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Våren har    
Fyll dina lungor med den friska och 
doftande luften. Låt vinden smeka 
dig med naturens behagliga doft! 
Vilken låt kan vara finare än fåglar-
nas kvittrande i skogen?! 

Vandrande fåglar i linje flyger i 
Sveriges blåa himmel och ropar 
tillsammans: 

Vi är tillbaka, tillbaka till er, tillbaka 
till Sveriges gröna och sköna natur! 

Covid 19 har skuggat över oss i över 
ett år och då och då har den smidigt 
smugit i kroppen, i våra lungor och 
lekt kurragömma med livet eller 
puttat och låst in oss i ett mer eller 
mindre skrämmande rum. Som tur 
är har de flesta av oss lärt sig att ta 
skydd genom att bära munskydd, 
vara på vår vakt för att inte bli upp-
täckt eller anfallen av ett virus som 
har börjat få nya ansikten. Våra fina 
barn och ungdomar har varit dukti-
ga på att putta bort det och gömma 
sig i kulturens mäktiga vaccin och 
fortsätta leva ett gott liv. 

Under vintern och våren har våra 
barn och ungdomar varit väldigt 
produktiva, deltagit i skrivkurser 
i Backa skolan, fotoworkshop på 
Mötesplatsen Selma Center och 
träffat, fysiskt eller digital, många 
intressanta människor som bland 
annat jobbar och kämpar för ett 
finare Hisingen i den nya förvalt-
ningen, SOCIALFÖRVALTNINGEN 
HISINGEN.  

Vi har haft ungdomar från förening-
en Passalen som också varit med oss 
och skrivit fina texter och målat fina 
bilder.   

I förra numret av Made in Kärra blev 
det ett tryckfel på sidan 10. Därför 
har berättelsen ”Min drömstad” 
publicerats igen med rätt namn och 
efternamn i detta nr av Made in 
Backa. 

Jag vill passa på och tacka lärarna 
Mikael Jakobsson och Jan Gastaldi 
från Backa skolan för ett bra samar-
bete.

Med all respekt och kärlek

Homeira Tari  
Författare och kulturpedagog 
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Christina Aylward Alvelin är 47 år gammal och är utbildad 
socionom. Hon är gift och har två barn. Christina är Direktör på 
socialförvaltningen i Hisingen. Hon arbetar med ledarskap, 
organisatorisk struktur, kulturutveckling, strategiskt förändrings 
- och förbättringsarbete. Christina tar många betydelsefulla 
beslut som påverkar stora delar av Hisingen. Hennes position 
handlar i stort sett om vart pengar ska gå och hur de ska fördelas 
med en så bra verksamhet som möjligt, att bland annat hjälpa de 
som behöver försörjningsstöd, barn som behöver stöd och folk 
med problem med spel och missbruk. 

Med stadsdelarnas upplösning har all individ och familjeomsorg 
på Hisingen övergått till  socialförvaltningen där Alvelins är 
ytterst ansvarig. Anledningen till upplösningen är för att skapa 
jämlikhet över staden. Man satsar på trygghet, främst över de 
utsatta områdena Backa Röd och Biskopsgården, där politiken 
avgör om satsningen. En av satsningarna gör bostadsföretagen 
för att göra dessa områden finare utan klotter och trasiga objekt, 
och i allmänhet få området att se mer livlig ut. Även skolorna 
har fått en del pengar för en mer trivsam miljö. Med en informa-
tiv intervju med Alvelin fick man en större bild av hur fördelnin-
gen sker på Hisingen och många frågor blev besvarade. Just nu i 
och med att det var 10 stadsdelar som nu blivit fyra, har man 
plockat ut individ, omsorg, fritid och bildat en ny organisation. 
Nu är det centrala i arbetet hur man får ihop förvaltningens 
verksamheter, så att det inte ska skilja på barn och unga som bor 
här i Backa till skillnad från Tuve, samtidigt fokusen är på att 
lära känna organisationen.  

Man vill uppnå en så jämlik Hisingen som möjligt och genom 
det motverka segregationen. En stor orsak till segregationen 
handlar mycket om hur man bygger, i Torslanda byggs tex 
mycket villor och dit flyttar folk som vill köpa villor. Och i vissa 
områden finns enbart mycket hyreslägenheter. Vilket leder till 
att det ser ut som en tydligen särskillnad på det med mycket 
pengar och det med mindre. Pengarna ska inte spela någon roll 
vart man bor. Politiken har gett medel till de kommunala 
bostadsföretagen som fått pengar till att rusta upp i bostadsom-
råden så att det inte ska vara trasiga lampor, klotter, söndriga 
fönster. Utan att det ska vara fint, och vara stolt över vart man än 
bor.  

I politiken är trygghetsfrågorna centrala, åtgärder för att minska 
oroligheterna är att ha fler vuxna ute och kolla på insatser som 
riktar sig mot unga. Det ska finnas meningsfull fritid för unga 
och vuxna som man kan vända sig till där man ska få lika stöd 
oavsett kön, etnicitet, nämner Christina Alvelin.  

För politiken är det viktigt att vart man än är bosatt i Göteborg 
ska man känna sig trygg därav har mycket pengar givits till ett 
kommunalt bostadsföretag, AB framtiden. För att kunna ge 
möjlighet till fler trygghetsvärdar i områden. Det är även mycket 
fokus på skola och förskola där socialförvaltningen ska samver-
ka med dem för att hitta bra insatser. Satsningen för tryggheten 
ska göras på grundläggande nivå, där flera förvaltningar i 
Göteborgs stad ska hjälpas åt samt vi unga genom att göra vår 
röst hörd. 

Anledningen till en dålig trygghet i de utsatta områdena är 
gängkriminalitet som inblandar nya generationer och alltfler 
ungdomar. För en säkrare framtid för unga samarbetar man 
med polisen och utreder vad orsaken till problemen är, på så sätt 
vid en tidig debut (begår sitt första brott och åker fast) åker 
polisen hem till ungdomen och pratar med föräldrarna. Socialt-
jänsten medverkar också för att se ifall hen behöver stöd och 
hjälp i skola samt familj. Andra hjälpmedel för en mer säker 
framtid för unga är motiverande arbeten samt fritidspersonal 
och vägledning. Varför vissa väljer den kriminella vägen enligt 
Christina är att man inte känner att man har de rätta 
förutsättningarna för att gå den rätta vägen, bland annat att 
känslor som hopplöshet inom skolan, att man inte får den rätta 
vägledningen. Utanförskap bland vänner, även grupptryck leder 
till att känna ett utanförskap i samhället. 

Fördelningen av pengar görs utifrån behov, där man tar hänsyn 
från tidigare års fördelningar och utför dem på liknande sätt om 
det lett till en positiv utveckling. Om man inte kan försörja sig 
på grund av arbetslöshet och därav inte får A-kassa är det 
försörjningsstöd som man ska söka. Man kollar alltid på hur det 
har sett ut och frågar sig själv vad som kommer hända. Därefter 
fördelar man och vilka satsningar man gör för att effekten ska 
minska. Ifall det sker ett underskott av budgeten, ska man återta 
budgeten i balans, man tittar på vad som finns att göra, och ser 
om det finns möjlighet att ändra arbetssätt då det kan vara 
fördelningen som är problemet. Detta ser man över genom att 
kolla på insatserna så att det sker en riktig utveckling, om de inte 
bemöter behovet gör man en ändring på insatsen. Vid under-
skott kan man behöva vänta med vissa inköp och dessvärre 
satsar man inte på det man tänkt sig.  

