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Det viktigaste är
att mötas fördomsfri
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SOMMAREN, folkets största hopp är 
här. Många åker runt i världen för att 
hämta energi, värme, glädje, födelse-
landets godaste minnen eller njuta av 
världens natur, kultur och goda frukter. 
Det Made in Backa barn och ungdomar 
har gjort är att resa i svenska kulturens 
fina mark, samernas oskuldsfulla jord, 
ett folk som har isens berg som vagga 
till sina barn. Vi har hört historier om 
förfäder som påminner väldigt mycket 
om andras förfäder och dansat historier 
som heter folkdans.

Vi är födda eller har bott på Sveriges 
mark länge. Att lära känna svensk kultur 
eller andra kulturer i det här samhället vi 
lever i är lika viktigt som språket. Allting 
hänger ihop. Det spelar ingen roll vilka vi 
är och vad vi har för nationaliteter. Det 
viktiga är att lära känna varandra och 
respektera skillnaderna. Okunskap och 
fördomar är människas värsta fiende, en fiende som föder tusen fiender. När okunskap slår 
till kan ingen känna sig trygg, vare sig vi har svenskt eller icke svenskt ursprung.

Det viktiga är att mötas fördomsfri och tillsammans bygga ett land där alla kan känna 
sig trygga. 

Till sist vill jag passa på och tacka alla barn och ungdomar som har jobbat med detta 
nummer och även lärarna Lotta Alsing och Jenny Nyass på Brunnsboskolan, kulturkon-
sulten Rosemary Larsdotter på Backa Kulturhus, ungdomshandledare Angelika Andreas-
son på fritidsgården Kotten och Norra Hisingens bibliotekschef Lena Adelstål.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Vi har intervjuat
…Lars Ljungberg, rektor

BAC A

Lars Ljungberg är 56 år och job-
bar i Brunnsboskolan som rektor. 
Hur länge har du jobbat som rektor i 
Brunnsboskolan?  

Jag har jobbat som rektor i över 
ett halvt år.

När blev du intresserad av att bli rektor? 
Mm… När jag jobbade som 
lärare 1987. 

I hur många skolor har du varit rektor?  
Fem, om man räknar med 
Brunnsboskolan.

Kan du namnen på de 4 skolorna? 
Ja. Marks gymnasium, Schiller-
ska gymnasiet, Alingsås gymna-
sium och Brunnsboskolan. 

Vilken har du gillat mest? 
Brunnsboskolan

Vad tycker du om eleverna i Brunnsbo-
skolan? 

De är jättesnälla och mycket 
trevliga.

Hur trivs du i Brunnsboskolan?
Jag trivs jättebra och jag längtar 
varje dag att få gå till jobbet för 
att få träffa alla underbara elever.

Vad skulle du vilja förbättra i skolan?
Jag skulle vilja se nyare möbler 
och lite bättre miljö.

Vad skulle du göra om du vann 100 000 
kr på lotto? 

Jag skulle skänka pengarna till 
andra fattiga länder som inte har 
tillräckligt med mat och vatten, 
eller så skulle jag vilja bygga 
brunnar så att barnen slipper att 
gå så långt för att hämta vatten.

Hur var dina rektorer när du var barn? 
De gjorde inte så särskilt mycket 
och de var inte så jättetrevliga 
heller. Min rektor var en tråkig 
man. Jag lyckades bara prata 
med honom en gång.

Gillar du någon sport och musik band /
film? 

Ja, jag gillar IFK Göteborg och 
ja, jag gillar musik och film.

Vad för musik och film föredrar du?
Jag gillar jazz och rock och när 
det gäller film gillar jag drama 
och komedi. 

Vilken leksak ville du ha som barn? 
Jag ville ha en bilbana.

Brukade du leka med den ofta? 
Ja, det brukade jag.

Hur var skolan för dig som barn?
Den var jättebra, bra lärare så 
man förstod vad de sade. Det var 
god mat och lugn och ro i klass-
rummen. Vi fick gratis böcker 
som vi fick jobba med.

Naeem Saberi
6 A, Brunnsboskolan

”Jag längtar varje dag att få gå till jobbet 
för att få träffa alla underbara elever.”

Solen går upp i sommarens magiska gryning,
havet lutar sig mot vågornas blåa och vita slöjor 
och gungas av vindens smekande sköna händer.

Kanske arkeolog eller astronaut 
men helst inte lärare. Nu har hon 
6A i Brunnsboskolan och storm-
trivs. Bästa klassen någonsin, 
säger Jenny Nyass.

En dag skulle Jenny hjälpa sin före 
detta man med SFI-läxorna. Hon 
tyckte att det var roligt att lära ut, 
så det var då hon blev intresserad 
av att bli lärare. Jenny hade redan 
läst engelska och svenska så hon 
byggde med en kurs i pedagogik. 
Efter kursen blev hon lärare. Snart 
har hon jobbat i 18 år. 

– Jag tycker att det är roligt att 
gå till skolan varje dag, säger Jenny.

Men även om hon gillar skolan 
finns det saker som hon vill förändra. 

– Jag önskar att man inte delar upp ämnen 
och istället utgår från ett specifikt tema.

Jenny tycker att det är dåligt att man har 
ändrat betygen till sexan. Hon skulle vilja att 
man hade det till åttan.

– När jag var liten hade vi betyg från 1 till 
5. Jag brukade oftast få 4 eller 5, fast matte var 
jag inte så bra på, säger Jenny.

När hon gick i skolan trivdes hon men, det 
fanns både för- och nackdelar.

En fördel var att alla kunde koncentrera sig 

mer eftersom det inte fanns mobiltelefoner.
En nackdel var att man inte fick så mycket 

hjälp då jämfört med nu.
– Burken var min favoritlek. Det är samma 

lek som nu kallas för pantgömme, berättar 
Jenny.

Bahar Ismailzadeh
 Russel Ahmed

Sara Khodr
6 A, Brunnsboskolan

Jenny gillar att gå till skolan varje dag

Lite mer fakta om Jenny
Namn: Jenny Christin Nyass

Ålder: 43 År

Skulle göra om hon vann 1 miljon 
kronor: Köpa ett sommarhus helst på 
Cuba nära havet.

Tre önskningar: Att alla krig tar slut 
så att det blir fred på jorden, att alla 
människor har mat och  att alla får gå i 
skolan.

Hobby: Gillar all musik med rytm, speci-
ellt soul och R&B.FO
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Den 8 mars fick många elever från Brunnsboskolan se en fantastisk föreställning om samer 
som heter Sápmi – mitt land i landet av och med Simon Issat Marainen och Fanny Kivimäki. 
Det var Rosemary Larsdotter, kulturkonsulent på Backa Kulturhus, som genom kulis (kultur i 
skolan) bjudit in Simon och Fanny till fritidsgården Kotten.

Efter teatern fick eleverna delta i en workshop och några intervjuade Simon och Fanny 
med hjälp av läraren Lotta och ungdomshandledare Angelika Andreasson från Kotten.

Hur många gånger har ni uppträtt? 
12 gånger offentligt tillsam-
mans. Själv, i andra konstella-
tioner är svårt att veta men förra 
året gigade jag säkert 150 gånger.

 Hur lärde du dig att jojka? 
Jojken har alltid funnits för mig. 
Jag minns inte när jag lärde mig 
prata, inte heller när jag lärde 
mig jojka. Många i min omgiv-
ning jojkar, även min far och 
min bror. Så för mig har jojken 
alltid varit naturlig. Jag har all-
tid varit intresserad av jojk och 
musik så jag ville nog bli en bra 
jojkare redan när jag var liten.

