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Vi fortsätter kämpa!
Made in Backa föddes för lite mer än fem år sedan när stadsdelen Backa stod 
överst i medias sämsta topplista.

Jag glömmer aldrig eleverna som skulle vara med och göra det första numret. Så 
fort vi började prata om en tidning kom barnen med många frågor. De var försik-
tiga och avvaktande men också mycket nyfikna. 

På Förfat-
tarcentrum 
Väst och 
Backas fritids-
gård tänkte vi 
att i den här 
tidningen ska 
makten ges 
till barnen. 
Barnen ska 
få rösten, 
skriva dikter, 
berättelser 
och reportage 
till över 1 700 
läsare i Backas 
fritidsgårdar 
och skolor. 

Idag har dessa barn vuxit till fina ungdomar liksom Backa har vuxit till Norra 
Hisingen. De jobbar idag med tidningen som fotograf, föreläsare och mycket an-
nat. De barn som har deltagit i deras föreläsningar vet vilka ungdomar jag pratar 
om. 

Made in Backa har för sin överlevnad gjort som som resandefolk. Vi har vandrat 
från den ena goda familjen till den andra goda familjen – från Olof Palmes fond till 
Allmänna arvsfonden, från socialresurs till Selektiva bidrag, till kulturnämnden, 
kulturskolan, fritidsgården… Tack vare deras bidrag har vårt projekt inte bara levt 
vidare utan också  fått två nya syskon – Made in Tuve och Made in Kärra. Och nu 
kan jag berättra att ett tredje syskon är på väg. Det är en bok som ska heta, ”Askans 
glöd” som skrivs av våra romska ungdomar.  Spännande, eller hur! 

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

FO
TO

: SA
H

A
R

 A
M

IN
I

Vi går i oväder!
Vi stannar inte!
Vi fortsätter kämpa!
Låt vinden vråla hur högt den kan! 
Låt kylan chilla hur länge den vill!
Livets fyra årstider rullar på, år efter år! 
Vi fortsätter blomma, vissna om och om!
Låt små och stora stenar stå i vägen då och då!
Vi rullar bort dem och går framåt om och om! 
Den vägen vi är på kan vi nå! 
För vi vet att vi inte är så få! 

 – Det kan 
vara lite job-
bigt med arbetslivet och 
privatlivet som chef. Jag 
kan jobba dygnet runt 
men det tycker inte 
mina barn om.  Det är 
roligt att jobba med 
alla lärare och barn. Jag 
är stolt över att få arbeta med alla viktiga 
människor som jag jobbar med. 

Det hon tycker är negativt med jobbet 
är att det finns för lite tid och för lite 
pengar. Det som är viktigt med att vara 
chef är att lyssna på allas kunskap, man 
måste klara av att saker förändrar sig för att 
bli chef. Och att det oftast kan bli stressigt, 
sedan är det bara att vara lugn och glad. 
Sanna gillar att jobba med kultur och med 
viktiga saker som gör människor rikare i 
livet. Om hon inte var chef på kultursko-
lan så skulle hon vilja jobba med radio. På 
fritiden gillar Sanna att spela tv-spel, bada, 
laga mat, kolla på film, spela in radio, resa 
och pyssla. 

Vad är syftet med kulturskolan?
Kulturskolans syfte är att ge barn och 
unga en rikare fritid och att man som ung 
ska lära sig att utöva någon kulturform 
som gör att man kan bli bra på något mer i 

livet. I kulturskolan kan man lära sig 
dansa, måla, spela instrument, sjunga, 
göra film, keramik, skriva eller spela 
i orkester. I kulturskolan finns det en 
massa bra och duktiga lärare som kan 
lära ut en massa saker. Det finns rum 
att spela, dansa eller pyssla i och om 
man kommer in i kulturskolan så får 
man vara med på uppvisningar och 

annat skoj. 

Vad är fördelen och nackdelen med kulturskolan?
– Nackdelen är att det är alldeles för lång 

kö, det är massor av barn som vill komma 
in i verksamheten. Fördelen är att man 
får vara sig själv och att det finns bra och 
kloka vuxna som kan lyssna på vad barn 
vill. Det kan vara väldigt bra att komma på 
att man till exempel är väldigt bra på gitarr 
om man till exempel tycker att det är svår 
med matte i skolan. Då vet man att man är 
bra på något och att 
man kanske till och 
med kan lära sig matte 
bättre om man kan 
spela gitarr. 

Robin Guidetti
 Azra Yagci 
Ebru Yagci

Ung helg

Semre Bairu är chef för kultur – fritid i Norra Hisingen. 
Han är 38 år gammal och kommer från Eritrea och är 
uppväxt i Biskopsgården. 

Han har varit chef i två år nu. Som barn ville han bli polis eller 
brandman. Han har fritidsledareutbildning och även en chefsutbild-
ning. Han tycker att ungdomarna ska få välja vad som ska förbättras i 
Kultan. Han tycker att ungdomar sköter sig bra på fritidsgården. När 
vi frågar Semere varför det inte finns PS3 på fritidsgården så får vi 
höra att det skapade grovt språk och orolig stämning.

Adis Basic, Hecha Mokrian, Aman, Robin Guidetti
 Kultans fritidsgård

KULTUR
SKOLANS         chef

Anna Susanna (Sanna) Eskilsson Juhlin 
är 38 år, gift och har 3 barn. Hon är chef 
för kulturskolan och jobbat sedan mars 
2013 i Norra Hisingen. Hon tycker att 
det är väldigt roligt och spännande
att jobba på kulturskolan men det
kan vara lite jobbigt också med
tanke på allt ansvar. 

Semere tycker
att du ska vara med 
och förbättra Kultan
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Adis, Semere och Hecha.
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Vad gör egentligen en stadsdelsdirektör?

Min
MaMMa

Göteborgs stad är indelad i tio stadsdelar. När man arbetar 
som stadsdelsdirektör ansvarar man för en stadsdel. Jag 
leder arbetet i stadsdelen tillsammans med min lednings-
grupp och alla 3 400 medarbetare. Vi ansvarar för många 
olika saker, bland annat för förskolor och skolor, kultur och 
fritid och vi arbetar med hur stadsdelen ska utveck-
las. Det är viktigt att alla som bor i stadsdelen 
Norra Hisingen trivs, både barn och vuxna.

Finns det något du vill förändra i Backa?
Jag skulle vilja att Selma Lagerlöfs torg, som 
nu ska byggas om, blir riktigt fint! Det dröjer 
5-7 år innan det är klart. Jag hoppas att det blir 
fräscht och fint med många nya hus och en utemiljö som är 
rolig och bra för barn!

Vad gillar du att jobba mest med, skolor eller äldrevård?
Jag tycker att alla frågor är viktiga. Jag tänker att det ska 
vara bra i alla åldrar att bo här, vare sig man går i skolan eller 
bor på ett äldreboende. Jag tycker om att jobba med frågor 
som gör att det blir bättre för människor som bor här.

De flesta barnen i skolan tycker inte om skolmaten. Vad tycker du om det?
Oj, det tycker jag är synd. Det är viktigt att äta ordentligt så 
man orkar med skolarbetet bra. Jag tänker att det är viktigt 
att miljön i skolmatsalen är bra. Att det inte är för bullrigt 
utan att man får matro.