Christina har en viktig roll för Hisingens jämlikhet, drivkraften 
inom jobbet är att göra gott och göra nytt, och att se till att alla 
som behöver hjälp ska få den hjälp de behöver. 

Förutom jobbet har Alvelin ett hobbyband tillsammans med sin 
fru som finns på Spotify vid namn Glendas. 

Helin Temel, Natalie Ancevska Polhemsgymnasiet, Nurten Turkan, Moad 
Salman, Adishka Tari Gymnasieakademin. 

Christina Aylward Alvelin Foto: Homeira Tari
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Anna Taserud fyller snart 49 år gammal. Hon har fyra barn och 
är gift. När hon var liten så bodde hon i Helsingborg. Det är en 
stad i Skåne som ligger alldeles nära Danmark. Det är bara ett 
sund med vatten emellan. Enlig Anna ser man Danmark om 
man tittar från stranden. Hon växte upp i en stadsdel som heter 
Ramlösa. Hon växte upp med sina föräldrar och en bror. När 
hon var liten tyckte hon väldigt mycket om att hålla på med 
dans och gymnastik. När hon hade gått ut gymnasiet flyttade 
hon till Göteborg och började jobba här. När hon hade gått ut 
universitetet så bodde hon i Göteborg, Kalmar och Växjö. Hon 
utbildade sig inom media och kommunikationsvetenskap och 
sedan började hon jobba som kommunikatör i Göteborg stad 
1998. Hon har varit chef för fritidsverksamheten i Norra 
Hisingen sedan 2016. 

Anna trivs med sitt jobb och hon gillar att jobba med frågor som 
är viktiga för människor, som gör skillnad.  

För Anna är det jätteviktigt att barn och ungdomar som 
kommer till fritidsverksamheterna ska känna sig trygga. Detta 
är en sak som hon värdesätter jättemycket och jobbar för det på 
många olika sätt bland annat via en enkät en gång om året på 
hösten. Då frågas bl.a om man känner sig trygg på mötesplatsen 
(fritidsgård) och så används detta material för att göra det bättre 
på olika sätt. Det är jätteviktigt att barn och ungdomar berättar 
för oss så att vi kan göra någonting åt det.  

Eftersom det har varit omorganisation i Göteborgstad har vi 
varit nyfikna på att veta om Backas framtid enligt Anna kommer 
nu fritidsverksamheten i Backa, Tuve, Kärra och Säve tillhöra en 
enhet i Socialförvaltningen Hisingen och då kommer hon och 
hennes personal fortsätta jobba med fritidsverksamheten för 
barn och unga i den delen av Göteborg som har jobbats med 
hela tiden. Hon har fått en ny chef, men lokalerna är kvar, all 
personal som jobbar på fritidsgårdarna är kvar och dom 
kommer som tidigare ha henne som chef. Så hon tycker att 
iallafall att det inte är en jättestor förändring, inte nu i alla fall. 

Intervju med Anna Taserud
Enhetschef för fritidsverksamheten i Norra Hisingen

Det finns många föräldrar som har svårt med språket och 
behöver hjälp för att ungar ska må bra. Anna tycker att det är 
jättebesvärligt på ett sätt, men hon är glad att de flesta barn som 
går i skolan kan svenska och i första hand ska fritiden försöka nå 
barn och ungdomar när det berättas om fritidsverksamheten 
och hoppas naturligtvis att dom berättar för sina föräldrar vad 
fritiden håller på med. Men ibland, om det är någon som 
besöker verksamheten och har problem av något slag som gör 
att personalen behöver kontakta föräldrarna och märker att 
föräldrar har svårt att pratar svenska så finns det möjligheten att 
ta in tolk. Anna vill att föräldrarna ska veta vilken verksamhet 
finns och de ska känna sig välkomna att ringa och fråga eller att 
göra ett besök och se vad det är de håller på med. 

 Vi har varit nyfikna på att veta hur hon tänker minska krimi-
naliteten bland ungdomar och enligt Anna är det inte deras 
huvuduppdrag att minska kriminaliteten direkt fast de tänker att 
på långt sikt så vill de att det ska finnas som ett bra alternativ för 
barn och ungdomar. Om man kan vara en del i deras verksam-
het, som är gratis, och på det sättet ha någonting meningsfullt 
och kul att göra så kommer man förhoppningsvis att välja det 
istället för att göra dumheter. Hon tycker att det är viktigt att 
unga får positiva förebilder i ungdomshandledare, trygga vuxna 
som man kan prata med. På det sättet påverkas man av att inte 
falla för att göra dumma saker.

Dilan Irandost och Filip Petrovic Skälltorpskolan 

Foto: Homeira Tari

Foto: Emrik Taserud

4



Vad är trygghet för dig?   
- Trygghet för mig är att känna sig säker på något, till exempel 
att det här klarar jag, jag vågar göra eller säga det här för det har 
jag gjort förut trots att det är utanför det normala. Det kan också 
handla om att ha en partner och kanske familj, ett hem, ett jobb, 
mat på bordet, vänner och allt annat som hör till och som ger 
dig ett sammanhang. Så trygghet är mer en känsla, svår att ta på 
och den bara finns där, eller inte.  

 Känner du dig ofta otrygg och i sådana fall varför?   
- Nej, det vill jag inte påstå, jag har ju de grundpelarna som jag 
nämnde alldeles nyss med familj och jobb och så vidare. I vissa 
fall kan det komma en smygande osäkerhetskänsla och det är 
när jag befinner mig på okända platser eller att jag inte har 
kontroll på situationen. Nu är jag van vid att röra mig i de flesta 
miljöerna på dygnets alla timmar plus att jag är kille/man, men 
inne i stan, en sen kväll, kan jag ibland uppleva som lite otrygg 
eller obehaglig. Tyvärr vet jag ju att väldigt många människor 
kan ha den känslan, du till exempel är en ung tjej och det 
innebär ju att du måste ha koll på din omgivning när du är ute, 
kanske till och med gå med en eller flera kompisar eller bli 
hämtad med bil. För oss killar är det oftast lite enklare, även om 
vi också kan vara utsatta i vissa lägen om vi rör oss ensamma.  

Kristian Lantz är 51 år gammal och bosatt i 
Lundby. Han jobbar som säljare av belysning, ett 
jobb han trivs bra med. På fritiden kollar han 
gärna på fotboll, fotograferar eller ägnar sig åt 
olika projekt i lägenheten. I intervjun har jag ställt 
frågor som främst handlar om trygghet.  

Intervju  
med en pappa 

Hur tänker du att man skulle kunna öka  
tryggheten i samhället?   
- Det finns mycket man kan göra och det är en fråga som jag 
tror många behöver ställa sig fast med en annan formulering, 
”Hur tänker jag att jag skall kunna öka tryggheten i samhället?” 
Det är ju faktiskt så att vi alla har ett ansvar för oss själva, våra 
familjer och varandra plus samhället i stort. Vi är ju en del av 
detta allihop, eller hur…? Så se till att du och dina närmaste i 
alla fall har någon form av grundtrygghet oavsett hur liten eller 
stor den är. Men om jag ska se det ur ett kollektivt perspektiv så 
finns det en del ganska enkla lösningar som jag vet att man gör 
och har gjort med bra resultat, ta Brunnsparken i centrum till 
exempel. Här har man öppnat upp miljön och gjort snyggt, man 
har bättre belysning och skapat en bättre känsla vilket gör att 
med allt tillsammans så känns det också tryggare att vara där. 
Samma saker har man ju gjort tidigare i många områden i Backa 
och stadsdelen växer snabbt med nya områden där man har 
detta i planeringen.  