SIMON

FANNY

SIMON Issat Marainen 
är 33 år och bor med sin 
flickvän. De väntar sitt 
första barn som ska födas 
till hösten. 
Simon jobbar i huvudsak 
med jojk/musik, men 
spelar även teater och 
skriver. Han har skrivit en 
barnbok på samiska som 
heter ”Mánus mánnui”.
På fritiden brukar Simon vara med kompisar i skogen eller på fjället med renarna. Han bru-
kar också kolla på sport, framförallt premier league-fotboll. Han läser mycket biltidningar, 
tränar löpning och innebandy och i vinter har han även börjat åka skidor. Simon pratar 
samiska, svenska och engelska. Han har cirka 250 resdagar per år. Då räknar han med alla 
turnéer plus dagarna han är hemifrån till fjälls eller i skogen.

En teaterföreställning om
SAMERNAS fl agga är blå, röd, grön, gul. Samerna bor i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. N

är det är fest tar de på sig koltar.B
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nnsboskolan     H
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Var det svårt att jojka? 
Det är svårt att jojka om man är 
nybörjare. Men jag har tränat så 
länge så för mig är det lättare att 
jojka än att sjunga.

Hur många renar har du? 
Jag är ingen stor renägare. Men 
jag har så jag klarar mig och är 
nöjd. Min bror tar mestadels 
hand om mina renar. Musik och 
teater är mina huvudsysslor men 
jag är hos renarna så mycket som 
möjligt.

 Hur många renar har dött ifrån dig?
Säkert ganska många, jag vet 
inte exakt.

Hur länge har sapmi funnits? 
Vet inte men väldigt, väldigt 
länge.

Har du många kusiner?
Jag har ca 60 kusiner i första 
ledet. Men vi samer räknar att 
alla är nära kusiner cirka fyra led 
bakåt. Så kusiner är många och 
sammanhållningen bra, stor och 
viktig.

Hur är det att vara 
same? 

Vi är stolta över 
att vara samer 
idag. Så har det 
inte alltid varit 
men idag är vi ett 
stolt folk. Största 
skillnaden är 
att vi har ett 
eget språk, egna 
kläder, egen kul-
tur, annorlunda 

FREDAGEN den 8 mars var vi i klass 4B på 
teaterföreställningen, Sápmi -–mitt land 

i landet. När teatern började var det en 
tjej som hette Fanny började dansa 

sedan vad skulle hända? Och så 
var det en man som hete Simon. 

Han var same, han hade kolt 
på sig och var bra på att 

jojka. Han lärde oss att 
jojka. Och tjejen lärde oss 

att dansa.
Fatimah alaa 

Sawwaf, 4 B

SAMERNA är ett 
ursprungsfolk. De har 
ett eget land som heter 
Sápmi och sträcker sig 
över fyra länder, Nor-
ge, Sverige, Finland 

och Ryssland. Samerna 
pratar ett eget språk 

som kallas samiska. 
Samerna har en kolt som 

är som en klänning. De 
har också vävda band runt 

fotlederna som gör så att det 
inte kommer in snö i skorna. På 

samernas bälte finns det ibland 
runda eller fyrkantiga knappar. De 

runda knapparna visar att man inte är 
gift. Men om man har fyrkantiga knappar 

så visar det att man är gift.
Sara Kleberg, 4 B

FANNY KIVIMÄKI är 24 år och utbildad på Kungliga Svenska Balett-
skolan i Stockholm. Hon har har även gått Svenska Balettskolan i Piteå och
Kulturskolan i Kiruna sedan hon var 4 år.

Fanny bor i kappsäck! Hon bor alltså överallt och har valt att inte ha någon 
lägenhet sedan oktober 2012 eftersom hon mest är ute på turné hela tiden. 
När hon behöver tvätta kläder och vila lite så åker hon till sin syster i Halm-
stad och hälsar på. Fanny är är singel. Hennes mamma heter Jonna.
Hur lång tid tar det för dig att lära dig hur man gör en volt?

Det är svårt att svara exakt hur lång tid det tar, men jag har ju tränat min 
kropp hela mitt liv och när jag ville lära mig att göra en volt så fanns redan 
muskler och teknik där. Så det tog kanske 2 veckor.

Hur många gånger har ni uppträtt?
Med föreställningen som ni såg, Sápmi – mitt land i landet, har vi uppträtt 
10 gånger. Men vi gör ju många andra föreställningar också. 
Till exempel i höstas spelade jag samma föreställning cirka 70 gånger.

utlandsturné med mitt band 
ÁRA.

Hur mycket kontakt har du med andra 
länder?

Jag ska till Kina i höst och göra 
musik och så hoppas jag få klart 
med spelningar i Belgien och 
Frankrike snart. Så lite kontakt 
har jag med andra länder.

Har du en bil i sapmi? 
Jag kör en Toyota Avensis kombi 
från 2008.

Favoritfärg?
Röd.

tankesätt gentemot naturen osv.
Vad har samerna för religion?

Idag är vi kristna men förr i tiden 
hade vi en egen naturreligion. Den 
blev förbjuden och idag finns väl 
bara tankar/fragment kvar från 
den religionen.

Hur lärde du dig att dansa?
Jag vet inte om jag kan dansa... 
Men lite dansar jag nog på mitt 
eget sätt när jag går på klubb eller 
disco.

Brukar du resa utomlands?
Ibland. Jag hoppas få göra en lång 

FÖRR I TIDEN bodde samerna i kåtor, 
det är som ett tält. Samernas flagga ser 
ut så som jag målat den. Samerna bor 
i  Sápmi, det ligger i Sverige, Norge, 
Ryssland och Finland. 

Matilda Aghajanian, 4B

SAMERNA har en kolt 
som är röd, grön och 
blå. Samerna pratar 
samiska. Jag tycker det 
låter som finska. Samerna 
använder typ allt på renen. 
De älskar renar. De äter köt-
tet på renarna och använder 
deras skinn. 
Pjäsen var jättebra. man lärde sig 
mycket om samerna. Vi fick testa på 
hur det är att jojka, det är att man typ 
sjunger en rolig sång. 

Matilda Aghajanian
4B Brunnsboskolan

I FREDAGS var jag och 
min klass och 4A på en
föreställning om Sápmi. 
Det var två personer som 
stod på scenen. Det var 
en kille och en tjej. Killen 
hette Simon och tjejen hette 
Fanny. Tjejen låtsades att 
vara en björk. Jag tyckte hon 
var jättebra. Killen jojkade. 
Han var också bra men jag 
tyckte det lät jättekonstigt 
första gången men lite
senare var det inte lika
konstigt längre.

Manar Alsweirki 
4B

kolt

Näbb-skorav renskinn
Vävda band 
stoppar snön

SAMERNA bor i Sápmi som ligger i Norge, Sverige, Finland 
och Ryssland. Det finns totalt 70 000 samer i världen och 
av dem bor 20 000 i Sverige. De bor i vanliga hus som vi 
och har vanliga jobb. Men det flesta jobbar med renskötsel. 
När samerna sjunger kallas det att jojka. 

Lukas Gomes, 4 B

SÁPMI är ett land som sträcker sig över 
Norge, Sverige, Finland och Ryssland. 
Det finns  70 000 samer och 20 000 av 
dem bor i Sverige. Samerna har ett eget 
språk, samiska fast de kan prata svenska 
också. De flesta tar hand om renar. 
Vissa samer kan jojka, det betyder att 
man sjunger en saga om någon. I Sápmi 
finns det jättemånga renar och av dem 
kan göra man många olika saker. Av 
renar fick de kött och skinn. Av hornen 
gjorde de knivar, skedar och andra 
saker. Istället för att sjunga så jojkar 
dem, det är ett speciellt sätt för dem att 
sjunga. 

