böckerna baserar sig på författarens 
eget liv.

Asfaltsänglar, av Johanna Holmström, 2013, Schildts & Söderströms 

Boken handlar om 15-åriga Leila som bor i Helsingfors, med en pappa från Maghreb-regionen, 
en finlandssvensk mamma som konverterat till islam och en äldre syster, Samira, som vill leva sitt 
eget liv, inte det liv som traditionen bestämt för henne.

Svenne, av Per Nilsson, 2006, Rabén & Sjögren

Boken handlar om 18-åriga Fredrik Svensson, även kallad Svenne. Han är ”en helt vanlig kille”, 
men på grund av sitt namn blir han indragen i en politisk härva med nazister. 

Rosas buss, av Fabrizio Silei, 2013, Alvina Förlag

Det här är en illustrerad, skönlitterär faktabok som behandlar historien om Rosa Parks, som 
1955 i Alabama, USA, vägrade ge sin plats åt en vit passagerare. Genom den handlingen gav hon 
upphov till den amerikanska medborgarrättsrörelsen och ändringar i diskrimineringslagen.