Som vi kan se i intervjun kan trygghet handla om många olika 
saker, det kan vara positiva aspekter såsom tillit och säkerhet 
men också negativa aspekter däribland rädsla och oro. Att känna 
sig trygg kan påverkas av olika faktorer som bland annat kön, 
ålder, utbildning, jobb, hälsa och familj. 

Isabella Lantz, Lundby 

Lucas sitter i sitt rum med sin syster och ryser när han hör hur 
mamma och pappa bråkar, nästan hela lägenheten skakar. Han 
tar sin systers hand och känner hur handen skakar, stackars 
Wilma tänker han. Nu är dags för skolan tänker Lucas. Hur ska 
jag orka en hel dag? Jag har knappt sovit på grund av mamma 
och pappa. Det har gått några timmar och läraren märker att 
Lucas känner sig hängig och hans ögonlock som hänger. Läraren 
frågar hur han mår.  
-Vad frågade du, frågade Lucas med en trött röst. 
 -Hur mår du?, frågade läraren. 
-Jag har knappt sovit, svarade han. 
-Varför? Vill du prata om det?, frågade läraren. 
-Okej, svarade Lucas.  
 

Läraren går med Lucas till ett annat rum och ska prata om vad 
som har hänt. Lucas förklarar att mamma och pappa bråkar och 
att han är orolig för sin syster som bara är 6 år. 
-Oj, om du vill så kan jag hjälpa dig lösa problemet, svarade 
läraren.  
 
Det har gått 3 veckor, lärare hade ett samtal för några dagar 
sedan. Lucas är på väg hem från skolan och Lucas har ont i 
magen. Kommer de bråka igen tänker han. Lucas ser sin syster i 
trappuppgången  
- Kom! Kom! säger Wilma. Lucas och Wilma springer upp för 
trapporna. Lucas öppnar dörren och ser att mamma och pappa 
pratar lugnt och att dom inte bråkar lägre. Vilken lättnad tänker 
Lucas. Inget mer bråkande, säger mamma.  

Anes Memic 5B, Backaskolan

Bråkande föräldrar 

Kristian Lantz. Foto: Isabella Lantz
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Made In Backa hade möjligheten att intervjua Atanya 26 år och 
Arash 36 år. 
 
Just nu jobbar Arash som advokat. Han har varit advokat sedan 
8 år tillbaka. Arash är också författare och hittills skrivit två 
böcker. Atanya har varit jurist i ett och ett halvt år, hennes 
största dröm är att bli advokat. De har tagit juristexamen på 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Arash har även plug-
gat i USA för att se och förstå hur advokater jobbar och hur 
rättegångar och kriminaliteten fungerar där. Han tycker att det 
är stor skillnad på hur Sverige och USA hanterar brott. 
 
Arashs arbetsuppgifter innehåller mycket rättegångar, möten 
och förhör. Han får även många samtal och Mail.

”Alla har rätt till skydd”
Intervju med advokaten Arash Raoufi och juristen Atanya Filipes

Atanya har också mycket förhandlingar, klientmöten och mail. 
Genom att Arash hjälpte sin mamma och lärde henne vilka 
rättigheter hon hade så insåg han att han kunde hjälpa andra 
med att veta deras rättigheter, det gjorde att han ville satsa på att 
vara advokat. Atanya har läst mycket om juridik och rättvisa och 
hennes uppdrag inom juridiken är att hjälpa andra som inte har 
haft samma förutsättningar som hon själv har haft och på det 
sättet kunna betala tillbaka vad hon har fått. Som liten ville 
Atanya hjälpa folk, hon har också satsat på psykologi. 
 
Både Atanya och Arash har vuxit upp i en förort vilket gjorde 
det svårare att tro att man kan bli något stort. Men det handlar 
om att aldrig ge upp. Det viktigaste med deras jobb är att lyssna 
på deras klienter och hjälpa dom på bästa möjliga sätt. Alla har 
rätt till en advokat oavsett vad man har blivit åtalad för tycker 
Arash, och det ger trygghet för folk att veta att det finns stöd för 
alla problem. Om de kunde välja något annat jobb hade Arash 
velat vara astronaut och Atanya skulle vilja vara psykolog.  

Nikolina Petrovic, Yasmine Benzoubir, Aiaha Sanyang 
Skälltorpsskolan årkurs 8

Arash Raoufi Foto:  Homeira Tari

Atanya Filipes Foto:  Homeira Tari

Längst upp: Tarik Najat, Atanya Filipes 
Mitten från vänster:  Arash Raoufi, Dilan Irandost, Yasmine Benzoubir 
Nedersta raden: Nikolina Petrovic, Aiaha Sanyang 
Foto: Homeira Tari
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”Du är hemma kl 22,
 punkt slut!”
Filip Plan är enhetschef för  
fritidsverksamheten i Biskopsgården 
och Torslanda
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Filip Plan är enhetschef för fritidverksamheterna i Västra 
Hisingen, Biskopsgården och Torslanda och jobbat i 7 år i 
Hisingen. Han hette Farid Turkovic för drygt 21 år sen. Filip är 
52 år gammal och är född i Sverige men hans föräldrar kom från 
gamla Jugoslavien. De kom från Sandzak som är ett muslimskt 
område och ligger mellan Serbien och Montenegro. 

Filip är född i Biskopsgården och flyttade till Högsbohöjd när 
han var 6 år. Hans uppväxt har varit otroligt trygg. Han har haft 
sin familj och vänner som stöttat honom. Hans föräldrar var 
väldig noga med vart han gick, vem han var ute med, när han 
skulle komma hem. Han fick inte gå ut hur som helst, det var så: 
“Du är hemma kl 22, punkt slut”. 

Filip blev direkt rekryterad som chef till Vårvindensfritidsgård 
och hade bra egenskaper för att klara av sin uppgift.

Filip Plans arbetsuppgift är att se till att alla verksamheter 
fungerar och att ungdomar har någonting kul att göra. Han vill 
att det ska finnas olika saker som man får göra när man kommer 
till dem och sina verksamheter. Han vill att man ska lyssna på 
ungdomar och att man inte ska tala om vad ungdomar ska göra, 
det är ju ni unga som ska tala om vad de har för drömmar. På 
det sättet kan unga vara en del av verksamheterna, få träffa 
andra vuxna som fritidsledare som är otroligt bra personer. 

Han försöker göra skillnad i samhället med små förändring-
ar och förbättringar tillsammans med sin personal varje dag för 
att unga i stadsdelen ska må bra. 

Enligt honom har han kunnat bidra till positiva förändringar 
med trygghetsprocessen. Han har varit med och påverkat och 
skapat tillsammans med sin personal mer trygghet på Hisingen 
med vår pytte lilla pusselbit.

Filip känner sig trygg i Hisingen och har aldrig känt sig rädd 
och tycker att folk förstår att det är viktigt vad han och hans 
personal gör för ungdomar.

Trygghet för Filip är att man ska kunna vara fri och det kan 
man inte längre ta för givet. Det han vill säga att när han vill gå ut, 
då går han ut och han ska inte behöva tänka “Nej, jag kan inte gå 
efter kl 18.00 för att det kan hända grejer” då är det inte tryggt.

Enlig Filip kan ungdomar öka tryggheten genom att prata om 
tryggheten och om vad de tycker och tänker. Det finns många 
kloka ungdomar som har massvis med egna tankar på vad man 
kan göra. Han tycker att man ska ta upp de sakerna och prata 
om de för att se om de kan utveckla i stadsdelen, och i kom-
munen kan man hjälpa till på många olika sätt. 