 Joab Bekit, 4B,

DET VAR jät-
teroligt och lite 
konstigt. Det var 
ett tygskynke så 
lyste det fina färger 
bakom, när han 
jojkade lät det 
jättekonstigt och 
roligt och tjejen 
dansade jättebra 
och gjorde volter. 
Det var kul, sedan 
fick vi testa och 
göra bakåtvolter 
och jojka. 

Sina 
Ismailzadeh,

4B

DET FINNS
70 000 samer 
och 20 000 
av dem bor 
i Sverige, 
resten bor 
i  Sápmi. De 
jojkar och 
det låter 
konstigt. 
Ibland bor 
de i en kåta, 
det är som ett 
tält och man 
kan flytta 
det.

Fabian 
Fransson

4B
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Joab Bekit, Loris Useinov,
Maya Aouay, Sina Ismailzadeh, 

Mohammed Dib, Manar Alsweirki
Fritidsgården Kotten
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MYCKET har förändrats. När jag 
hör om min pappas barndom ser 
jag dagens samhälle i ett annat 
perspektiv. På den tiden hade man 
inte samma teknologi som vi har 
idag. Nu är det helt annorlunda.  
Det är bara att röra kontrollen så 
gör den resten.

Min pappa är muslim och kom-
mer från Samawa i Irak. När han 
var ungefär 3-5 år gammal var han 
alltid ute med sina vänner. När 
pappa hade vaknat på morgen gick 
han ut för att träffa sina vänner 
som redan hade samlats för att 
börja planera dagens första lek. 
Oftast spelade de kula och fotboll

När de spelade fotboll så var 
deras fotbollsplan väldigt kom-
plicerad. Målen var tofflor (som 
heter qandarat på arabiska, för 
det är arabiska man talar i landet). 
De flesta som spelade var pojkar 
för inga flickor var intresserade av 
fotboll. Fotbollar hade nästan alla 
men de var inget vidare. 

Det fanns inga dagis eller 
lekplatser så andra barn och min 
pappa tillbringande mesta tiden 
ute på gatorna och spelade fotboll.

Pappa var 6 år när han började 
skolan. De hade samma ämnen 
som vi har idag. Men betygsätt-
ningen var annorlunda. Man 
kunde få 0-100, och om man hade 
50 eller över då var man godkänd. 
Var det mindre än 50 så var man 
inte godkänd. Varje klass hade 
runt 30-40 elever. Det fanns både 

lärare och lärarinnor i alla ämnen.
När pappa gick ut grundskolan 

hade han bra betyg, samma sak 
när han gick gymnasiet.

Pappa var 18 år när han bör-
jade studera på lärarhögskolan. 
Han studerade i fem år. När han 
var klar med sin utbildning gjorde 
han lumpen och flydde sedan till 
Saudiarabien. 

Pappa flydde på grund av kriget 
och för att han deltog i upproret 
mot Saddam Husseins regim.

Han bodde i ett flyktingsläger 
med andra flyktingar. Det fanns 
inte mycket att göra och det var 
väldigt smutsigt i tälten. Där 
fanns också hemskt mycket ormar, 
skorpioner och kackerlackor

Efter ett tag startades en skola 
för flyktingar. Där fick min pappa 
jobba som lärare. Efter det fick 
han uppehållstillstånd att åka till 
Sverige som flykting. Idag är han 
gift och har fem barn och jobbar 
som lärare.

Russel Ahmed
6 A, Brunnsboskolan

Min
pappas
resa

Vi borde vara 
tacksamma!
TÄNK på hur världen ser ut idag. 
Barnen i Afrika svälter till döds, 
krig i Syrien och massa andra 
grejer. Vi som lever i Sverige exem-
pelvis har det bra, vi har mat, jobb 
och allt medan andra inte har ens 
en liten vattendroppe. 

Vi i Sverige har aldrig krig, vi 
är säkra.

Vi i Sverige klagar på att vi inte 
får Iphone, eller  jättedyra kläder, 
medan de fattiga inte ens har råd 
med kläder/skor, vatten, mat, eller 
någonstans att sova.

Vi borde vara tacksamma för att 
vi har det vi behöver och någon-
stans att sova.

Så sluta klaga och börja tänka 
istället. VISA LITE SOLIDARI-
TET!

Elma Kuburas Sarajlic
6 A, Brunnsboskolan

Min nalle
DET VAR EN GÅNG när jag hade 
tråkigt hemma. Då kom min 
pappa hem från jobbet med en 
present till mig. Det var en nalle. 
Jag blev glad som en fågelunge!

Jag lekte och sov med nallen 
varje dag. Något jag fortfarande 
gör. 

När min pappa var liten så 
hade de inte sådana leksaker 
som vi har idag. Men min pappa 
gjorde en rolig sak att leka med 
istället. Han tog en kniv och 
sedan en träbit och började tälja 
tills han hade skapat en nalle 
av trä.

Min farbror hade inte alls 
tråkigt för han var äldre än min 
pappa, så han fick mer pengar än 
min pappa fick och kunde köpa 
leksaker. Han köpte leksaker och 
lekte lite med dem och gav dem 
sedan till min pappa. Så min 
pappa hade många leksaker att 
leka med.   

Mohammed Sadeq Jasim 
6 A Brunnsboskolan

Alla förtjänar 
en vän
VAD BETYDER ordet vänskap för 
dig?
• Linnea svarar: Ordet vänskap 
för mig betyder två eller fler som 
kommer bra överens och bryr sig 
om varandra.
Är det något speciellt  som gör en 
person till en vän?
• Sara A svarar: Att personen är 
snäll och att personen alltid är där 
när man behöver henne/honom.
Har du en vän som du träffade 
när du var liten och fortfarande 
umgås eller har kontakt med än 
idag?
• Jenny svarar: Ja, hon heter 
Camilla. Vi har kontakt via Face-
book. Hon är tre år yngre än jag.
Jag tycker alla förtjänar en 
vän. Oavsett om ni är olika på 
utsidan så är ni fortfarande lika 
på insidan. Och om ni är olika 
så kanske ni ändå har någonting 
gemensamt.

Alyssa Piaje
6 A, Brunnsboskolan
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Bok: Alex Dogboy
Författare: Monica Zak

NÄR ALEX blir övergiven av 
sina föräldrar flyttar han ut på 
gatorna. Livet som gatubarn är 
inte så lätt som han trodde. Han 
lever som om varje dag är hans 
sista. Han får uppleva många 
hemska saker. Han svälter 
och fryser och blir inlåst i ett 
kylrum. Han kidnappas av 
en utlänning och blir miss-

handlad och rånad på soptippen. Livet som 
gatubarn är hårt.

Men livet för Alex är inte bara hemskt utan 
han får uppleva många fantastiska händelser, 
som den dagen han hittar en halvdöd hund-
valp och tar hand om den.

Hon som har skrivit boken heter Monica 
Zak och har arbetat i Sydamerika. Där fick hon 
träffa många gatubarn, bland andra pojken 
som är huvudpersonen i boken. Det mesta av 
boken är baserat på verkliga händelser som har 
hänt någon av gatubarnen.

Budskapet i 
denna bok är att 
aldrig ge upp. Tro 
på dig själv! Vill 
du så kan du. Bo-
ken gavs ut 2002.

Vi ger boken en 
stark 5:a av 5.

Russel Ahmed & Anila Mohamadi
6 A, Brunnsboskolan

6

Vad heter du?
Monica Zak.

Hur gammal är du?
Jag är 74 år.

Hur många böcker har du skrivit?
Över 50.