Favoritmat?
Vegetarisk mat, men jag äter gärna fisk och kött också. Jag 
tycker att allt som är gratinerat är gott.

Vad tycker du om trängselskatten i Göteborg?
Backaborna är de som fått flest betalstationer och betalar 
också mest trängselskatt. Jag hoppas det blir en ändring så 
att det blir mer rättvist i hela Göteborg.

Adam och Benjamin

…Zarife jobbar som socialsekreterare. Hon 
hjälper folk som nyligen har flyttat hit, till Sverige 

med att anmäla sig själva och sina barn till skola/förskola, men också att 
hjälpa dem att söka jobb och bostad. Samt så hjälper hon dem genom att 
betala ut pengar så att de kan köpa bland annat mat och kläder.
Hon tycker att det är roligt att hjälpa och träffa så många människor från 
olika delar av världen i sitt jobb men samtidigt kan det vara jobbigt också.
Som barn spelade hon fotboll och handboll, men mest handboll. Hon 
älskade skolan och den var lite som nu.
Om hon inte jobbade som socialsekreterare skulle hon vilja vara författare 
eller polis. 

Hur är det att vara mamma?                                                                                                               
 – Roligt, lärorikt, jobbigt och stort ansvar.

Ebubekir Tunay
5B Backaskolan

den 23 januari var vi i Backa Kulturhus och 
lyssnade på en författare som heter Mats Berg-
gren. Det var två klasser från Brunnsboskolan 
klass 7A och 7B med sin lärare Jenny som var 
med. 

Mats Berggren är 56 år  och har jobbat 
mycket med teater. Tidigare jobbade han på 
Scania med att montera bakaxelväxlar.

runnström är 52 år. 
när hon var liten r itade och tecknade hon mycket, och så byggde hon med 
mycket Lego. det var det roligaste hon visste. då fanns ju inte internet utan 
bara TV 1 och TV 2! Hon ville nog arbeta med något konstnärligt.
På sin fr itid tycker hon om att vara med sin familj och laga god mat. Hon 
tycker också om att gå promenader med sin hund, som heter aqva och är en 
golden retr iever. Hon är en väldigt snäll och mycket klok hund, tycker Ylva.

Handlar om...

…Fatima som flytt från Irak med sin familj  

och om hennes klasskamrat Sofia, som 

strular och testar gränser. 

När Fatimas klass ska åka skridskor får hon 

inte vara med. Hennes pappa säger att det 

står i Koranen att flickor inte får åka skrid-

skor. Men då kommer Sofia helt oväntat 

till hennes hjälp. 

Han har varit författare i 26 år 
och har totalt skrivit 17 böcker. En 
av hans böcker som heter ”Det finns 
inga skridskor i öknen” har fått många 
läsare.

Att skriva en bok för Mats tar cirka 
ett halvt år. Han skriver för att han 
tycker det är kul och han vill berätta 
mycket med sina böcker.

Mats säger att hans böcker hand-
lar om stora livsfrågor, livet, döden, 
kärlek, samhälle och det är mest brän-
nande i tonårsåldern.

Han ser sina böcker som ett samtal 
mellan sig själv och sina unga läsare. 
Han har även varit på 100-tals skolor, 
berättat om sina böcker och haft skri-
varverkstäder. När han hälsade på en 
skola som ligger i Spånga med många 
muslimer så intervjuade han eleverna. 
Han intervjuade även en tjej som heter 
Fatima, hon berättade om sin flykt till 
Irak.

Han tycker att muslimerna och 
kristna ska få klä sig hur de vill, man 
ska inte tycka illa om muslimer eller 
kristna.

Azra Yagci 
Robin Guidetti

Den här boken

…som Mats skrivit har lästs av 

många i åldern 12-15 år. Håll 

utkik på biblioteket!

”Jag skriver om

 li

vet, döden, kärleken &

 samhället”

 Ylva!
”Jag leder arbetet 
med hur vi ska ut-
veckla vår stadsdel”

MikaeL jakoBsson har jobbat på Gunnestorpskolan i 
Tuve och han har även vikarierat på några skolor i Tuve-
Säve. På Backaskolan har Mikael arbetat i elva år.

Han ville bli lärare för att han tycker att det är roligt att 
kunna vara med och hjälpa eleverna att få en bra start i livet. 
Han tycker att klasserna han har nu är lugna men många 
klasser är stökiga och därför får inte eleverna arbetsro.

– Det är roligt att vara lärare på Backaskolan för elev-
erna är bra och intresserade av att lära sig. Men det är svårt 
när det är så många i varje klass för då får man så lite tid till 
varje elev.

 Om Mikael inte var lärare, skulle han vilja vara polis 
eller domare.

 Kevin Ormazabal
Backaskolan

”Det är roligt
men också svårt
att vara lärare”
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ANDERS gillar fotboll
och att sätta mål
Anders Andrén är chef på sektor utbildning. Det innebär 
att han är en av flera i Norra Hisingens ledningsgrupp. 
I denna ledningsgrupp deltar han i arbetet med att 
utveckla stadsdelen så att den blir ett ännu bättre ställe 
att bo på.
 
– Jag trivs väldigt bra med mitt 
jobb och känner att jag får jobba 
med samhällsfrågor och utbild-
ningsfrågor på ett övergripande 
och strategiskt plan. 

Som chef för utbildningssektorn 
arbetar han för att förskolorna 
och skolorna i Norra Hisingen 
ska bli Sveriges bästa. Det gör han 
i samarbete med områdeschefer, 
förskolechefer och rektorer.

– Vi vill skapa de allra bästa 
förutsättningarna för barn och 
ungdomars lärande. Vi vill att 
barnen och ungdomarna i Norra 
Hisingen ska ha de bästa försko-
lorna och skolorna, både vad det 
gäller pedagogiska miljöer och pe-
dagogisk kompetens hos personal 
och att stadsdelen ska vara livfull, 
attraktiv och trygg. 

Vem är din förebild?
Jag har aldrig tänkt på några 
förebilder på det sättet utan jag 
har plockat lite bitar här och där. 
Men när jag fick frågan om vilka 
jag beundrar så sa jag Kofi Annan 
och Zlatan Ibrahimovic. Som jag 
uppfattar som människor som 
har modet att sätta upp mål och 
därefter långsiktigt och mål-

medvetet arbeta för att målet ska 
uppfyllas.

Varför finns det politiker?
Vårt samhälle vilar på demo-
kratisk grund. Det vill säga att 
folket väljer sina representanter 
via allmänna val. Politiker ska 
sedan under sin mandatperiod 
driva samhällsutveckling i enlig-
het med folkets vilja så som den 
uttrycks i valresultatet. Om det 
inte finns politiker som talar 
om för tjänstemän vad som ska 
göras så finns det stor risk för att 
utvecklingen inte styrs av folkets 
vilja utan av andra krafter.

Vad tycker du om skolans mat?
När jag själv gick i skolan tyckte 
jag inte om maten även om jag 
alltid åt mycket. Nu på äldre da-
gar så tycker jag att maten är bra, 
vällagad och god. Här på Norra 
Hisingen så har jag bara ätit 
skolmat tre gånger. Två gånger 
var den toppen och en gång 
sisådär. När jag jobbade i Borås 
så åt jag varje dag på skolan och 
tyckte att maten nästan alltid var 
bra och god.