När det gäller tryggheten i hemmen så säger han att han inte vet 
vad som sker i hemmen och därför får föräldrar ta sitt ansvar för 
sina barn. Men när det gäller skolan så besöker fritidsledarna 
skolorna fast inte nu under pandemin. Detta för att minska 
smittspridningen. 

Filip tycker att för att kunna öka tryggheten så ska allihop 
hjälpas åt och det gäller skolor, poliser, fritidsgårdar, föreningar 
och föräldrar. Om vi vill få en trygghet att fungera så måste alla 
hjälpas åt på alla fronter. Endast då kan vi tillsammans bli ett 
samhälle som alla vill bo i. Han vill lämna detta samhälle till 
sina barn på ett sätt som han själv vill ha. 

Angående otryggheten i Hisingen tror han att många har en bild 
av Hisingen som inte alltid stämmer. Media bidrar till hur 
människor ser på området. Om man bara visar skjutningar så 
kommer de personer som inte bor här att få den bilden. Han 
tror att det finns ganska många som upplever att Biskopsgården 
är tryggt och de är inte rädda trots allt som pågår. Han är 
övertygad att tryggheten kommer öka och vi kommer att komma 
tillrätta med det här om alla hjälps åt. Han är helt säker på det. 

Enligt Filip är polisen en mycket viktig faktor men de är inte 
ensamma om att skapa trygghet, det ska vi alla hjälpas åt med. 
Polisen har makt och med makt kommer stort ansvar, speciellt 
vid bemötandet. 

Han ser inga problem om att polisen stoppar honom eller kollar 
vad som finns i hans väska. Han förstår varför de gör det och 
eftersom han inte har något att dölja är det heller inget problem. 

Robin Pavlovski, Klara Teoretiska Gymnasium  
Brandon Kundo, Katrinelundsgymnasiet 
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Ulrika Nandra,  
journalist och författare  

Har du märkt att kriminalitet har ökat genom åren? 
- Som journalist läser jag mycket tidningar och lyssnar på radio 
och som jag förstår vad forskarna säger har den grova krimi-
naliteten ökat i Sverige och till exempel gängkriminalitet.

Vad kan jag göra för att stoppa kriminalitet? 
- Det är ju att de unga människorna som dras in i kriminalitet inte 
mår så bra och då kan man ställa en fråga till den som inte mår så 
bra. Om man kan hjälpa personen på något sätt eller visa sitt stöd 
på annat sätt. Grupptryck spelar stor roll, särskilt bland de unga 
och om man ser en sådan situation kan man försöka avbryta det 
som händer. Men man ska aldrig utsätta sig själv för fara.

Har du skrivit mycket om kriminalitet? 
- Jag har skrivit en del om kriminalitet och både intervjuat de 
som är kriminella och har drabbats av brott. Och de som blir 
utsatta mår väldigt dåligt och kan må dåligt väldigt lång tid.   

Känner du dig trygg i ditt jobb? 
- Inte alltid känner jag mig trygg i mitt jobb. Det handlar väldigt 
mycket om att försöka förstå, och att behålla lugnet och är det så 
att det blir hotfullt får man bege sig därifrån men man får inte 
låta sig skrämmas till tystnad. Det finns alltid sätt att ta reda på 
information och fakta.  

Hur mår de kriminella idag? 
- Jag upplever att de på Kumlaanstalten inte mår så bra. Väldigt 
många har diagnoser och flera känner sig ensamma. De har 
själva blivit utsatta för våld och misshandel, de flesta av de har 
inte skött skolan.

Nada Agub Al Obaidi och Matilda Kermestevska,  
Backaskolan

Peter Häyrinen, 
rektor i Backaskolan  

Vad tycker du om dagens Backa? 
- Jag tycker att det är spännande att det händer en del i Backa, 
det händer saker som skrivs i tidningar men det händer även 
positiva saker. De bygger det fint, det finns fina restauranger, 
naturen är även fin, det finns t.ex trevliga trädgårdsförsäljningar.

Vad kan jag göra för att undvika att hamna i gäng?  
- Jag tror att för det första ska man göra något bra på sin fritid, 
man kan vara med i en förening och att man ska lyssna på sina 
föräldrar och hänga med sin familj och vänner och undvika 
kompisar som håller på med fel saker och kanske inte hänga 
med i dumheter.

Vad kan jag göra för att känna mig trygg i skolan? 
- Ha en bra relation med din lärare! Om du känner dig otrygg 
med din lärare så kan du kontakta en annan lärare, kurator eller 
skolledningen och såklart föräldern, jag har många föräldrar 
som kontaktar mig.

Har du märkt att kriminalitet redan börjar på 
grundskolan? 
-  Ja, om man tänker på högstadiet så kan man se med just det 
om att hamna i gäng. Det har alltid varit så att kriminella alltid 
har börjat från högstadiet. Men poliserna säger även att i 
mellanstadiet så börjar man redan hamna i gäng t.ex. vakta så 
att polisen inte kommer. Och när man är liten så är man lätt 
manipulerad. Det är polisen som har märkt att det är mellansta-
diet som hamnar i gäng men inte jag. Jag tycker iallafall inte att 
jag ser det på Backaskolan. Jag ser ju inte allt.  

Vad kan du göra om du ser en elev inblandad i 
gäng? 
-Vi alla kan, när det kommer till oss vuxna ska vi kontakta 
Socialtjänsten som har kontakt med polisen, så skolan, socialen 
och polisen är med och hjälper till med just den eleven. Jag läste 
att det fanns 20 familjer i Stockholm som flyttade sina barn till 
andra skolor eftersom att de började bli inblandade i fel saker.  
De flyttades med hjälp utav Socialen. Och då kommer ju barnet 
att få nya vänner.

Reportage:
Hur ser kriminalitet ut idag?

  Vi har intervjuat olika personer för att se vad de tycker om dagens kriminalitet.  
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Kriminalitet
Måndagen den 15 Mars 2021 fick vi i 5B på Backaskolan besök av fyra elever som går på Skälltorpsskolan.  
De berättade om kriminalitet t.ex. om vad kriminalitet är och vad orsaken till det är.  

Ett sätt att undvika kriminalitet är att ha goda vänner och att 
lära sig undvika grupptryck.  

Det finns olika orsaker till varför man blir kriminell några 
exempel är att man har dåliga betyg och genom familj och 
vänner.  

Vi fick olika frågor om kriminalitet, här är frågorna och svaren 
som vi svarade på:

Vad är kriminalitet egentligen? 
Det är t.ex att man bryter mot lagen och gör något olagligt.  

Vad betyder Kriminalitet? 
Det kan betyda att man håller på med droger, skottlossningar 
och mord.  

Hur börjar det? 
T.ex. att man har dåliga betyg eller genom familj och vänner.  
 
De som var på besök berättade om hur man kan bli kriminell.  

Deras orsaker:  

1. Vänner(grupptryck)  

2. Skola (mobbning, brister i skolan)  

3. Problem hemma.  

4. Psykisk ohälsa.  

5. Fattigdom 
 
Vi tittade och lyssnade på en musikvideo som var inspelad här i 
Backa.  

Efter att ha lyssnat på låten ställdes olika frågor om den.

Såg ni några olagligheter i den här låten? 
Vi i klassen såg olagligheter som t.ex. vapen och inga hjälmar på 
motorcyklar.

Vilken känsla fick du när du hörde låten? 
Kände mig otrygg, ingen bra känsla.