Vilka slags romaner har du skrivit?
Jag har skrivit alla olika 
slags romaner, jag tycker 
inte om att bara skriva en.
Min första bok Havets in-
dianer, jag tycker verkligen 
om den och är stolt över 
den.

När började ditt intresse för att bli 
författare?

Hela mitt liv har jag älskat 
att läsa böcker. Jag har läst 
många böcker och de ger 
mig idéer.

Hur var författarna när du var 
liten?

Inte så bra. Man fat-

tade inte så mycket vad de 
menade.

Hur trivs du som författare?
Jag trivs mycket bra som 
författare. Jag älskar att 
skriva. Jag har aldrig tänkt 
sluta skriva.

Hur länge har du varit författare?
Sedan 1971. Jag har jobbat 
sammanlagt 42 år som 
författare.

Hur kommer du på idéerna?
Barnen jag träffar ger mig 
mest idéer som jag kan 
skriva om.

Är du stolt över dem?
Ja, det är jag.

När du ville bli författare, hur hade 
du tänkt att det skulle gå?

Jag hade inte tänkt bli 
författare.

Vilket jobb skulle du ha om du inte 
var författare?

Cirkusartist.
Varför?

För att det är roligt.
Vad skulle du göra om du vann en 
miljon?

Resa jorden runt och 
skänka pengar till gatubarn 
och andra som jag skrivit 
om.

 Vilken är din hobby?
Att resa runt jorden och 
prata med folk, skriva 
böcker.

Naeem Saberi
6A, Brunnsboskolan

Hej!
När du kom tillbaks till familjen 
igen blev Alex väldigt glad, men 
varför tog du med dig alla barn 
utom Alex till USA? Det är väl-
digt svårt för mig att förstå hur du 
kunde göra detta. Som mamma 
borde du känna samma kärlek för 
alla barn. Det är synd för Alex 
älskade dig mest av allt. 

Han gav aldrig upp hoppet om 
att du en dag skulle komma och 
hämta honom tills han fick det 
samtalet.

Du lämnade honom kvar utan 

att ha en plan för hans framtid. 
Att du inte ens har försökt att nå 
Alex under alla dessa år är vad 
du verkligen 
bör skämmas 
över. Han 
kände att han 
inte dög till 
något.

En av en förälders viktigaste 
uppgifter är att få ett barn att 
känna att de är värda något.

Hos sin moster trivdes han inte 
alls och så småningom bestämde 
han sig för att rymma och bli 
gatubarn. Till största delen på 
grund av dig. Han mådde dåligt 

av tanken på hur du lämnat 
honom.

Han var ensam tills han hit-
tade hunden 
Emmy vid en 
sopptipp och 
sedan hittade 
han Canelo.

Emmy och Canelo fick honom 
att må mycket bättre, de älskade 
och försvarade honom.  Som gatu-
barn fick han uppleva det mesta. 
Allt från att nästan dö av en orkan 
till att bli misshandlad. 

Han började sniffa lim och det 
blev hans stora problem. Ett tag 
sniffade han väldigt mycket. 

Men som tur fanns det goda 
människor som tog hand om 
Alex. Fru Leti var en av dessa. 
Hon jobbade i ett stånd där hon 
sålde mat. Alex hjälpte henne med 
att arbeta i ståndet.

Fru Leti hjälpte Alex jät-
temycket. Hon blev Alex första 
riktiga vän.

Fru Leti var en starkt bidra-
gande orsak till att Alex inte blev 
den dåliga personen som han var 
på väg att bli. Så Fru Leti har du 
att tacka om du verkligen bryr dig 
om Alex.

Mvh Asani Yohannes
 6A, Brunnsboskolan,

Göteborg, Sverige
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 En stark 5:a!

Det här är en av dem

Brev till 
Alex mamma
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Monica har skrivit 
över 50 böcker
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Varför?
JAG SITTER HÄR i mitt rum och myser 
medan ett afrikanskt barn måste leta efter 
kartonger att sova på. Det måste gå många 
kilometer bara för att hämta vatten när jag 
bara behöver gå några steg för att sätta på 
kranen.

Jag behöver bara gå till kylskåpet för 
att ta något att äta när barnen i Afrika 
tänker på maten för att göra sig mätta.

Varför ska vi ha det så bra medan 
barnen i Afrika svälter och dör?

Hanieh Hatami
6 A, Brunnsboskolan

Min bästa vän
DET VAR ÅR 1995 och det var krig i mitt 
hemland, så mina föräldrar, kusiner 
och släktingar flydde därifrån. De kom 
till Sverige 1999 och ett par som mina 
föräldrar kände fick ett barn som döptes 
till Seyar. 

År 2000 föddes jag och mina föräld-
rar ville att jag och Seyar skulle bli vän-
ner så vi träffades varje dag och blev till 
slut bästa vänner. År 2010 skildes Seyars 
föräldrar, så jag började undra om jag 
skulle få träffa honom någon gång igen.  
Jag blev ledsen och tänkte bara på när 
han skulle komma tillbaka. Vi började 
snacka mycket på Skype och han kom 
och hälsade på mig igen. År 2013 blev det 
som vanligt, vi pratade och lekte.

Seyar är den bästa vännen jag har haft, 
han är alltid snäll. Han har alltid stöttat 
mig, alltid ställt upp för mig och tröstat 
mig när jag varit ledsen. 

Naeem Saberi
6 A Brunnsboskolan

Pojken som
misslyckades
med sin dröm
SPRING MAX! Spring Max! ropade jag. Jag 
sprang så fort jag kunde med Max. De andra 
från fosterfamiljen rusade efter mig. Din 
dummerjöns, hur kan du rymma halv åtta på 
morgonen? 

Att sitta ner och titta på tv med Max i mina 
knän har jag alltid drömt om. Jag tänkte upp-

fylla den drömmen. Kampen om min dröm 
har redan börjat…

Efter ett par hundra meter saktade Max 
farten.

– Snart ger de andra upp, Max, kom igen du 
klarar det, sa jag med en törstig röst.

Jag såg Max lägga sig försiktigt på snön och 
började gnälla lite grann. 

Min dröm ska inte förstöras. Med Max i 
mina händer fortsatte jag rusa.

Alla från fosterfamiljen kom bara närmare 
och närmare. Mina minnen kom upp i min 
hjärna från fosterfamiljen. Alla slag, alla elaka 

kommentarer om mitt utseende. NEEEJ! Det 
ska aldrig ske igen!

Till slut var fosterfamiljen bara cirka 15 
meter bakom mig. Jag har inget val, sa jag för 
mig själv. Jag lade ner Max i den iskalla snön. 
Mina tårar rann som ett vattenfall ner från 
mina kinder. 

Jag sätter mig vid köksbordet och börjar 
skriva om imorgon. ”Tillbaka i samma gamla 
stuga, samma människor, tillbaka till det 
tråkiga livet…”

Milkias Negasi 
6 A, Brunnsboskolan

Min framtidsplan
JAG HAR långt kvar till framtiden men jag kan 
bestämma mig redan nu vad jag måste göra:

  Satsa på skolan

  Borsta tänderna två gånger om dagen

  Lära mig multiplikationstabellen

 Kunna prata engelska ännu bättre

 Skaffa en cross

  Hjälpa till hemma, så att min   
 mamma blir glad.

Hoppas jag lever länge, så att jag hinner 
göra allt detta.

Mohammed Sadeq Jasim 
6 A, Brunnsboskolan

Jag längtar efter
sommaren
och Bosnien
PÅ SOMMAREN åker jag alltid till Bosnien. 
Jag har åkt till Bosnien sedan jag var 1 år. 
Den känslan man får när man far genom alla 
länderna med bil...!

När vi väl är framme så går jag ut med mina 
bästisar, Edo, Ena, Amsa och Deni. Vi är alltid 
ute tillsammans.