Vad tycker du om betygen i skolan?
Jag tycker att betygen i årskurs 9 
behövs. Bland annat för att elev-

erna ska konkurrera om platser 
på gymnasieskolor. Under grund-
skoletiden tycker jag att skolan 
ska kunna berätta för elever och 
föräldrar hur eleverna förhåller 
sig till målen med utbildningen 
på andra sätt än genom betyg. 
Men våra lagar säger att vi ska 
sätta betyg även på yngre elevers 
kunskaper och färdigheter och då 
gör vi det såklart. Det är viktigt 
att förstå att betygen uttrycker en 
kvalitativ nivå på kunskaper och 
färdigheter  inte något omdöme 
om eleven som sådan. 

Vad tycker du om trängselskatten?
Jag tycker att det är helt ok, det 
behövs pengar för att göra de 
stora satsningarna på tåg, vägar, 
kommunikation som behövs för 
att Göteborg ska kunna växa på 
flera olika plan. Alternativet är 
väl att höja skatten kraftigt och 

det tycker jag är sämre.
Hur länge har du varit politiker?

Jag är inte politiker utan tjäns-
teman.

Leo Radojkovic
Emilie Andersson

5B Backaskolan

Anders 
Andrén är gift och har två vuxna barn. På friti-den umgås han med sin familj och vänner. Han är mycket idrottsintresse-rad, framförallt av fotboll. Så en del av hans fritid går åt att titta på fotboll. Fram till för några år sedan så tränade han ungdomslag i fotboll men det gör han inte längre men han är fortfarande aktiv i sin förening Borås AIK.

anna juLin gillar att vara lärare 
för och tycker att det är roligt att 
jobba med barn. Hon gillar NO 
bäst för det förklarar världen runt 
oss och man kan göra roliga expe-
riment. Anna ville bli lärare för att 
visa barnen att NO är kul. Hon har 
varit lärare i 17 år och har arbetat 
på fyra olika skolor: Brudbergssko-
lan, Skälltorpsskolan, Bäckebols-
skolan (som inte finns längre) och 
nu i Backaskolan. 

Hennes högsta dröm är att det 

ska gå bra för hennes elever. Hon 
tycker att det är kul att undervisa 
här på Backaskolan för att barnen 
är intresserade och duktiga. 

Anna tycker att bambamaten är 
god, för att den har börjat smaka 
mer som hemlagad och för att det 
finns mycket grönsaker. 

Hon har fått nya och snälla vän-
ner här på skolan.

Rebecka Voong
Aileen Vergara
5B Backaskolan

ANNA säger JA! till NO

Medina, Liam & Lisa tycker till om Backaskolan

Medina Brkic, 4B …tycker att skolan är bra. MaTen: Kan vara god men det varierar på vad det blir.  ÖnskeMåL: mindre SO-lek-
tioner.  BäsTa äMnen: Slöjd, NO och idrott.  GiLLar inTe: att vi inte får ha telefonerna på skoltid.  oTrYGG sTäLLe: Skogen är en ganska otrygg 
plats.  TråkiG sTäLLe: Skolgården. Lite saker att göra på rasterna. Det inte finns så många saker.

Liam Lilja, 3b …tycker att skolan är en TreVLiG plats att vara på men MaTen är sådär.  ÖnskeMåL: En kinagunga kan göra rasterna 
roligare.  BäsTa LekTionerna: SO, (religion) och engelska. Han tycker sådär om att inte få använda MoBiLen på skoltid.  oTrYGG PLaTs: 
fotbollsplanens högra hörn.  skoLGården: Är väl helt okej. Det är ganska roligt på ras-
Terna men han skulle vilja ha lite fler saker att göra på skolan. 

Lisa Tilly, 4B …tycker att det finns Bra lärare på skolan. skoLMaTen: så där, 
ibland är det gott. Det beror på vilken sorts mat det är.  ViLL Ha:  Mindre SO lektioner. 
GiLLar BäsT: NO, slöjd och idrott.  oM aVsTänGda MoBiLer: Det är både bra och 
dåligt. Bra för då kan man inte kan fuska och dåligt, för ibland vill man lyssna på musik.  
oTrYGGT sTäLLe: Dungen.  Lisa TYcker: Att det finns tillräckligt med saker att göra.

Matteus Jeppesen
Edna Hamula
Mona Saffari
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anna joHansson (s)
– Skolan aldrig varit så statligt 
styrd tidigare som den är nu. 
– Skolan är ett nationellt problem 

och det är inte bara i Göteborg som betygen 
sjunker.
– Skolor konkurrerar med varandra och det 
är inte tillräckligt många elever som når 

målen.
– Barnens skolresultat skiljer mycket beroende på vilka 

ekonomiska tillgångar familjen har och vårdnadshavarnas 
ursprung och utbildning.

– Många rektorer har bytt arbete och det har påverkat sko-
lorna. 

– Det skulle hjälpa om staten också satsade pengar på skolorna.
–Skolan behöver bli en lärande organisation och inte bara för 

eleverna.
– Vi har gett en extra summa pengar för att de elva skolor som 

har den lägsta måluppfyllelsen ska kunna testa olika metoder 
för att förbättra sina resultat.

HeLene odenjunG (fP)
– Skolresultaten har varit sjun-
kande sedan 20 år tillbaka.
– Vi har ställt frågor om vad vi 

ska göra och det har med bra lärare att göra, 
med lugn och ro och ingen mobbning.
– Vi har föreslagit höjda lärarlöner men 
röstats ned. Men i andra kommuner har det 

skett och där har lärarna stannat kvar på sina jobb.
– Det går att ändra skolresultaten. Jag tycker att vi i 

Göteborg ska följa Landskrona.
– Rektorerna och lärarna bör bestämma hur många 

elever det ska vara i varje klass. Det finns elever som 
bor i vissa stadsdelar som behöver stöd men de inte får 
det.

– Jag tycker att resurfördelningen inte är bra.  På 
gymnasier i Göteborg går 2 500 kronor per elever till 
lokalkostnader.

Nathaniel Popovski

Debatt om skolans 
framtid i Göteborg

Två av Göteborgs ledande politiker – Anna 
Johansson (s) och Helene Odenljung (fp) debat-
terade skolans framtid i Backas kulturhus den 4 
mars. Ungefär 80 personer hade kommit för att 
lyssna. Här är en kort sammanfattning.
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…

Vad gör du på ditt jobb?
Jag är politiker och det innebär 
att jag sitter i många möten 
och träffar personer från olika 
föreningar. Jag har hand om vad 
vi kallar ”sociala frågor” som 
exempelvis hur vi kan hjälpa 
hemlösa i Göteborg. 

Hur länge har du haft ditt jobb?
Jag har arbetat med politik i 
snart 20 år i Sverige, men bara de 
senaste sex åren som ett ”riktigt 
jobb” på heltid. 

Hur gammal var du när du började med 
politik?