Vilket budskap hade låten? 
De försöker vara coola och vill få uppmärksamhet.

Vad tyckte ni lärare om låten? 
Hur dom agerar, inga trevliga känslor, jag måste tänka om vad 
låten handlar om. 
 
Vi fick höra några historier som var påhittade. Historierna 
handlar om hur det kan gå om man blir kriminell. Här är ett 
exempel: 
 
Johanna är 12 år och mår dåligt. För att hon förlorade sin bästa 
vän. Johanna sade inget till någon. Johanna fick mycket frånva-
ro. Hon hade även brister i hemmet. Hennes föräldrar hade höga 
krav på henne. En dag så gick hon ut på gatorna på kvällen och 
hittade en vän med en grupp som var med i ett gäng, hon gick 
med i gänget. De utnyttjade henne. Hon började med missbruk. 
En dag så tog hon för mycket narkotika så att hon hamnade på 
sjukhuset. Hon behövde hjälp så hon gick i terapi. Efter många 
gånger i terapin så fick hon tillbaka sin motivation och började 
få bättre betyg. 
 

LÅT ALDRIG NÅGON STYRA ÖVER DIG! 
FÖLJ DITT HJÄRTA OCH DIN MAGKÄNSLA!

Vilka tror ni är det vanligaste brotten? 
Knark, köra utan hjälm, snatteri, mord, misshandel, köra fort, 
innehav av vapen och att hota. 

Utvärdering av föreläsningen: 
Vi har lärt oss att inte lyssna på allt, ta den bra vägen, att inte 
vara kriminell och SÄGA NEJ!

Anes Memic 5B 

9



Sophia Nilsson, 43 år gammal, är uppväxt i Varberg som idag 
jobbar för miljöpartiet inom jämställdhet, integration, utbild-
ning och har fokus för lokalpolitiken. Hon jobbar på heltid som 
verksamhetsutvecklare hos Miljöpartiet i Göteborg där hon 
jobbar med utbildningar, event, medlemsfrågor m.m. I hennes 
politiska uppdrag i Socialnämnd Hisingen och nämnden för 
funktionsstöd “jobbar” hon med olika sociala frågor.

Hon har en kandidatexamen inom ekonomi och dessutom 
studerar hon nu sociologi vid sidan av jobb och har planer på en 
ny examen inom beteendevetenskap. När vi frågade Sophie om 
varför hon blev just insatt i politik var svaret hon som ung hade 
inte koll på politik men har haft ett stort intresse för samhälls-
frågor, ex djur, natur och mänskliga rättigheter. Hon ville hjälpas 
åt, göra en förändring i samhället. Hon tillägger även att hon 
inte kom ifrån en politiskt insatt familj.  

När vi ställde Sophia frågan om hur man kan uppnå jämställd-
het i samhället svarade hon att förskolan, skolan och samt din 
uppväxt har en påverkan i detta. Hon lade även till att tjejer och 
killar skall få samma förutsättningar och möjligheter för att 
kunna uppnå ett mer jämställt samhälle. Sophia gick ut även 
med att hon var feminist och tyckte att under åren har be-
tydelsen av att vara feminist förändrats. Hon anser att män och 
kvinnor är lika värda och att feminism inte alls står för manshat. 
Hon pratade även starkt angående om att man skall kunna vara 
vem man vill och att samhället bör stötta dessa personer.  
 
Miljöpartiet jobbar för en bättre planet men grunden för partiet 
är ett antal solidariteter; solidaritet med djur och natur, det 
ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer 
och solidaritet med världens alla människor. Miljöpartiets 
samhällsanalys bygger på en helhetssyn där allt är beroende av 
varandra. Och samhället är något man skapar gemensamt, där 
alla ska få en så god chans som möjligt som många anser som 
naivt men miljöpartiet som humanitet enligt Sophia.  

 
Miljöpartiet står upp för en öppen och human flyktingpolitik. 
Sophia tror på människors rätt att välja var de vill bo. Man 
måste möta människor med öppna armar och ge det möjligheter 
man kan ge. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina 
drömmar där de önskar. Man ska känna sig trygg och må bra, 
det ska vara en plats som jobbar emot segregation. I Göteborg 
har det främsta lösningarna för att minska segregation varit att 
ha fler tillgängliga hyresrätter till så många som möjligt. Genom 
att få ett socialt hållbart samhälle kan man bryta utanförskap 
och minska segregationen. Socialt hållbart samhälle gör att man 
kan bedriva en allmän och lika välfärd och genom det lösa det 
sociala problemen, vilket är grunden till att minska utanförskap 
och segregation. Det lägger även stor satsning och fokus på 
skolan för det är grunden till att lyckas i livet.  

Vi frågade Sophia hur Miljöpartiet ser på att minska den globala 
uppvärmningen. Hon svarade med att det var en mycket bred 
fråga och det har med hela samhället att göra. Att staten, 
individen och hela landet måste arbeta tillsammans för att 
motverka global uppvärmning.

Helin Temel, Natalie Ancevska Polhemsgymnasiet,  
Nurten Turkan, Moad Salman, Adishka Tari Gymnasieakademin

Foto: Homeira Tari

Intervju med politiker i Hisingens nämnd  

Sophia Nilsson, Miljöpartiet  
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Rickard Eriksson är född 1977 i Farsta söder om Stockholm, 
uppvuxen i Göteborg, men bor i nuläget i Torslanda och har fru 
och två barn. Han jobbar som försvarsadvokat i sin egna byrå 
men är även vid sidan om jobbet, politiker. Vi på made in Backa 
fick äran att intervjua Rickard för att få en djupare inblick i hur 
han arbetar som moderat. Rickard citerar “drivkraften i jobbet 
är att göra skillnad, påverka samhället man lever i, jag vill kunna 
påverka mina barns framtid”. Just nu är det en stor prioritet att 
få en mer blandad bebyggelse i bostadsområden på Hisingen för 
att man ska kunna bo kvar i sitt eget område när livsförhålland-
en förändras. 
 
Rickards intresse av politik väcktes till liv år 2006, eftersom han 
var intresserad av samhället. Sedan dess har han lyckats med att 
bli nu före detta ordförande i SDN Västra Hisingen och nuva-
rande ledamot i Socialnämnden Hisingen. Detta innebär att han 
haft makt över att ta hand om skolor, förskolor, hemtjänst, 
äldreboende, socialtjänst men även fritidsgårdar. Hans intresse 
för just moderater uppkom då han insåg att han var mer riktad 
åt moderaternas sida. “Man ska ha mer frihet att välja men 
staten ska ändå ha ansvar för välfärd” säger Rickard Eriksson. 
Det mest centrala i hans arbete just nu är det stora projektet att 
slå ihop 3 stadsdelar, alltså försöka få ihop Hisingen. Hans 
drivkraft inom hans jobb är att göra skillnad och påverka 
samhället positivt så det gynnar majoriteten av populationen.  

Moderaterna försöker även öka integrationen i samhället genom 
att satsa på studier och försöker få ungdomar sysselsatta. Moder-
aterna försöker även öka integration i samhället genom få folk 
att komma in på arbetsmarknaden samt att de försöker motivera 
folket i samhället att fokusera på deras studier. “Det är viktigt att 
få alla i samhället sysselsatta” säger Rickard Eriksson. Det är 
viktigt att få alla att integrera sig i samhället, därför är det viktigt 
att folk sammankopplas med det område de bor i, det gäller att 
kunna skapa bra, trygga stadsdelar för ALLA i samhället. Moder-
aterna styr i minoritetsposition, de är alltså minoritet. 
Någonting som moderaterna kommer att införa i bostadsom-
rådena är att börja göra en mer konkret förändring. De kommer 
ta ett mer helhetsansvar över områden, alltså inte se de allmän-
nyttiga bostadsbolagen enbart som en hyresvärd utan mer som 
en områdesvärd.  

