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Första skoldagen i Sverige

Det är Maryams första dag i skolan i 

Sverige. Alla pratar svenska och Maryam 

förstår ingenting. 
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Hon tittar på fröken som skriver konstiga 

saker på tavlan. Fröken skriver från vänster till 

höger. Åt fel håll. I Iran skriver man från höger 

till vänster. Eller, siffrorna skriver man från 

vänster till höger på persiska också, men inte 

orden. 

De svenska bokstäverna liknar inte alls de 

persiska. När Maryam hade skrivstilslektioner 

på persiska tyckte hon att pennan dansade på 

pappret. De här nya bokstäverna är så klumpiga.

Fem av de persiska bokstäverna har tre 

punkter. Med dem kan man rita vackra figurer: 

 Maryam undrar vad man kan rita .پ ث ژ چ ش

med de svenska bokstäverna.

Hittills har Maryam läst 143 böcker på persiska. 

Hon lärde sig läsa och skriva när hon var fem år, 

alltså för tre år sen. 

Egentligen var det storebror Mani som lärde 

henne. Först lärde han henne alla bokstäver 
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och sen ord efter ord efter ord. Till slut kunde 

Maryam läsa helt på egen hand. 

I början läste hon böcker med ganska lite 

text, men snart fick hon böcker med jätte

många svåra ord av sin storebror. En bok i 

veckan läste hon.

Hon tittar sig omkring. Allt här känns så  

främmande. Ingenting liknar klassrummet i 

Iran. Hon tänker på alla 143 böcker hon har 

läst. Alla svåra, långa ord på persiska som hon 

kan. Nu sitter hon här och tittar på alla de 

andra barnen och förstår ingenting av vad de 

säger till varandra. Hon känner sig yr och vill 

fly härifrån.
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Plötsligt känner hon en mjuk hand röra vid 

hennes.

– Hej Maryam, jag heter Ida. Vill du leka 

med mig?

Maryam tittar på Ida och undrar vad hon 

säger. Ida tar hennes hand och pekar mot 

gungorna ute på skolgården. 

De springer till gungorna tillsammans. Så  

sätter de fart på varsin gunga och håller var

andra i handen. Ida ser glad ut när de gungar 

och börjar skratta. Maryam ler och tänker att 

det är tur att Ida kan skratta på persiska.
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En ovanlig lunch

Maryam äter knappt någonting idag. 

Hon tycker maten smaker konstigt. 

Det är tomatpuré och mjölk i, och ovanliga 

köttbitar. Det smakar inte som kött. Dessutom 

är riset blött och smakar ingenting. Och så är 

det svårt att äta riset med gaffel. Hemma hos 

Maryam äter man med sked och gaffel, det gör 

man i hela Iran. Här finns det bara kniv och 

gaffel. 

Ida sitter mittemot Maryam och ser hur hon 

petar i maten. Ida säger att maten heter korv 

stroganoff och att korven är av nötkött, för 

Maryam äter kanske inte fläskkött. Maryam 

förstår ingenting av det Ida säger. 

Hon kämpar vidare med maten. 



Två tjejer vid bordet bakom dem tittar på 

Maryam. De pratar med varandra medan de 

stirrar på henne. En av dem håller upp sina 

bestick och gör en konstig grimas. Hon ler mot 

dem men de ler inte tillbaka. Ida vänder sig om 

och ser tjejerna.

– Jessika och Emilia heter de. De är alltid 

tillsammans och leker inte med någon annan, 

säger Ida. 
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Maryam önskar att hon förstod vad Ida sa. 

Hon tittar på sin tallrik, på all mat som är 

kvar på den. 

Hemma har hon lärt sig att man ska äta 

upp allt som finns på tallriken och inte kasta 

minsta riskorn. Men den här maten är inte 

god. Maryam tvingar i sig lite till. 

Ida förstår. Hon tar en bit hushållspapper 

och lägger över tallriken. Så reser hon sig upp. 

– Mattanterna blir inte arga på dig. Det är 

din första dag och maten var inte god idag. 

Fast vi måste säga tack för maten ändå.

Maryam blir så lättad över att slippa äta 

upp maten. 

Ida visar vad hon ska göra med matresterna, 

tallriken, glaset och besticken. 

Efter det går de ut på skolgården. Ida tar med 

Maryam till sitt favoritställe på gården, under 

ett vackert ekträd.



– Det ska bli vårt smultronställe, Maryam. 

Kom ihåg det.

Sen går de till gungorna. 
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Maryam tittar på alla de vackra löven och 

den blåa himlen medan hon gungar med Ida.

Hon älskar hösten. Idag är det första  

september. Om ungefär tre veckor börjar höst

terminen i Iran, den 23 september, höstdag

jämningen. 

För henne är det första skoldagen i Sverige. 

Men Ida och alla de andra i klassen började 

för två veckor sen. 

De har redan hunnit lära sig en hel del. 

Maryam undrar hur hon ska hinna ikapp när 

hon inte kan svenska. Tur att det var så lätt att 

hitta en vän, fastän hon inte kan språket här. 

Maryam tittar på Ida medan de gungar. Det 

känns som om hon har känt Ida länge.

– Jag är så glad att du kom till vår skola, 

säger Ida.

Maryam förstår inte orden, men hon vet att 

det är något snällt, något som gör henne glad. 



De hoppar från gungorna samtidigt, håller 

varandra i handen och springer till klass

rummet.
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Mormorslängtan

Det är mitt i natten och Maryam kan inte 

sova. Hon tänker på Ida. Hur gärna hon 

vill kunna prata med henne. Hon vill berätta 

för Ida om Iran och om mormor och alla  

hennes underbara sagor. Om alla böcker 

Maryam har läst på nätterna och tidigt på 

morgnarna när det var som tystast i huset.

Hon brukade vakna väldigt tidigt, tidigast av 

alla. Då var det så lugnt och fridfullt överallt. 

På morgnarna var Maryams favoritplats att 

läsa på under matbordet. Det var täckt med en 

fin duk som mormor hade virkat. 

Duken liknade en brudslöja och när ljuset 

sken in skapades vackra solkatter på mattan 

under bordet. Maryam njöt extra mycket av 
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böckerna hon läste där. Hon kommer ihåg 

varenda bok hon läste, varenda detalj. Hennes 

bror, Mani, ville vara säker på att hon förstod 

böckerna. Därför fick hon berätta handlingen i 

varje bok hon läst för honom.

Mani var mycket stolt över Maryam. Han 

skröt hela tiden om att det var han som lärt 

henne läsa. Det gjorde henne lycklig.