Jag började tycka att politik var 
roligt när jag var 14 år. Då bodde 
jag i Uruguay där jag är född. Jag 
såg orättvisor i samhället där och 
ville förändra samhället till det 
bättre. 

Vad är det sämsta med ditt jobb?
Det som är tråkigt med att vara 
politiker är att man får sitta i 
väldigt många möten. Jag skulle 
vilja ha mer tid att vara ute och 
träffa fler personer som inte är 
politiker.

Vad skulle du vilja förändra?
Om jag fick förändra någonting 
i Göteborg skulle det vara att 
alla unga människor som bor 
här ska ha ett jobb att gå till, och 
att alla går ut gymnasiet med 
godkända betyg. De som inte 
har godkända betyg har mycket 
svårare att få ett jobb när de har 
tagit studenten.

Vad tror du att skjutningarna i Backa 
beror på?

Det är en svår fråga, men jag tror 

att det här hänger ihop med mitt 
tidigare svar. Om personer inte 
känner så stort hopp inför fram-
tiden är risken större att de ham-
nar snett och blir inblandade i 
gäng och bråk.  Att fritidsgårdar 
är öppna är också viktigt för att 
alla ska få en meningsfull fritid 
och ha kontakt med vuxna män-
niskor i sitt område. 

Vad gör du på din fritid?
Jag jobbar väldigt mycket, men 
när jag är ledig så gillar jag att 
åka ut och fiska någonstans 
utanför stan. 

Är du sportintresserad?
Jag gillar sport men framförallt 
så älskar jag fotboll! Självklart 
håller jag på IFK. Men nu när 
Sverige inte ska vara med och 
spela i VM tänker jag hålla på 
Uruguay. 

Har du barn?
Jag har fyra barn. En flicka bor 
kvar hemma, hon är 18 år. 

Vill du att dina barn ska bli politiker?
Det vore roligt om något av 
mina barn blev politiskt engage-
rade, men det är inte så viktigt 
för mig. Det viktigaste är att de 
gör det som de blir lyckliga av.

Elmedina Hodzic
David Widén

Backaskolan

8

9
anna joHansson är politiker 
på heltid och sitter i kommun-
styrelsen, som är ungefär som 
Göteborgs regering. Hon har varit 
politiker sedan 1995. När hon 
blev det började hon i Bergsjöns 
stadsdelsnämnd. Fram till 2009 
hade Anna ett vanligt jobb och 
var politiker på fritiden. Så hel-
tidspolitiker har hon varit i snart 
fem år. 

Hon har jobbat som ombuds-
man, projektledare, administratör 
och städare tidigare.

– Att vara politiker är inte 
något vanligt jobb som man kan 
söka till utan man blir vald av sitt 
parti och av medborgarna, säger 
Anna.

Hon tycker att dagens ungdo-
mar är så många olika människor, 
precis som vuxna. Men de flesta 
hon möter är väldigt kloka och vå-
gar tycka till om saker. Det tycker 
hon är bra.
Vad är det största problemet med sko-
lorna i Göteborg?

Att inte alla elever får tillräckligt 
med kunskaper för att kunna 
komma vidare i livet på ett bra 
sätt. Det beror på lite olika saker 
på olika skolor, men till exempel 
jobbar inte alla skolor tillräck-

ligt bra med att hjälpa elever som 
behöver särskilt mycket stöd för 
att lära sig. Några skolor behöver 
bli bättre på att få eleverna att 
tro på sig själva och att de kan få 
bra resultat.

Vad är det bästa med skolorna i Göte-
borg?

Det bästa är de skolor där elev-
erna mår bra, utvecklas och lär 
sig. Olika skolor kan vara bra på 
lite olika saker, men att de flesta 
eleverna trivs och känner sig 
trygga i skolan är viktigt. Även 
att alla elever känner att de är 
roligt att gå i skolan och vill lära 
sig mer.

Vad gör ni för att skolorna ska kännas 
trygga?

Alla skolor ska se till att ingen 
blir mobbad, till exempel: Att 
man pratar om hur man ska vara 
mot varandra och att de vuxna 
på skolan reagerar om eleverna 
behandlar varandra illa.

Varför måste barn ha busskort?
I Göteborg har vi valt att ge alla 
barn skolkort i kollektivtrafiken. 
Vi tycker att det finns många bra 
saker med det: Skolan behöver 
inte hålla koll på allas biljetter 
när man ska på utflykter, alla 
kan välja en skola som ligger i 

en annan del av kommunen och 
alla ska kunna vara med i olika 
aktiviteter på sin fritid även om 
föräldrarna kanske inte har råd 
med att köpa busskort.

Vad tyckte du om skolmaten när du var 
liten?

 När jag var liten tyckte jag 
mycket om den mesta skolma-
ten, nästan allt förutom pulver-
moset. Sen när jag blev lite äldre 
var det mycket jag inte gillade i 
bamba och så var det för de flesta 
av mina kompisar också.

Hur ser resultaten i skolorna i Göteborg 
ut om man jämför dem med skolorna i 
Malmö och Stockholm?

Skolan i hela Sverige har fått 
sämre och sämre resultat de 
senaste åren och dessutom har 
skillnaderna mellan olika skolor 
och elever ökat. Det tycker vi 
är ett stort problem och därför 

vill vi göra olika saker för att 
förbättra resultaten och minska 
skillnaderna. Göteborg har lite 
bättre resultat än Malmö och 
lite sämre än Stockholm.

Varför ser det ut så?
En del av förklaringen är att 
befolkningen ser lite olika ut 
i de olika städerna, det bor till 
exempel fler med hög utbildning 
i Stockholm och det påverkar 
resultaten i skolan. Sen finns 
det mycket man kan göra för att 
resultaten ska bli bättre och det 
finns några skolor i Göteborg 
som har haft dåliga resultat men 
lyckats bra med att förbättra sig. 
Jag tycker det är bra om andra 
skolor kan lära sig av dem så att 
fler skolor kan bli ännu bättre.

Mähriban Berdyklycheva
Alex Johannesson                                                                                         

 5B Backaskolan

Göteborg
har 13 kommunalråd och fem 
biträdande kommunalråd. 
Dessa 18 personer är Göteborgs 
toppolitiker som har mest makt 
att vara med och påverka vilka 
beslut som ska fattas. 

Ett av de 5
biträdande kommunalråden Anna Johansson (också 
socialdemokrat) som är ansvarig för frågor som handlar om 
förskolor, skolor och fritidsverksamhet. 
Vad hon tycker om sitt jobb, om ungdomar och hur 
skolorna kan bli bättre, berättar hon i den här intervjun.

Ett av de 13
kommunalråden är socialde-
mokraten Dario Espiga som 
intervjuas här nedan. Dario 
är ansvarig för social resurs, 
trygghet och folkhälsa.

ANNA
tycker att de flesta ungdomar

är väldigt kloka

Nr = Centerpartiet  
Nr = Folkpartiet
Nr = Kristdemokraterna
Nr = Miljöpartiet 

Känner du igen 
partiernas
symboler?