De planerar även att förändra bostadsbolagen, så att varje 
bostadsbolag ska få ansvara över eventuellt ett område (detta är 
dock bara ett förslag och inte fastslaget). Ett exempel på detta är 
att Biskopsgården eventuellt ska få ett eget bostadsbolag för hela 
området, man ska se till att det finns trygghetsvärdar samt 
försöka erbjuda utbildningar så alla kan lära sig språket. De 
försöker även hjälpa ungdomar med arbetslösheten, genom tex 
praktikplats, feriejobb, de försöker alltså få ut ungdomar i arbete. 
Många jobb har försvunnit på grund av bland annat de rådande 
situationerna med covid 19.   

Moderaterna samarbetar även med vissa andra partier i vissa 
frågor. I riksplanet samarbetar de med bland annat 
Sverigedemokraterna. Men de har dock inget formellt samarbete 
med SD. Moderaterna satsar mycket på trygghet, de försöker få 
ordning i bostadsområdena. “Vinner vi valet så kommer vi 
fortsätta och det kommer att märkas nästan överallt. I  centrala 
stan där det sker mest brott kommer vi öka ordningsvakterna” 
säger Rickard Eriksson. Tryggheten i hela samhället är ett mål 
de strävar för, men det är viktigt att samhället ändå ska vara 
öppet. Moderaterna vill alltså skapa ett bra fungerande samhälle 
för alla med ökad trygghet.  

Helin Temel, Natalie Ancevska Polhemsgymnasiet,  
Nurten Turkan, Moad Salman, Adishka Tari Gymnasieakademin 

Foto: Homeira Tari

Intervju med politiker i Hisingens nämnd  

Rickard Eriksson, Moderaterna  
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Ibland trivs inte barn i skolan på grund av olika orsaker som kan 
påverka deras hälsa och betygen. Det är viktigt att eleverna inte 
bli stressade och får den tiden de behöver för att göra sin uppgift 
och inte oroar sig över att få sämre betyg. Om det är för högt 
ljud i klassrummet så kan eleverna få ont i öronen och det är bra 
om läraren kan hjälpa till att skapa en förändring. Elever 
behöver hjälp från sina lärare. Barn kan bli mobbade och de inte 
vill gå till skolan på grund av att de inte får den hjälpen de 
behöver och de kan må dåligt. I skolan kan man få hjälp av 
vuxna eller kompisar om man har det svårt hemma.  

Barn mår dåligt ibland och tänker att det är tufft att leva.  

Skolmaten är inte den bästa så vissa äter inte maten. 

Ibland får barn ångest av något som har hänt i skolan.  

Barn upplever ofta att deras så kallade vänner snackar strunt 
bakom ryggen på dom. 

“Negativa tankar, äter inte skolmat, ångest, falska vänner, taskiga lärare, retad, våld i familjen...”

Varför trivs barn inte i skolan?

Elever vill inte gå till skolan på grund av lärare eller mobbning.  

Barn mår dåligt för dom blir retade i skolan. 

Eleverna tycker att man börjar för tidigt i skolan. 

Barn mår dåligt i skolan för dom är med om våld hemma. 

Eleverna sover inte tillräckligt så de kommer inte att orka gå till 
skolan. 

Eleverna äter inte på morgonen vilket påverkar dagen i skolan.  

Lilijan Hazell, Mathilda Bergström, Backaskolan

BRIS står för barns rätt i samhället dit kan man ringa om man 

inte känner sig trygg i sin familj. Det kan vara allt från att föräldrar 

bråkar mycket, föräldrar slåss, föräldrar slår dig, eller säger fula ord 

till dig. EX. du är värdelös och m.m. Om man vill ringa BRIS så kan 

man ringa 116 111. 
 
Våld/misshandel behöver inte vara att man slåss, det kan också vara 

något man har sagt eller säger. 
 
Under pandemin har många barn ringt in till BRIS. Det kan vara 

för att man inte är van med att man är med varann så mycket att det 

blir för mycket både för föräldrar och barn. Läs mer på www.bris.se 

 
Du kan också ringa polisen om du inte tycker att bris räcker.  

Ring då 112 så kommer du till räddningstjänsten.  
Läs mer på www.polisen.se

 Nic Popov, Backaskolan 
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Min drömstad ska ha en stor chokladfontän som räcker till alla. 
Den ska även ha fler sushiställen. I min drömstad ska barn 6 år 
uppåt få rösta vad det än gäller om. I min drömstad ska alla 
betala till fattiga minst 20 kr och de som inte har betalat 
kommer få 100 kr böter! Alla som kommer från andra länder 
ska få pengar så det räcker till mat och att betala räkning, el och 
vatten. De ska även få ett hus. Inget barn ska tvingas till att inte 
göra något de inte vill. Alla ska få träffa sina idoler. Självkörande 
bilar, tåg och bussar ska finnas så man slipper köra själv. Det ska 
finnas robotar som gör vad man säger eller hjälper till så man 
kan göra bättre val. Barnen ska få mer uppmärksamhet av vuxna 
även lärare eller andra. Barnen ska kunna känna sig trygga i 
skola, inga slagsmål eller mobbning, även kränkning är förbju-
det även på sociala medier, man ska bli bannad från sociala 
medier och skolan om reglerna bryts. De som sprider rykten i 
skolan eller sociala medier eller vad det nu kan vara kommer få 
böter och bli avstängda från skolan eller sociala medier. Barn ska 
få den hjälp de behöver i skolan och inte sitta och vänta genom 
att räcka upp handen, alltså försöker jag säga att det borde finnas 
fler vuxna på fritids eller i klassen. När något händer så ska en 
vuxen agera och säga till personen, inte att barnet ska hålla det 
inombords!      

 Zahra Abdul Amir Abbas 4A, Kärraskolan   

Var är min mobil? tänkte Sebastian, var hade jag den sist?  
Var det i mammas och pappas rum? Det är bäst att jag går dit 
och letar. Mamma och pappas rum ligger alldeles bredvid, men 
man måste gå i hallen för att komma dit och det gillar Sebastian 
inte när det är mörkt. Sebastian är väldigt rädd för mörkret, det 
har han varit i hela sitt tolvåriga liv. Han bestämmer sig för att 
springa till föräldrarnas rum för att vara så kort tid i hallen som 
möjligt. När Sebastian kom in i föräldrarnas sovrum började 
hans hjärta bulta, för i sängen låg inte föräldrarna, utan en 
okänd man. Sebastian fick svårt att andas, men försökte ändå 
skrika, men fick inte fram ett ord. Lika bra det, för han var ju 
ensam hemma. Vad skulle han göra nu? Mamma och pappa är 
ju på jobbet, vad skulle han nu göra? Han kom på att skolan var 
öppen, så han bestämde sig för att springa dit, för där fanns det 
vuxna. Utan att bry sig om mörkret i korridoren rusade Sebas-
tian fram till ytterdörren och stoppade snabbt fötterna i skorna 
och rusade raka vägen till skolan och pratade med en av sina 
lärare. Då vaknade Sebastian och förstod att det var en dröm 
och det var tur, tycker Sebastian.       