I år är jag gammal nog att spela Gothia Cup 
men jag missar inte min tradition att åka till 
Bosnien.

Om jag får barn en dag vill jag att de får 
samma tradition.

Adnan
Kultans fritidsgård

DET VAR EN GÅNG EN TJEJ som hette Lisa. 
Hon hade inga vänner för alla tyckte att hon 
var fånig. Hon kände sig mobbad. Det var en 
riktig kall dag i Sverige. Hennes mamma var 
död och hennes pappa var alkoholist. Han 
brydde sig inte om henne, för han drack myck-
et och visste inte vad han gjorde för något.

 Det började en ny kille i hennes klass. Han 
hette Nils och det var första dagen i den nya 
skolan för honom. Han såg att Lisa var ensam 
hela tiden. Folk mobbade henne. Han var 
med killarna som mobbade henne men sedan 
tyckte han synd om henne, så han började 
prata med henne och hon blev glad. För det 
var längesedan någon elev hade pratat med 
henne. 

De började gå till skolan tillsammans. Hon 
blev gladare för varje dag som gick. De gjorde 
läxorna tillsammans. De blev bästa vänner 

och alla andra tyckte de var fåniga, och att 
Nils var en tönt men Nils och Lisa brydde sig 
inte. De levde lyckliga i alla sina dagar.

Gazmend Sokoli
Kultans fritidsgård

Lisa & Nils

Jag längtar till London
I GÖTEBORG är det kallt och det blåser mycket. Det är 
jobbigt att vara i Göteborg just för att det är så kallt. 
Jag har planerat att åka till London med min kusin och 
hennes föräldrar. Jag längtar tills jag ska få åka. Det 
är första gången jag ska till London. Det kommer bli 
kul. Jag har träffat min kusin tre gånger och det var i 
Sverige.

Christopher Antoni
Kultans fritidsgård

STEVEN GILLADE FOTBOLL men de andra 
i hans skola tyckte att han var dålig. Varje 
gång han kom till skolan blev han retad för 
att han var dålig på fotboll och ibland gick 
han hem med blåmärken. Hans föräldrar var 
skilda och hans mamma hade en ny kille, så 
hon brydde sig inte så mycket om sin son.

Mammas nya kille var dessutom elak mot 
Steven så han visste att om han hade problem 
så fick han lösa det själv. Han hade inga vän-
ner, alla tyckte att han var ful, därför var han 
ensam på rasterna. Han tänkte ofta på vad 
han hade att göra i denna världen.

Ingen kan se mig, ingen kan höra mig, 
ingen älskar mig. Kommer någon någonsin 
att höra min röst? Är jag misslyckad som 
person? Varför lever jag i denna värld, tänkte 
han.

Han fick ingen frukost på morgnarna så 
han fick gå med tom mage och därför var 

han trött på lektionerna. Efter lektionerna 
gick de stora killarna ut, då visste han vad 
som väntade honom. De stora killarna slogs 
och sparkades. Man kunde faktiskt säga att 
det var misshandel. Efter en månad kom en 
tanke upp och tanken var att begå självmord. 
Men livet gick vidare och han var femton. 
Han var väldigt svag och spinkig fortfarande.

En natt när han inte kunde sova tänkte 
han återigen: kommer någon att höra min 

röst någon gång i mitt liv? Jag är en miss-
lyckad person.

Han bad en bön för ett bättre liv och 
han fortsatte att kämpa men de fortsatte 
att slå honom. När han hade fått nog stal 
han ett rep och hängde sig.

När hans mamma kom till hans rum 
för att säga god natt såg hon sin son död. 
Hon grät och grät. Hon förstod vilket 
misstag hon hade begått alla dessa år. 

Alla var på begravningen och alla önskade 
honom frid, till och med de stora killarna.

Efterord: Det här kan ha hänt på riktigt, 
så ta hand om varandra och glöm aldrig 
kärleken!

Aman Temesghen
4-5 B, Brudbergsskolan

Detta kan
ha hänt
på riktigt...

Dina havsblå ögon
Medan jag tar en promenad på Angeredsbron
tänker jag på en varm, vacker, sommardag 
Jag tänker på när jag senast åt glass
Jag lyssnar på musik och låter texten sjunka in i öronen 
Texten är om kärlek, mitt favoritämne
påminner mig om dina havsblåa ögon
som jag längtar efter jättemycket

Hanieh Hatami
6A, Brunnsboskolan

En glass i min hand
En glass i min hand på en varm sommardag
Fåglarna sjunger, det är musik i mina öron
Havet doftar salt och är blått
Jag ser många par på Angeredsbron,
jag tycker att kärlek är vackert

Alyssa Piaje
6 A, Brunnsboskolan

AMAN TEMSEGEN är 10 år och 
går på Brudbergsskolan. Han har 
skapat ett evenemang som har gått 
väldigt bra. Han har fått hjälp av 
Emma, Emir och Tommy som 
jobbar på fritidsgården.

Aman tyckte att det var tråkigt 
i kulturhuset så han ville skapa 
något för mellanstadiet. Han 
bestämde sig för att ordna ett rap 
battle, som bland annat är ett 
disco för de unga.

Emma, som jobbar på fritidsgår-
den, har hjälpt till med affischerna 
medan Emir och Tommy har 
hjälpt till med den ekonomiska 
delen.

Aman har bjudit in Lani mo 
och Baba Flash till evenemanget. 
Hans arbete har pågått i ungefär 
en månad. Det har gått bra och 
han är nöjd hittills. Aman kom-
mer också att delta i sin egen rap 
battle. 

– Det är väldigt spännande 
eftersom det är mitt första evene-
mang. Jag hoppas att allt blir bra.

Aman tycker att han har lärt sig 
ganska mycket under denna korta 
tid och han har fått lite mer själv-
förtroende. Han har också fått 
stöd av många vilket han tycker är 

väldigt viktigt.
Gazmend Sokoli

Fritidsgården 
Kultan
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Aman fixade
Rap Battle
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Vi har intervjuat Rolf Uppström 
som är 59 år gammal och jobbar 
som SO-lärare i Brunnsboskolan. 
Vi tycker att han är den bästa 
SO-läraren.

Hur många böcker har du skrivit?
Omkring tio.

Varför ville du börja skriva böcker?
Efter den första boken ville jag 
skriva mera.

Var det jobbigt att skriva böcker?
Ibland var det jobbigt.

Vad heter böckerna du har skrivit?
Mysteriet Karl XII död, En bok 
om schackproblem.

Har du en fru?
 Ja, hon heter Katarina och hon 
är 65 år.

Hur många barn har du?
 Jag har två barn, de är 32 och 
29 år.

Vad var det roligaste med att skriva 
böcker?

Jag tycker att det är roligt att 

 Elin Palmqvist, 28 år, kurator.
Alldeles för många timmar. 
Kanske ungefär 4 timmar per 
dag.

Berit, 60 år, bibliotekarie.
Ungefär 20 minuter varje dag.

Lotta Alsing, 37 år, lärare.
1 timme per dag.

Lars Ljungberg, 56 år,
rektor.
3 timmar per dag

Erik Hatz, 26 år, lärare.
Mmm kanske 2 till 3 timmar 
per dag

Hani Hatam 12 år, elev.
Minst 5 timmar per dag

Eiddom Micael, elev.
4-5 timmar per dag. Jag brukar 
chatta och ringa med Skype.

Anna Koppfeldt Sandström, 
rektor.
Minst 4 timmar om dagen.

Hur mycket använder du internet?

Vi har intervjuat
…Rolf Uppström,  lärare

sammanställa böcker och läsa 
mycket själv och ta reda på fakta.