Dario och Anna tillhör socialdemokraterna. Men vet du vilken 
som är det partiets symbol? Och vet du också hur de sju andra 
riksdagsparternas symboler ser ut? Fyll i och testa!. 
Rätt svar hittar upp och ner i botten på tidningens sista sida. Nr 1 Nr 2

Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8

Nr 4
Nr = Moderaterna
Nr = Socialdemokraterna 
Nr = Sverigedemokraterna
Nr = Vänsterpartiet

Nr 3

TEST!

BAC A BAC A

DARiO
blev intresserad av politik

när han var 14

Sydamerika

Afrika

Nordamerika Europa

Uruguay

Kina

Ryssland

Mellanöstern

Australien

Grönland

…och bodde här
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Laleh spelas av…
 TanaZ daraee, 17 år. Laleh är en 
ung tjej som går igenom en tuff tid. Det 
var Tanazs första film.Det enda hon 
tyckte att var svårt var att hitta tid till 
inspelningarna. Vissa personer i grup-
pen känner hon sedan barndomen och 
vissa lärde hon känna genom Homeira 
när det gällde film och teater.

Niklas spelas av…
 Lucas sTorsLeTTen, 18 år. 
Niklas är huvudkaraktärens vänstra 
hand och bäste vän som alltid står vid 
hans sida.
–  I början var det svårt att komma in 
i rollen och kunna spela bra men jag 
kom in i det efter ett tag. 
Hans relation med de andra skådespe-
larna är bra. Lucas var med i ”Genvä-
gar” också, så detta är hans andra film. 

10
Filmen handlar om…
…eMiLio ocH LaLeH som är föräls-
kade men har en förbjuden kärlek, 
Emilio är en trasig själ som har många 
frågor om sin pappa och sin storebror 
som sitter i fängelse. Emilios gäng är 
i konflikt med ett annat där Taher är 
ledare. Taher har en kusin som umgås 
med Emilio och det tycker han inte 
om och vill stoppa det. Filmen hand-
lar mycket om ungdomars problem i 
vardagslivet: familjebråk, bråk med 
vänner och skola. 

Pardis spelas av…
…roMeLLa Hannoun,16 år. 
Pardis är kaxig och ska alltid 
slänga elaka och dryga kommen-
tarer. Men hon bryr sig om sina 
vänner. Romella tycker att det var 
lite svårt att spela in scenerna. Till 
exempel att alla ska ha tid samti-
digt och kunna spela in en speciell 
tid var deras största problem och 
det var svårt att lösa men det gick bra till slut. Annars så hade de många bra idéer och de 
hjälptes åt med allt. 

Romella hade bra kontakt och bra relation med de andra i gruppen. De flesta hade 
hon känt i flera år och vissa var nya men efter att 
de har gjort så mycket tillsammans så kände hon 
sig bekväm med alla andra i gruppen. Romella har 
tidigare varit med i två kortfilmer. 

Taher spelas av…

WissaM MoraBeT, 18 år.
Taher är filmens ¨bad guy .̈ Träsket blommar är inte 
Wissams första film. men att spela in filmen var lite 
jobbigt för honom också.

BAC A

Emilio spelas av…
roBin axeLsson, 18 år. Robin har 

huvudrollen tillsammans med Tanaz 
Daraee i filmen. I den tidigare filmen ”Genvägar” hade 
han en liten roll.

– Det som var svårt den här gången var att få alla att 
dyka upp, Homeira fick jaga dem ibland, men det blev 
ett bra resultat i slutändan och vi är stolta över det. Jag 
kanske inte klickade så bra ihop med alla i gruppen. 
Tjafs dyker alltid upp vart man än hamnar, men jag 
kallar dem för min ”lilla familj”.

”Träsket blommar”, ett kollektivarbete

Reportage: Ebru Yagci

…saHar aMini, 20 år. Hon har även skrivit 
filmens manus tillsammans med Robin Axelsson, 
Tanaz Daraee och Homeira Tari.
– Det tog cirka två år att spela in filmen, berättar 
Sahar.  Jag filmade och redigerade, och om jag 
hade funderingar kring en scen så pratade jag med 
en vän som heter Tobias. Tobias har också hjälpt 
till med specialeffekter. Under en återblicksscen 
där Emilios mamma behövde se yngre ut, arbetade 
han med hennes hy. Sahar är väldigt tacksam för 
hans hårda jobb. 
Scenen hon gillar bäst är i växthuset mellan Tanaz 
och Homeira.

Sahar har tidigare varit med och gjort filmen 
”Genvägar” och hon vill fortsätta att jobba med 
film i framtiden.

Filmade och redigerade gjorde
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GaBi Hanna kommer från 
Syrien  men bor numera i 
Sundsvall. Han är 37 år och 
flyttade till Sverige av privata 
skäl. 

Vi har ställt några frågor 
till honom om kriget i Syrien. 

Han är väldigt bekymrad 
över det som händer i Syrien 
och känner många som har 
drabbats.

– Kriget i Syrien är resul-
tatet av ondskans makt som 
har vuxit genom människor-
som hatar allt som är bra, allt 
som kan bli bra och allt som 
kommer att blomma och bli 
grunden för bättre liv. I mina 
tankar är denna grunden den 
kristna tron och att skapa 
kärlek till varje människa. 

I början var det strider 
mellan regeringen och den 
fria syriska armén (FSA) 

som består delvis av avhop-
pade militärer ur regering-
ens armé. Sedan krigade 
regeringen både mot den 
fria armén och mot olika 
islamistiska rebellgrupper, 
som till exempel Isis. Men nu 
har det blivit att alla krigar 
mot alla. Det vill säga att 
det är innebördskrig som de 
vanliga civila människorna 
drabbas av.

Gabi ber för dem som 
bor i Syrien och ser till att få 
kontakt med dem så fort det 
finns elektricitet där. 

– Jag brukar hjälpa till 
med det som behövs, säger 
han.

Gabis sista meningar 
berörde oss mycket och är för 
oss bevis på kärlek. Han sade: 

– Om jag kunde, så skulle 
jag stoppa kriget genom att 

vara där och sprida kärlek. 
Tänk på dina närmsta som 
de tänker på dig. Min Gud 
är kärlek. Han lät sin son 
Jesus dö för oss. Dödar man i 
hans namn då tror man inte 
på sanna Guden. Jesus frid 
med er! 

Vi tycker synd om män-
niskorna som bor i Syrien för 
det är inte alla som får hjälp 
från nära och kära.

Elma Kuburas Sarajlic
Russel Ahmed

7B Brunnsboskolan
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Damaskus

Cypern

Turkiet

Israel

Libanon
Beirut

Jordanien

Syrien
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Aleppo

Homs

Latakia

Gabi ber 
för alla som 
drabbas av 
kriget i hans 
hemland

Många ville 
inte svara när 
vi frågade om 
11 september
TerrorisTaTTackerna mot USA den 11 
september 2001 påverkar än i dag många 
människor. Till exempel när man ska åka 
någonstans med flygplan så är det noggranna 
säkerhetskontroller. Alla väskor scannas och 
personalen använder metalldetektor för att se 
om du har något olagligt på dig.

Det var sammanlagt cirka 3 000 män-
niskor som dog. Många hoppade ut genom 
fönstren i World Trade Center för att de inte 
hade något val. Efter att tornen hade rasat 
fanns det jättemycket aska runt de förstörda 
byggnaderna.