 Deniz Kemal Demircan 5B, Backaskolan    

Drömstad Mardröm

Du finns i mitt hjärta 
Vi kan dela varandras smärta 
Du gör mig hel 
Du radar mina fel 
Du ger mig en hel del

Jag ser dig 
Men du kan inte se mig 

Jag är med dig överallt  

Till och med när det är kallt 

Du är ute och går 
Jag är där när du vill vara själv och fälla en tår 

Jag är din skugga som du försöker gömma 

Men mig får du inte glömma 

Viktigt är jag om inte nu, blir jag det en dag

Det är mörkt 
Du står där 
Tittar 
Du är tyst 
Inget att säga 
Du kan inte röra dig 
Bara ser hur allt rasar 
Krasar 
Fortfarande står du där i mörkret

Dikter och konst av 
Malaika Sylvain
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En dag när jag var 8 år gammal så lekte jag med mina kompisar i 
Kabul, Afghanistans huvudstad. Vi jagade varandra på gården 
och vi hade jätteroligt medan vi väntade på att det skulle bli 
lunch. Plötsligt hördes en högljudd smäll, vi skrek till av rädsla. 
Jag kände att mitt hjärta dunkade när det smällde till. Var det en 
bomb igen? sade jag. 

Det var inte första gången jag var med om ett bombanfall, men 
den här gången var närmare än tidigare. Jag kände att jag måste 
hitta min mamma eftersom jag var rädd, men jag hittade inte 
henne! Jag var kissnödig och det kändes som att jag inte skulle 
överleva. Jag var orolig för min mamma och undrade hur det var 
med henne. 

Jag fick ont i magen och mina händer skakade. Det kändes 
mycket bättre när jag lyckades hitta henne och jag kramade 
henne eftersom hon hade överlevt. 

Två poliser dog vid sprängningen och flera blev skadade. Jag såg 
mycket blod och det luktade både rök och blod och jag skakade 
när jag gick förbi dem. 

När jag kom hem så såg jag att fönstren var trasiga och eftersom 
det var krig och anfallet varade i en timme fick vi inte gå ut och 
köpa glas till våra fönster. 

Jag frågade mamma: Varför kan vi inte leva i fred, utan krig och 
våld? Mamma svarade att det berodde på talibaner och att de 
inte låter oss att leva i fred och dem vill ta över Afghanistan och 
tvinga alla att leva efter deras lagar. 

På natten så drömde jag att jag var en av dem som blev skadade 
och jag skrek för att det gjorde ont. Plötsligt vaknade jag och 
skrek: Mamma, hjälp! Mamma sade: det är inget, det är en 
dröm. Hon hämtade vatten till mig och jag drack det och 
somnade igen. 

När jag vaknade var jag ledsen och åt inte frukost. Jag gick ändå 
ut och träffade mina kompisar och vi lekte trots det vi varit med 
om dagen innan. 

Nu bor jag sedan ett par år i Sverige och här är det mycket 
lugnare och tryggare. 

Rohullah Khaleqi, Backaskolan

En dag i Kabul 

- Bille! ropade mamma, högt från köket. 
- Vi ska åka till pappas grav nu.    
- Jag vill inte, ropade jag medans det rös till i kroppen av obehag. 
- Men det är ALLA HELGONSDAG. Vi måste åka och tända ljus.  
 
Jag suckade, andades djupt och svarade inte mamma. 
 
- Jag vet att du inte gillar att gå till kyrkogården men vi måste 
åka idag, ropade mamma snällt. 
- Okej då, svarade Bille tillslut med en trött röst. 
- Nu är vi framme, sade mamma. Har du med dig ljusen.  
- Ja, svarade jag. 
- Kom så går vi till graven. 

På vägen till graven kände Billie obehag i kroppen igen, det var 
stjärnklart i himlen så det var ännu mer läskigt, tyckte han. Han 
gillade verkligen inte att gå i kyrkogården men Bille hade 
mamma med sig och mamma höll honom hårt i handen, för att 
hon visste att han var rädd för de döda. 
 
Vid pappas grav hittade han ruttna blommor och ett uppbränt 
ljus. Bille lyfte på ljuset och sedan på blommorna. Under 
blommorna hittade han ett ben.

Bille rös till och slängde bort allt han hade från sina händer, gick 
några steg bort från benet och skrek till.  
 
Han fick stirrande blickar från alla som var på kyrkogården. 
Inombords kände han bara, vad har hänt? Vad har jag gjort? 
 

Mamma gick fram för att kolla på benet. Hon tog i det. Hela 
benet var kladdigt. Mamma bad honom att gå till bilen för att 
hämta papper, men det kändes bara som om han blev stelare och 
stelare i kroppen. 

Han stirrade på benet , tills han nästan inte såg någonting. Det 
kändes som att han försvann in i en dröm. 
 
När han var på väg till bilen stirrade han på alla gravar. Tänk om 
det bara var vid pappas grav som det ruttna benet låg. Billie 
hämtade papper och sprang tillbaks till mamma med mycket 
mer obehag än vad han hade innan. 
 
- Mamma, jag har papper, ropade han några meter bort från 
mamma medan han sprang tillbaka. 
- Mamma, ropade han igen. 

Varför såg han henne konstigt och suddigt. Han kollade upp i 
himlen för att se om han såg stjärnorna suddigt. Det gjorde han.

Hon svarade som vanligt och tog sedan ifrån honom pappret 
han hade i handen.   

Han såg henne fortfarande suddig och konstigt.   

När de hade varit vid graven, tänt ljusen och kollat på pappas 
grav en stund, gick de till bilen igen. 
 
Mamma ringde till en optiker när de hade kommit hem. De 
skulle åka till en optiker imorgon. Han kände sig trygg igen, 
även om han fortfarande hade en baktanke om graven. Mamma 
och Billie satt i soffan och kollade på tv resten av kvällen.  

Minou Koncz, Backaskolan 5B

Kyrkogården 
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Året är 2099 och Jöns och Göran är två forskare som uppfunnit 
en teleportör. 
 
De börjar packa för att resa in i framtiden. 
 
Dagen efter är de båda redo för att gå in i teleportören. De går in 
men det de inte vet är att de håller på att göra sitt livs största 
misstag. När de väl är inne i teleportören ser de en massa färger. 
De ser blå, lila och stjärnor. 
 
Det de inte visste om var att de inte var i framtiden utan att det 
hade blivit ett fel i maskinen så de åkte tillbaka i tiden, till år 
-1000. 
 
På den tiden finns det kannibaler och monster, de kändaste är, 
Virginia och Armsy. Armsy är ett monster med två ben och 
femton armar och har mycket liv. Virginia är ett monster med 
sju ben och två armar och har mycket liv. Det finns också olika 
kannibaler. 
 
Sedan var de framme och det första de ser är en Armsy. De 
fattar direkt att de är tillbaka i tiden, de springer i från Armsy 
och hittar varsin yxa och börjar hugga träd för att bygga 
trädkojor.  
 
Dagen efter så högg de träd och bygger stora grindar runt 
trädkojorna.  
- Armsy! ropar Göran.

De tar fram yxan och springer därifrån och snabbt försöker 
hugga träd och slipa pilar. Båge gör de av grässtrå och en böjd 
pinne. De skjuter Armsy som sen dör. De tar skinnet från den 
och gör kläder. 
 
De utforskar och dödar monster med två saker, vänskapen och 
samarbetet. De byggde en ny teleportör, åker tillbaka och träffar 
familj och vänner. 