Hur var din uppväxt?
Den var lugn och trygg.

När skrev du din första bok?
År 1994.

Hur var det på din tid i skolan?
På min tid innan man bör-
jade skolan fick man göra ett 
skolmognadstest och se om 
man kunde gå i skolan.

När fick du ditt första betyg?
I tvåan så fick man betyg.

Vilken skola gick du i?
Klass 1-9 gick jag i Daltorpsko-
lan.

Khalid Abdiraxman
Viet Hai Luu

Brunnsboskolan
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Vad heter du?
Ruth Emmy Carina Vidmark.

Hur gammal är du?
58 år.

Vad jobbar du med?                                                                                                    
Jag är utbildad sångpedagog och 
just nu utbildar jag folk i åldern 
3-83. Annars jobbar jag med allt 
som har med musik att göra.

Hur var det när du var liten?
Mina föräldrar var jättegul-
liga och vi hade det bra. Min 
mamma var hemmafru, hon 
kunde göra nästan allting, från 
att sy till att snickra. Hon hade 
även en vacker röst. Min pappa 
kunde spela massa olika instru-
ment och han älskade att fiska. 
Båda två var musikaliska.

Är du gift?
Ja, det är jag.

Hur många barn har du?
Jag har två söner.

Om du fick uppfylla en önskning vad 
skulle det då vara?

Jag skulle önska att alla barn i 

världen hade det bra.
Varför valde du just detta jobbe?           

För att jag älskar att sjunga.
Vad gör du på fritiden?

Mitt jobb och min fritid går 
ihop om man säger så. På 
fritiden brukar jag sjunga, måla, 
pyssla eller skriva sånger. Hittills 

har jag gett ut tre sångböcker 
och fyra skivor.

Shanet Bekit
Sara Atoche Tajiki

6 A, Brunnsboskolan

Vi har intervjuat
…Carina Vidmark,  sångpedagog

”Jag älskar
att sjunga!”

SABINE ELISABETH ATTIE är 50 år. Hon kom 
till Sverige för att hennes mamma gifte om sig 
med en svensk man. Hon gillar att resa runt i 
olika kulturer. Som barn gick hon i en katolsk 
skola.

– Det var tufft. Vi var bara flickor. Om 
man inte klarade provet fick man bestraff-
ning, om man klarade provet fick man en 
penna och ett sudd, säger hon.
Varför ville du bli lärare och hur känns att vara lärare?

Jag tycker om att lära ut min franska. Det är 
roligt men tufft, det är också roligt att träffa 
olika individer.

Hur kommer det sig att du hamnade på Brunnsbosko-
lan?

Jag hade länge undervisat vuxna och längta-
de till att få undervisa barn och ungdomar. 
Man håller sig ung när man undervisar barn 
och ungdomar, så jag sökte flera tjänster. 
Bland annat på Brunnsboskolan som jag 
tycker var mest intressant. Mer än bra.

Tror du att det är någon skillnad att komma till 
svenska skolor nu jämfört med på 70-talet när du kom?

Jag kom ju till Sverige när jag var 12 år gam-
mal då fanns det ingen speciell undervis-
ning. Jag fick ta hjälp av franskaläraren 
eftersom mitt modersmål är franska. Jag 
var nästan helt utlämnad för jag förstod 
ingenting och därför har jag studerat 
mycket svenska för att klara mig. I dag är 
det organiserat på ett helt annat sätt med 
FBK, studiehandledningen. Förr var det 
mer fokus bara på den svenska kulturen nu 
är läroböckerna mer fokuserade på andra 
kulturer.

Jason Lima & Robin Strömberg
6 A, Brunnsboskolan

Vi har intervjuat
Sabine Attie, lärare

 ”Man håller sig ung när 
man undervisar barn”
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SLUTSATS: Man kan se att de yngre använder internet mer än vad de äldre gör. Vi tror att det 
är så för att de yngre är uppvuxna med internet.

Meriam Steila & Nimco Aden
6 A, Brunnsboskolan
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RAMADAN SOKOLI var 
i Brudbergsskolan och 
föreläste om droger och 
fattigdom inför 60 elever. 
Barnen ställde många 
kloka frågor. De berättade 
om hur vissa barn har det 
i andra länder och hur 
ofta de tänker på dessa 
barn.

Det finns många barn som 
jobbar för att kunna försörja sina 
familjer.

Fattigdom finns här i Sverige 
också men inte på samma sätt som 
i andra länder. Vi tycker barn ska 
vara barn och leka men barnen 

som jobbar kan inte göra 
det.

Ramadan är född i 
Kosovo och flyttade till 
Sverige när han var liten 
på grund av kriget. Han 
är 14 år och gillar sport, 
bland annat fotboll. Han 
vill lyckas med skolan 

och vill bli fotbollsstjärna.
Ramadan tycker om politik och 

gillar Backa. Han verkligen trivs i 
Backa. Förra året praoade han i en 
restaurang och i april i år praoade 
han i kulturhuset, på fritidsgår-
den. Han gillar att arbeta med 
barnen.

Användning av droger kan ge 
dessa problem:
	Reaktioner eller besvär i krop-

pen, som att man får problem 
med maten, sömnen, andning-
en eller balansen.

	Att man får minnesluckor, som 
är ett tecken på att hjärnan har 
börjat skadas.

	Att det går sämre i skolan eller 
på jobbet eller att man struntar 
i aktiviteter. 

	Att relationer med kompisar 
eller familjen förändras och 
blir sämre.

	Droger kan också orsaka att 
man gör saker som man annars 

inte skulle ha gjort och att man 
hamnar i riskfyllda situationer. 
Man kan hamna i bråk, börja 
slåss, bli av med saker eller råka 
ut för en olycka.

	Relationerna till andra på-
verkas alltid på något sätt av 
droger. Det kan till exempel 
vara att man ljuger för en för-
älder eller kompis, att man blir 
skyldig pengar eller förlorar en 
flick- eller pojkvän.

http://www.umo.se/Alkohol-
tobak-droger/Narkotika/Drog-
missbruk-och-drogberoende/

Ahmed Kadir 
Marcello Sokoli

Klass 4-5 Brudbergsskolan

MÅNGA TAR DROGER för att de tror att 
de är tuffa. Man kan också bli påverkad 
av sina kompisar därför måste man vara 
smart. När man menar smart är det att 
välja ut bra vänner och lyssna på sitt 
hjärta. Svagaste drogen är kaffe men 
ingen tänker på att det är en drog.

Droger gör dig bara sämre och förstör 
din kropp. Varför ska du göra så mot 
din kropp?! Många tar droger för till 
exempel: 

• De sörjer något.
• De vill bygga upp muskler.
• De blir påverkade av kompisarna.
Speciellt när du är 11-16 år kommer 

många att fråga och 
erbjuda dig men du 
ska alltid tacka Nej! 
Droger är det sämsta 
du kan ta!

Aldijana 
Mahmutovic

5C, Brudbergskolan

Droger gör dig
sämre!

Föreläsning om fattigdom och droger

DEN 4 MAJ var det Shake N 
Break – en stor musikfest 
på Kultan. Det var Steven 
Kheirallah och Romella 
Hannoun som kom på idén 
att arrangera festen.

 – Vi ville göra något där 
ungdomar kan träffas för 
det var länge sedan det var 
någon fest här i Kulturhu-
set. Vi sökte pengar från 
cash in och Forum och vi 
fick sammanlagt 25 000 kr. 
Vi fick pengarna i november 
men det tog lång tid arrang-
era det eftersom att vi hade 
andra grejer att sköta, säger 
Romella.