Vi gick och frågade folk hur attentatet 
påverkade dem. 

De flesta sa att de var lite rädda när de 
skulle resa och några sa till och med att de inte 
våga resa mera.

Några människor blev lite arga när vi 
frågade men jag tror att de ville glömma bort 
händelsen. 

Vi frågade också folk hur deras reaktion var 
när de fick höra om attentatet. Alla vi frågade 
sa att de blev ledsna och arga.

 En tant fick ett utbrott när vi frågade 
henne. Hon började skrika åt oss så vi gick 
därifrån. De flesta vi frågade ville inte svara 
och gick bara därifrån.

Hai Luu och Wasim Saidi
7B Brunnsboskolan

Ett av många minnesmärken i New York som hedrar 
offren för 9/11. Här tackas brandmän, poliser och 
övrig räddningspersonal som dog i sina försök att 
hjälpa de skadade och instängda i och omkring World 
Trade Center.

BAC A
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deT Var den 20 augusti, första skoldagen. Jag 
skulle börja i en ny skola, klass och träffa nya 
människor. Jag gick in i skolan och kollade på 
schemat. Jag skulle ha svenska. Jag letade efter 
klassrummet. Sedan kom det fram en tjej och 
frågade ifall jag var ny och jag svarade, ja. Hon 
såg att jag skulle ha svenska och då sade hon: 

– Jag ska också ha svenska, kom så visar jag 
var klassrummet är någonstans. 

Sedan frågade jag vad hon hette, hon sade 
Emma. 

Läraren: 
– Som ni kanske ser så har vi en ny elev, du 

kan väl berätta lite om dig själv?
– Ja ,sade jag. jag heter Amanda och flyt-

tade hit i somras och fyller 15 i december. 
– Bra. Tack, det räcker, hoppas du kommer 

trivas här, sade läraren. 
När vi gick ut ur klassrummet så var det 

några som puttade till mig så jag åkte in i 
skåpen och fick väldigt ont i armen.

Jag började helt enkelt bli mobbad. Det 
var några som puttade mig hela tiden, jag fick 
fler och flera blåmärken. Min mamma började 
märka mina blåmärken. Hon ringde till skolan 
men de fortsatte. Efter en månad så började 
jag skära mig lite. Jag blev nätmobbad också. 
Jag tog nästan livet av mig för jag orkade inte 

mera. Jag har gått i många skolor och blivit 
mobbad i nästan alla.

Men efter några månader så blev jag inte så 
mobbad i skolan, det hade också minskat med 
näthatet. Det var flera som ville vara med mig. 
Jag fick fler vänner. De sade att de inte skulle 
fortsätta mobba mig mera. 

Det var fem killar och fem tjejer som var 
lite utanför, de hade hjälpt mig när jag blivit 
mobbad. Jag frågade om de ville vara med mig/
oss på rasten. De gjorde det fast det var några 
som kollade snett på dem. Jag sade åt dem att 
sluta. De slutade.

Jag började tänka på nästa termin då jag 
skulle börja gymnasiet. Vi skulle ha skolfoto 
idag, jag blev aldrig bra på skolfoton eller helt 
enkelt foton. Det enda jag var bra på var att 
sjunga och dansa, inget annat. 

En dag skulle vi alla sjunga solo. Jag var 
först, låten började och jag började sjunga. Alla 
såg jättechockade ut när jag var klar. Nu när 
min klass har hört mig sjunga så vill de att jag 
skulle vara med i talangjakten. Bara i skolan 
som tur var, trodde jag.

Det var idag, idag skulle jag och massa 
andra sjunga inför hela skolan. Jag var jättener-
vös. Jag var den sjunde som skulle sjunga. Nu 
hade sex stycken sjungit.

Nu, nu var det jag som skulle sjunga. Låten 
startade och jag började sjunga. 

Efter ungefär en vecka så kollade jag på TV 
och såg att jag var med.

 Jag: MAMMA jag är med på TV!! 
Mamma: Va? 
Det lät som om hon visste att jag var med 

på TV. Jag gick upp på mitt rum och gick in på 
Youtube och såg en video där jag sjöng. 

– Jag går upp och sover nu sade jag till min 
mamma. 

Mamma: God natt. Sov så gott. 

Jennifer Alvarsson
5B Backaskolan

Lejon ocH TiGrar är de största kattdjuren 
och allra störst är tigrar.  Alla stora kattdjur är 
utrotningshotade.

Den kaspiska tigern tros vara utdöd, andra 
tror att det finns 20-40 individer kvar. 

Det finns tigrar i både Sibirien och Indien. 
I Indien bränns tigrarnas miljöer för att 
Indiens bönder inte vet hur man återanvänder 

jordbruksmarken. Bönderna eldar upp tig-
rarnas miljöer, och då dör tigrarna. Tigrarna 
dödas också för att de tar boskap. Deras fina 
päls är också väldigt eftertraktad.

Martin Karimpoor
5B Backaskolan

Mobb AD!

Vi är utrotningshotade!

Drömmen slår in 
jaG sPeLar en fotbollsmatch med Hi-
singsbacka FC och gör tre mål. En tränare 
för ungdomslandslaget är där och kollar 
och blir nyfiken. Han frågar mig efter 
matchen om jag vill vara med på ung-
domslandslagets träning och jag tackar ja.

Nästa morgon är det dags för träning 
och det går så bra. Jag spelar som anfallare 
med Carlos Strandberg. Efteråt kommer 
tränaren fram till mig och säger:

– Vill du vara med vår match imorgon, 
vi spelar mot Argentina? 

– Ja! Såklart, säger jag.
Nästa dag: Jag kommer mot målet och 

gör mål. Sedan slutar matchen 1-0 och jag 
blir matchhjälte.

Sebastian Holmbolm
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En oväntad träff 
Det var en gång
en man som köpte en tång 
han hade tur för att han var dörrvakt 
Han träffade någon från Ikea 
hon sade att det finns mycket rea 
De babblade mycket
och mannen tyckte
det var väldigt kul 
Mannen tog farväl och sade god jul

Sebastian Nordqvist
5A Backaskolan

Myran
Myran ylade 
Det lät inte fräckt
Aaaaauuooo, lät det
Nu var dikten slut 

Olle
5A Backaskolan

Världen
Världen är svart
Världen är oändlig
Världen är drakensang

Sebastian G
5A Backaskolan

Hästar
Hästar är mitt liv
Hästar kan man prata med
Hästar kan man vara lugn hos
Hästar kan man rida
Hästar är livet, med andra ord.

Anonym
5A Backaskolan

Dikt till Made in Backa
Jag är en mänsklig planet
Jag är stor, jag är en stor boll

Suelynn
5A Backaskolan

Vintern!
Jag gillar vintern
Jag fyller år
Det är jul

Linnea Magnusson
5A Backaskolan

Världen
Världen är rund
Världen är grym
Världen är i rymden

William Klintstaf
5A Backaskolan

Du är
Du är bäst
Du är legend
Du är Zlatan

Hugo Eld
5A Backaskolan 

Dikt om mig
Jag är stor
Jag är rund
Jag är gammal

William Jaako
5 A Backaskolan

Sommaren
Sommaren är bäst
För det är varmt
Det blir inte mörkt snabbt
Man kan göra mycket saker på sommaren

Anonym
5A Backaskolan

Filippa
Filippa är grym
Filippa är grymmare
Filippa är grymmast

Anonym
5A Backaskolan

Earth
We belong to Earth
Earth doesn’t belong to us

Leo Radojkovic
5A Backaskolan 

S-dikten
Siken såg söt så siken seg sej
Sejen såg så sur så sa sejen 
smöra smörgåsar

 Elliot L
5A Backaskolan

havet
och stenarna
Havet är som en sten, magisk, stor och mycket fin 
Atlanten är ett exempel på ett hav                                                                                
V är en bokstav i ordet havet
En viss färg, blå har äran att representera havet  
Ty vågor krossas alltid mot strandens rand
Stenar finns vid havet 
Ty stenar mycket magiska 
En sten är väldigt grå
När stenar till slut splittras, finns de alltid kvar 

Oliver Widén
5A Backaskolan

Aaaaauuooo!!!

HAIKU
Livet är döden
Döden är också livet
Döden är livet

Marcus Jönsson
5A Backaskolan

BAC ABAC A

Som du och jag
Som du kan ingen vara
Som ditt hjärta slår i sekunden
stannar mitt av dina slag
Det kanske du inte märker
Men det gör jag
för jag är jag
och du är du som tur
För annars skulle jag
Aldrig träffa dig så

Ebubekir Tunnay
5B Backaskolan
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Något som är och blir allt mer pop-
ulärt bland ungdomar är Manga & 
Anime. Här reder vi ut begreppen.

I Japan finns det olika stilar som är världs-
kända. Ett exempel på en stil är Maid och 
Lolita, som finns över hela värlen. Cosplay 
är också en världskänd sak som görs. Det är 
många som misstar de olika Lolita-stilarna för 
Cosplay. Cosplay är när man klär ut sig till en 
Anime/Manga- eller spelkaraktär (costume 
play). Det vanligaste är att man ”cosplayar” 
som en animekaraktär. 

Lolita är en stil som har olika stilar i sig. 
De mest kända är Sweet Lolita & Gothic 
Lolita. Det finns också andra Lolitia-stilar 
som Classic Lolita & Wa Lolita.

Det finns personer som spenderar tusen-
tals kronor på Lolita, Fairy kei och alla andra 
stilar.

Det finns sådana som inte trivs med sig 
själva och den man är. De brukar ha Lolita 
eller någon av de stilarna.

Fairy kei, de känner sig mer självsäkra i de 
kläderna. Jag är lite lik dem men jag känner 
mig inte lika självsäker om jag inte har något 
på huvudet. Jag måste alltid ha en mössa eller 
luva.

Fairy kei är en stil som är liknade Lolita 
fast man har vanliga kläder som är lite pastell-
färgade och gulliga (Kawaii). 

Det finns även Decora som är Fairy kei 
bara att man överdriver med accessoarer till 
exempel hårspännen, armband och ringar. 
Det finns även Decoraa Lolita där det är 
Lolita ovanlig men ändå känd. 

Gyaru är en stil som också är lite ovanlig 
men ändå känd. Den blandar Lolita och 
modernt mode.

Linnea Kuurainen
7A Brunnsboskolan

Dere-typer
ordeT dere kommer från Japan och männis-
kor vet inte så mycket om Dere. Det finns olika  
Dere-typer som beskriver vilken personlighet 
man har.

Tsundre
När man är kall och våldsam på utsidan men 
snäll och omtänksam på insidan. Exempel 
Tsundre är Taiga från Anime Toradora. 

Kuudure
När man är cool, lugn, seriös och tyst i början. 
Man öppnar upp sig senare efter att någon 
”förstör deras inre väggar”. Exempel är Tachi-
bana Kanade från anime Angle Beats.

Dandere
När man är extremt blyg, osocial, tyst men blir 
mer självsäker av vänskap/kärlek. Exempel är 
Kotomi från Anime Clanned.

Yandere
När man är snäll, omtänksam när man först 
träffar den man älskar. Men sedan blir man 
överbeskyddande och våldsam. Exempel Yuno 
Gasai från Anime mirai Nikki, känd som 
”Yandere-drottning”.
Frågor: Vilken ” dere-typ” är du?
Varför tror du att du är den typen av dere?

Manga & Anime

Jeff Kinney
Usla utsikter
Boken handlar om Gregory (Greg) Heff-
ley och hans sommar, att hans sommar 
ska bli perfekt. Han erkänner att han är 

en innemänniska och han ska 
vara inne hela sommarlovet, 
men hans mamma samtycker 
inte.  Hon vill att Greg ska vara 
ute och vara med dem andra 
barnen men det tycker han är 
struntprat.

Amir Smajic / Filip Ståhl 
5B Backaskolan
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Manga
aniMe
Vocaloid
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oTaku BeTYder ”nörd” på japanska vilka tillbringar mest tid 
hemma. När man kollar på anime eller läser manga så kan man 
inte sluta för man blir ”besatt”. Det var ungefär så Anime/Manga 
fandom fick sitt namn Otaku. Med fandom menas personer som 
är intresserade av något speciellt.

Vissa tror att Anime och Manga är likadant men nej det är 
det inte. Skillnaden mellan dem är att man kollar på Anime i 
dator, på mobilen osv. Många läser sina serier i en bok. Anime 
och manga är känt och är från Japan. Den första svenska Manga-
boken heter Kick Off.
Vad är Vocaloid?
Det finns också ett par animeliknade karaktärer som är världs-

kända. De kallas Vocaloid. Vocaloid är olika karaktärer som är 
tecknade i Anime/Manga-form. Men det har inget med Anime 
att göra, för det är robotröster som folk har skapat och vissa låter 
som riktiga människor. De mest kända är de som sjunger på 
andra språk. Vocaloids har bara med musik att göra.

Jag själv är en Otaku som lyssnar på Vocaloid. Jag har varit det 
sen jag var liten men eftersom jag inte kunde skriva då så kunde 

jag inte fortsätta. År 2013 så bör-
jade jag kolla på en Anime som 
heter Naruto Shippuden. Först så 
visste jag inte vad Otaku var men 
jag såg att det stod Otaku på en 
bild. Jag sökte upp ordet och kol-
lade vad det betydde. Fråga eller 
tänk efter om du vet någon som 
är något av de här dere-typerna?

Sökresultatet var att det är 
namnet på Anime fandom. 
Resten av det året ”samlade” jag 
namn på olika Anime som ver-
kade intressanta. Jag har tre listor 
på anteckningar i min mobil. En 
lista är de Anime jag håller på 
att titta på, andra listan är med 
Anime som jag tittat klart på och 

tredje listan som jag ska kolla härnäst
Jag har fortsätt att kolla anime tills idag men jag läser inte Manga. 

Det är tur för mig som har två bästa vänner som också älskar Anime. 
Det var min första bästa vän och min pappa som visade mig Anime och 
jag blev intresserad. Jag kan inte tänka mig hur det känns att leva utan 
det. 