Emma Sladinovska och 
Tommy Westers hjälpte 
Romella och Steven med 
tips på hur man kan få hjälp 

med att arrangera en fest. 
Till exempel hur man 
kan söka pengar, fixa 
lokal, personal, vak-
ter och sköta hela 
processen.

– Det har 
varit jätteroligt att 
hjälpa dem, tycker 
Emma och Tommy.

Det var 17 ungdo-
mar som hjälpte till att 
ordna festen.

– Genom en DJ- grupp 
så kom vi på detta tillsam-
mans. Det var roligt att 
arrangera detta eftersom 
vi fick träffa många andra 
ungdomar, säger Romella 
och Steven.

Emanuel Useinov
Fritidsgården Kultan

– Jag 
började rappa för att  

jag har gillat rap ända sedan 
jag såg Kriss Kross när jag var 5 år, 

berättade Yo-dee.
– Jag började sjunga, men det var 

roligare att rappa så jag gjorde en cover på 
lil-bow wow och så fortsatte det. Det var när 
jag var 15 år  och han var tolv, det var då vi 

började tillsammans, säger Leroy.
– Vi har hållit på i ungefär 10 år.  
Det är jätteroligt att vara på scen, 

man vill visa upp sig.

 Jag har 
hållit på sedan jag var 14 

år, ungefär i sju år. Vi gjorde en låt 
för skojs skull, vi skulle göra det på en kväll, 

men det blev 10 låtar till slut. Sedan det blev ett helt 
album som blev en hit. Min största hit är ”Pallar inte 
mera”. Just nu har jag ett album på gång som släpps ut 

snart med gäster som bland andra Kapten röd, Kartel-
len och DJ brceze.

– Det känns mycket bra att vara på scen, 
man är i en helt annan värld.

Det är 
jätteroligt att uppträda, 

man får en skön känsla. Vi började 
rappa tillsammans redan 2006 och vi 

tyckte det var roligt så vi fortsatte. Vi är 
kusiner så det var det som fick oss att rappa 

tillsammans. Vår största hit är ”Massa 
brudar och kämpa”. 

Romella Hannoun, Steven Kheirallah och Tommy Westers.

BAC A

EMANUEL OCH STEVEN 
föreläste om barnarbete – fat-
tigdom och om hur barn far 
illa till när de utsätts för våld 
och barnarbete. Vissa barn blir 
slagna, de blir utnyttjade.

13 procent av barnen i Sve-
rige lever i fattigdom. Ifall man 
inte har det bra hemma eller att 
man inte får mat kan man få 
hjälp av socialtjänsten.

Emanuel och Steven visade 
två filmer som handlade om 
barnen som arbetar i Afgha-
nistan och Thailand. Barnen 
arbetar för att få pengar och 
hjälpa sina familjer. Vi såg på 
filmen att Mohammed som är 
10 år och bor i Afghanistan 
tvättade bilar med fotogen. På 
grund av arbetet kan han inte 
gå i skolan.

Vi fick veta att barnarbe-
tare blir psykiskt och fysiskt 
skadade. Att tvätta bilar med 
fotogen kan orsaka lungpro-
blem och ont i bröstkorgen. 
Det finns många barn som 
jobbar 14 timmar om dagen 
och sover för lite. Dessa barn 
mår inte bra.

Elma Kuburas Sarajlic
6 A, Brunnsboskolan

Det finns
barn som
måste
arbeta

14
timmar
om dagen!
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FILM
recension

Film: Bekas
I huvudrollerna: Sarwal 
Fazil, Zamand Taha
Regissör:  Karzan Kader
JAG HAR VARIT PÅ SKOLBIO med 
min klass och sett filmen Bekas. 
Filmen är inspelad i Irakiska Kur-
distan våren 2011. Bekas handlar 
om de två fattiga och föräldralösa bröderna Dana 
och Zana som förlorar sina föräldrar under inbördes-
kriget. Nu lever bröderna på gatan i en liten dammig 
by i den kurdiska delen av Irak. Pojkarna försörjer 
sig genom att putsa folks skor på marknaden. En ef-
termiddag när de är ute så ropar någon att Superman 
ska visas på stadens biograf. Efter att ha sett en liten 
skymt av Superman på bio bestämmer sig bröderna 
att fly till Amerika. Efter det börjar deras resa fylld av 
spänning, faror och sorg.

Namnet på filmen, Bekas, är ett kurdiskt ord för 
en person som har förlorat allt och är ensam. Men 

det enda som egentligen skiljer Dana och Zana från 
att vara ’’Bekas’’, är att de har varandra. 

Det mesta av filmen är verklighetsbaserat. Och 
lite av Karzan Khaders (regissörens) egna upplevelser, 
sådant som han har själv varit med om som barn.

Jag tror och tycker att budskapet i den här filmen 
är att aldrig ge upp. Vill du så kan du, inget är omöj-
ligt om man verkligen kämpar för det man vill ha. 
Jag tycket filmen var jättebra, den var både rolig och 
sorlig.

Betyg:   (av 5 möjliga).
Anila Mohamadi

6 A, Brunnsboskolan

14 15
Vad heter du?

Leif Sjöqvist
Hur gammal är du?

54 år.
Vad är ditt intresse?

Böcker, musik och film.
Vad är din hobby?

Fotboll och läsa.
Hur länge har du varit tränare för 
Hisingsbacka FC?

24 år.
Har du varit professionell fotbollsspe-
lare?

Nej.
Vem är din favoritspelare just nu?

Xavi.
Vad är det bästa du har gjort för Hisings-
backa FC?

Pojkarna P96. Jag har tränat 
dem sedan de var 6 år.

Vilka är de bästa spelarna som du har 
tränat?

Fuad Hyseini, Emil Wahlström, 
Carlos Strandberg och Martin 
Zanjanchi.

Vilket lag var du med i när du var liten?
Jag spelade basket och handboll 
och de klubbarna heter Virovi-
tica och RIK

REBIN RADA bor i Backa, han är 
25 år. Rebin har alltid brunnit för 
fotbollen och visste att mycket 
intresse fanns bland ungdomar. 
Därför startade han en fotbolls-
klubb som heter Backa BK.

– Det var mycket jobb och 
tålamod som krävdes för att starta 
klubben, säger han. 

Klubben startades 2012. Det 
har gått jättebra. De har sprungit 
igenom division 7 och är just nu i 
division 6.

Rebin vill sysselsätta ungdo-
mar med fotboll så mycket som 
möjligt. De tar en dag i taget och 
så får de se hur det blir. De vet 
inte riktigt hur långt de kommer.

– Fotboll är en jättestor sport, 
det är mycket som ska stämma om 

man ska klättra långt i divisio-
nerna.

De hade ett lag innan som var 
Hisingsbackas C-lag. Skillnaden 
mellan C-laget och Backa BK är 
att det är mer träningar, seriösare 

samt större trupp. 
– Vi tränar 3-4 gånger i veckan 

och sedan har vi öppet tre kvällar 
i veckan där vi har en mötesplats 
för ungdomar som är för gamla 
för fritidsgårdarna. Här kan de 

ta det lugnt och 
kolla fotboll på 
storbilds-teven 
tillsammans och 
känna gemenska-
pen. De kan också 
få hjälp med att 
skriva cv eller söka 
jobb. Den som inte 
vill spela fotboll 
kan vara med i sup-
porterskaran som 
bland annat åker 
med på bortamat-
cher. Tanken med 

mötesplatsen är först och främst 
att du ska våga ta steget och börja 
studera eller jobba!