Filmtips!
Det finns en studio i Japan som heter Studio Ghibli. Filmerna de skapat 
är de mest fantastiska som jag har sett. Den första jag såg heter Spirited 
Away. Filmen handlar om Chihiro som flyttar ut på landet tillsammans 
med sina föräldrar. På vägen till familjens nya hus hamnar de framför en 
tunnel. Chihiro har försökt att ta en genväg. Föräldrarna blir nyfikna 
och vill se vad som finns på andra sidan av tunneln, och Chihiro följer 
med. Vad de inte är medvetna om är att de nu vandrar in i andarnas och 
spökenas värld. Föräldrarna förvandlas till grisar efter att de satt i sig av 
maten de funnit längst en liten stadsgata som tycks vara öde. Den ligger 
i anslutning till ett stort badhus dit Japans andar och Gudar beger sig 
på natten för att tvätta sig. Chihiro tvingas ta tjänst i badhuset, i sitt 
letande efter ett sätt att förvandla sina föräldrar till människor igen. 

Jag tycker om den för att den är 
så fantasifull och vacker att titta 
på. Av mig får den 5/5. 

Alyssa Piaje
7A Brunnsboskolan 
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Vad får du för känsla när du går upp på scen och ska sjunga?

Jag får en hemmakänsla. Det är där jag hör hemma och vill 
vara. Men trots mycket glädje är jag alltid väldigt nervös 
innan jag går upp på scenen oavsett hur stort eller litet 
sammanhang det är.

Har du blivit förföljd av en stalker som har varit jobbig?
Nej, det har jag inte upplevt än iallafall.

Vad är det knäppaste du fått av ett fan?
Jag har fått väldigt många konstiga grejer från lösmustasch 
till lingongrova (en brödlimpa). 

Har du något mål med musiken?
Mitt mål är att göra musik som tilltalar många, släppa al-
bum som toppar listorna och innehåller musik som jag har 
varit med och tagit fram som är 100% Oscar Zia. Sedan 
har jag alltid haft en dröm att fylla en hel arena som är där 
för mig och ha en hel konsert!

Tror du att du når det målet?
Hmm, jag är på god väg hoppas jag! Men allt tar sin tid och 
jag har precis börjat min långa resa. Jag provar mig fram 
och gör saker jag verkar tycka roligt och som jag kan lära 
mig av! Som till exempel Melodifestivalen. 
Hur länge tror du att du kommer att hålla på med musi-
ken?
Jag hoppas att jag kan göra det hela livet! Eller åtminstone 
tills jag är 35-40 och sen skulle jag gärna vilja pröva på att 
spela in en film eller att vara programledare. Men först vill 
jag lyckas med min dröm som då är musiken.

Vad är det största du har gjort hittills?
Att vara i final i Let’s Dance var väldigt roligt och 
läskigt. Det kändes stort. Men det häftigaste var när 
jag stod på Stortorget i Malmö och sjöng för 30 000 
personer.

Ångrar du någon gång att du ställde upp i X Factor och blev känd?
Absolut inte! Det var någonting jag alltid velat. X Factor 
var en väg in i musikbranschen för mig och hade inte varit 
där idag utan X Factor!

Hur har kändisskapet påverkat dig?
Jag tror att jag har blivit mer ansvarsfull som person, 
kanske lite mer ”vuxen” när jag behöver. Sedan har jag lärt 
mig att bemöta andra människor och fått lite mer skinn på 
näsan kanske

Vad känner du när folk kallar dig för kändis?
Känner ibland stolthet och ibland pinsamt. Det är inget 
jag tänker på så ofta.

Vilket var det värsta, att åka ut från X Factor eller Let’s Dance?
Oj, då får jag nog säga X Factor. Det handlade om 
musik, Let’s Dance var bara en kul grej. Men blev ju lite 
bitter när det bara var 0,5 % skillnad!

…har en dröm

Shanet Bekit
Hani Hatami

7A Brunnsboskolan

deT kan hända att många ungdomar har samma in-
tresse runtomkring i världen. Många har möjligheter 
och tillgång till olika saker och de vågar komma på 
nya grejer och lyckas att bli kända men andra kanske 
inte har samma möjligheter och kanske mår dålig 
över det. Men människor kan vara inspirationskäl-
lor. Man kan bli inspirerad av personer med samma 
intresse som en själv. Då får man känslan av att man 
också kan klara det och bli känd. Det kan vara inom 
vilket område som helst.

Någon som är sångare/sångerska kanske skriver 
en låt om att man inte ska ge upp och alltid vara 
stark. Kanske orden i den låten inspirerar många 
människor. Hela målet med idoldyrkan är att kunna 
inspirera och jag tycker att det är så man verkligen 
kan lyckas och bli omtyckt och framgångsrik.
De här egenskaperna tycker jag att en idol ska ha:

 En imponerande talang
 Vara omtänksam
 Se bra ut
 Tillbringa tid med sina beundrare
 Ha en intressant personlighet
 Inte vara självupptagen
 Vara social och hålla kontakten med fansen via 
sociala medier t ex Twitter, Facebook, Instagram.

Hani Hatami 7A Brunnsboskolan

Idoler kan inspirera Fansen förstörde
daGen var kommen. Dagen vi alla 
väntat på. Jag var på plats vid 10-tiden. 
Redan då var det fullt med folk, trots 
att det var över 2,5 timmar kvar tills 
killarna skulle komma. Jag kollade 
runt och fann en plats där jag kunde 
ställa mig. Jag hade varit ett fan av The 
Fooo sen jag såg dem på Justin Biebers 
konsert, vilket var 6 månader sedan. 
Detta var första gången jag skulle få se 
dem sedan dess.

Vädret var opålitligt. Det slutade 
regna och solen tittade fram men några 
minuter senare började ösregna igen. 
Några timmar senare, såg jag en bil åka 
fram till vänster och fyra killar sprang 
ut. I den stunden kändes allt värt det. 
Stod i regnet, trängdes med alla som 
försökte ta min plats och allt annat 
som kom med att köa. De tog tag i en 
mikrofon och turades om att få prata.

En stund senare började de sjunga 
sina nya låtar. Min favorit, Omar 
Rundberg, kom fram till mig och höll 
min hand medan han sjöng. Det som 
kändes som en evighet varade bara i 
några sekunder. Omar gick vidare och 

de sjöng massa andra låtar.
Under deras hitlåt ”Build a girl” såg 

jag några tjejer springa förbi vakterna 
och omfamna killarna. Vakterna 
sprang dit och drog dem därifrån. 
Dock så sprang bara fler och fler 
tjejer in i mitten och snart så stängdes 
musiken av och killarna blev tillsagda 
att åka.

Jag stod i chock för att de som 
jag länge längtat efter hade åkt utan 
förvarning. Runt omkring sprang tjejer 
och kallade varandra det ena och det 
andra. Svordomar fyllde stället och 
tårar rann längs mångas kinder.

Jag kan fortfarande inte komma på 
en vettig anledning till varför tjejerna 
gjorde som de gjorde när liknande hänt 
samma vecka under killarnas mini-
turné och de visste att konserten skulle 
avbrytas om det hände igen. Självklart 
förstår jag att de kanske var stora fans 
som bara ville få en kram av sina idoler 
men att förstöra för alla andra är inte 
okej.

Shanet Bekit 7A Brunnsboskolan
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