Emanuel Useinov
9C, Brunnsboskolan

Fakta om Blåvitt
IFK GÖTEBORG grundades  4 ok-
tober 1904 och förste ordförande 
var Arthur Wingren.
IFK= Idrottsföreningen Kam-
raterna. Klubben kallas även för 
Blåvitt och Änglarna.
Hemmaarenan heter Gamla 
Ullevi. IFK Göteborg spelar i All-
svenskan och har blivit Svenska 
mästare 18 gånger och vunnit 
Svenska cupen fem gånger.
Varför är jag ett Blåvitt-fan?
För att jag är från Göteborg och 
jag har gått på deras matcher.

Philip Lindow
6 A, Brunnsboskolan

Real är bäst
JAG TYCKER OM Real 
Madrid för att de kämpar 
jättehårt, och sliter ända tills 
den 90:onde minuter, för att 
vinna. Jag tycker mest om 
Ronaldo i Real Madrid, för 
han är snabb och skicklig. 
Jag gillar hans stil, när han 
skjuter frisparkar. Ronaldo 
är bäst i världen för att han 
skjuter snygga skott. Han 
står med breda ben och lite 
raka armar. Han tar fem steg 
bakåt och sedan skjuter.

Jag gillar absolut inte 
Barcelona eftersom det bara 
är Messi som gör mål och 
gör att Barca vinner. De 
andra hjälper bara till för att 
komma fram till målet och 
sen passar Messi så han gör 
mål. Jag hatar Messi för att 
han alltid spelar över efter 
han har gjort mål, och bara 
för han har råd med bilar, 
köper han nya bilar varje dag.

Nihad Abdulla
6A, Brunnsboskolan

Två som brinner för FOTBOLL

LEIF

Vad är din åsikt om svensk fotboll?
Bli bättre, mer fokuserad på 
teknik och spelförståelse.

Hur var det när du gick i skolan?
Jag hade inga bra lärare men i 
9:an fick jag en bra lärare som jag 
gillade. Innan jag gick i 9:an så 
tryckte Arne Andersson (min lä-
rare) upp mig och sa: skärp dig!

Hade du flickvän när du var liten?
Jag var ihop med olika tjejer.

Hur länge ska du vara tränare för 
Hisingsbacka FC?

Tills jag dör.
Vilka fler klubbar skulle du vilja träna?

Jag vill bara träna Hisingsbacka 
FC.

Vilken klubb tycker du om?
Hisingsbacka FC.

Vilka åldrar, klasser tränar du?
Jag tränar olika.

Om du inte tränade Hisingsbacka och 
backa IF vilket lag skulle du ha tränat 
då?

Nöjd med Hisingsbacka.
Vann du pokaler när du var liten?

Jag vann bara medaljer.

Hur många pokaler har HFC vunnit?
Vi kom tvåa med 96:orna i 
Gothia Cup, året efter kom dom 
trea. Vi vann många cuper med 
96:orna.

Nihad Abdulla
Ahmed Al-Bassam

6 A, Brunnsboskolan
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RUNE NÖJD grundade den första 
Nöjd konditori 1960. Sedan dess 
har Nöjds etablerat sig (börjat 
egen rörelse) på fyra olika platser i 
Göteborg: Brunnsbo, Kungssten, 
Badhusgatan och Sisjön i västra 
Frölunda.

Hur gammal är du?
83 år.

Hur länge gick du i skolan?
Jag gick i skolan till sexan alltså 
i sex år.

Vad gjorde du när du slutade skolan?
Jag började jobba.

Vad jobbade du med?
Jag jobbade som konditor och 
startade Nöjds konditori.

Wow hur länge jobbade du som 
konditor?

Jag jobbade i 60 år.
Vad bor du?

Jag bor här i Brunnsbo.
Kan du berätta lite om Brunnsbo, om hur 
det såg ut förr?

Ja, 1962 började man bygga 

Vi har intervjuat
…Rune Nöjd,  pensionerad konditor

Brunnsbotorget och innan dess så 
var det bondgårdar med en massa 
kor, hästar, grisar, får, höns mm 
som gick runt här i Brunnsbo. Där 
Brunnsboskolan ligger idag låg 
det stora odlingsfält med havre, 
vete och råg.

Vad gör du nu förtiden?
Jag gör ingenting. Jag är pensionär.

Anila Mohamadi
Milkias  Negasi

6 A, Brunnsboskolan
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Linnea Bergersjö kommer från 
Älvängen, Ale kommun och är 31 
och ett halvt år.
Hur länge har du hållit på med folkdans?

Jag föddes in i verksamheten, 
eftersom det är mina föräldrars 
främsta intresse. De träffades 
genom dansen. När jag var liten 
var det min mamma som ledde 
småbarnsgruppen, så jag hängde 
med så fort jag kunde gå.

Vad betyder folkdans för dig?
För mig betyder folkdans väldigt 
mycket. Framför allt betyder 
det möten med människor 
från olika kulturer, i olika 
åldersgrupper och med olika 
yrken, familjeförhållanden med 
mera. Dansen och musiken kan 
överbygga så många barriärer! 
Jag har genom folkdansen fått 
vänner i alla åldrar, 0-90 år och 
jag har haft roligt många timmar 
tillsammans med personer som 
inte talar samma språk som jag. 
Jag känner även en viss kontakt 
med människor som levat före 
mig. Genom danserna får jag 
förståelse för hur eländigt livet 
kunde vara på den tiden som 
danserna kommer ifrån. 
Jag får genom de svenska dan-
serna också ett förhållande till 
olika svenska orter. Dessutom är 
dansen motion och motorikträ-
ning!

Är folkdans viktigt för dig?
Det märks väl av förra frågan? 
Folkdansen är oerhört viktig 
för mig. Andra intressen jag har 

är andra typer av dans, teater, 
musik... Här kommer även 
folkdansen in!

Vilken är din favoritfolkdans?
Det är en finsk folkdans som 
heter åtta man ängel. Den är 
snabb och utan stillastående, 
med roliga formationer, inte för 
lätt och inte för svår. I övrigt 
gillar jag danser med mycket 
formationer (logiska danser), 
snabba danser. Dansar jag med 
rätt person är pardanser som vals 
eller polska härligt! Det finns en 
dans från Göteborg som heter 
Segla. Med rätt partner är den 
underbar, men det ska till att 
man får ett bra flyt ihop.

Hur gammal var du när du började med 
folkdans?

0 år =)
Vad är din favoritmat?

Nästan allt min mamma lagar, 
vegetarisk sushi står också högt 
på listan!

Håller du på med någon sport eller höll 
du på med någon när ni var  yngre?

För närvarande tar mina tvil-
lingdöttrar på 10 månader 
nästan all tid, men tidigare har 

jag tränat löpning, simning 
och gym. Lagsporter har jag 
tyvärr bara tränat i skolan, men 
innebandy, vollyboll, fotboll och 
basket är väldigt kul, det skulle 
jag gärna göra mer!

Vilket är dit favoritsteg i folkdans?
Ett sätt att snurra med hopp: 
Höger fot, runt, dra ihop föt-

terna och samla... Glasklart, 
eller hur? Men jag gillar steg där 
man hoppar! Och vals, vals är 
aldrig fel.

Aldijana Mahmutovic
Marina Barisic

Nadeem Abbass
4-5, Brudbergsskolan

”Jag började med folkdans så fort jag kunde gå”

Den 28 mars fick eleverna i årskurs 4-6 på Brudbergsskolan och Brunnsboskolan lära sig svensk folkdans i Backa Kulturhus. Ledare var Linnea Bergersjö och 
Kristin Svensson,. Folkdansdagen hade ordnats av Made in Backa i samarbete med Norra Hisingens bibliotekschef Lena Adelstål. Efteråt intervjuade tre 
Brudbergselever Linnea.
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Made in Backas reportrar Aldijan, Marina och Nadeem tillsammasn med Linnea 
och Kristin.