Parmeet Singh, Backaskolan 5B  

Den magiska resan
Bella och Klara har precis varit där och ätit frukost. Bella skulle 
ta gröt men Klara ville ha mackor, de blev proppmätta och sedan 
gick de upp till rummet igen. Bella gick till Tv:n och skulle kolla 
på Youtube då hördes konstiga ljud utanför dörren i korridoren. 
 
Klara sade att det låter som fotsteg som kommer närmare och 
närmare… Bella stänger av tv:n och det blir tyst och försiktigt 
och de går till rummet och gömmer sig under filten. Då hör 
dom någon som försöker öppna dörren med hjälp av nyckeln. 
Då tänker Klara att det inte kan vara mamma och pappa 
eftersom de gick precis ut på en promenad. Då öppnas dörren 
och in kommer en person och säger något på grekiska som inte 
Klara och Bella kan förstår. Då går Klara och Bella ut ur rummet 
och då va det bara städerskan som kom och då blev det en 
lättnad för dom. 
 
Sedan kommer mamma och pappa hem och Klara och Bella 
berättar allt som har hänt. Sedan gick de på promenad, de skulle 
stanna för att äta glass. Bella vill ha limeglass och Klara och 
mamma vill ha choklad. Efter att de har ätit upp glassarna så 
började det bli mörkt så de gick till hotellet och väl där i rummet 
så har det varit inbrott.Dom blir tvungna att utrymma hotellet. 
Polisen kommer och säger att de måste stanna här eller åka och 
äta något innan hotellet utreds. 

 - Konstapel Pär säger det är inget att oroa sig för, det kommer 
lösa sig men det är synd att detta hände just på detta hotellet. 
 
Bella vaknar ur drömmen och springer direkt till Mamma och 
Pappa och berättar allt som har hänt och att hon har haft en 
storasyster som heter Klara, men hon har ingen storasyster, inte 
så vitt hon vet iallafall.  

- Mamma Petra säger: 
- Älskling, du kommer få en storasyster som heter Klara, vi har 
adopterat henne. Men Bella, hur kan du drömma om henne om 
du inte ens har träffat henne eller vet något om henne?

 Bella svarar: 
- Jag vet inte, mamma, men när kommer hon hit?  
Mamma säger: 
- Jo, älskling...Hon kommer nästa vecka på besök hos oss. 
Bella svarar:  
-Ok. Mamma, jag går till mitt rum. 
 
Sedan fick hon en syster som var snäll och rolig. Jag hoppas ni 
gillade denna berättelse.

 Ana-Marija Dragas, Backaskolan  

Det mystiska hotellet  
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Anton är 27 år när han ser personer i området som gömmer 
något i buskarna. Han frågar vad dom håller på med. En av dom 
kommer fram till Anton och säger att han ska gå därifrån. 
Klockan är 14.00 och Anton vägrar att gå därifrån, han vill få 
svar på sin fråga.  

Han fick inget svar, istället sade de:

- Det här är din sista chans att gå, annars får du få se vad som 
kommer att hända med dig. 
 
Anton vill ändå inte gå, han vill få svar på sin fråga och nu fick 
han sin sista chans och tog den.  

Han frågade en gång till: 
- Vad håller ni på med? 

Då sade en person till honom igen att gå, men han ville inte 
gå, han ville fortfarande få svar på sin fråga. Då blev han 
attackerad och fick fem smällar och föll omkull. Han blödde 
jättemycket. Anton kunde gå men han ramlade ibland när han 
gick och när han kom fram till ett hus ringde han på en dörr. 
En av dom som bodde där kom ut och frågade vad det var som 
hade hänt. Anton såg att dom bodde på nummer 57 och 
berättade. Mannen i huset ringde 112 och ambulansen kom med 
det samma. Ambulansen körde honom till sjukhuset. Polisen 
förhörde Anton och när en vecka hade gått så hittade polisen en 
av personerna som hade misshandlat honom och grep honom. 
 
Polisen letar efter brottslingarnas bil men då åker dom iväg men 
polisen har lagt en gps under bilen så dom hittar bilen ändå. 
Polisen hittar bilen vid Skälltorp och ser att den börjar åka ifrån 
dom. Polisen sätter på sirenerna och vill att dom ska stanna. En 
polis var tvungen att ta ut sin pistol ifall de skulle behöva skjuta 
hål i däcken.

När dom stannar ropar polisen att dom ska gå ut med händerna 
i luften. Chauffören kom ut men den andra stannade i bilen. 
Den första kom ut och sedan den andra. Anton sa att det var 
dom som hade misshandlat honom. Anton blev glad till slut 
men han var rädd att dom skulle döda honom för det han hade 
sagt till polisen. Men allt blev bra! 

TACK FÖR MIG IDAG HEJ DÅ 

Ivan  5B, Backaskolan 

Misshandel 

- Är du vaken Sammi? ropade mamma från köket. 
- Klockan är snart åtta! 
- Jag var vaken för 20 minuter sedan! ropade jag lite argt ifrån 
mitt rum.  
 
Jag skyndade mig ner från övervåningen till köket. Där såg jag 
mamma, som vanligt med mobilen i ansiktet. Av någon anled-
ning sprang jag ut ur huset med skinkmackan i munnen. Jag 
hade ju mycket tid kvar tills skolan börjar. 
 
Jag heter Sammi. Jag är 15 år och har precis börjat på högstadiet 
här i Backa. Jag är non-binary, vilket betyder att man föds som 
ett kön men känner sig som inget kön. 
 
Skolan var stor, mycket större än den jag hade gått på innan. Det 
luktade nytt och ganska äckligt. Det värkte i magen igen. Inuti 
skolan var det tyst. Korridorerna var tomma. Jag kanske kom för 
tidigt. Nej, i klassrummet jag skulle vara i hörs det röster. Alla 
var redan där. Vågade jag gå in? Plötsligt slog dörren upp 
framför mig. Det var en tjej, med långt svart hår och ljusa ögon. 
Hon informerade läraren att jag hade kommit och gick ut ur 
klassrummet. Hjärtat bultade snabbare och snabbare för varje 
sekund som gick. Alla tittade konstigt på mig, det kändes väldigt 
obehagligt. Efter min presentation fortsatte skoldagen. Alla i 
korridoren började stirra på mig med obehagliga blickar. Jag 
visste att de tyckte jag var annorlunda. Det började kännas ont 
inombords, som om någon bara tryckte in hela sin näve i magen 
på mig, så hårt man kunde. Jag visste redan vad som skulle 
hända. Det som hände i mina tidigare skolor. När jag kom hem 
orkade jag inte göra något mer än att kasta mig själv på sängen 
och börja gråta. Såklart skulle jag bli mobbad redan första 
dagen. Just då hörde jag en svag röst vid mitt öra: 

 - Gråt inte Sammi, allt kommer att bli bra. 

När jag tittade upp var det Mio som sa det. Mio var min katt 
som jag tog hand om sedan jag var 12 år.  

- Du kan bara vara dig själv i skolan, fortsatte Mio. Jag är säker 
på att alla kommer respektera dig då. 
- Mio, kan du prata!? utbrast jag, men fick ett jamande som svar.   
Den natten tänkte jag på vad Mio hade sagt och somnade med 
ett leende. 

Nästa dag i skolan kände jag mig mer säker men fortfarande lite 
rädd. Jag ville inte att det skulle hända igen. Jag satte mig i 
hörnet av korridoren. 

 - Det är ju du, sade en lite bekant röst. Varför sitter du här?  
Det var tjejen med det svarta håret. Jag försökte spela blyg tills 
hon frågade om hon ville bli vänner. 
- Såklart, sade jag. 
- Jag heter Amy, sade hon. 

Och sen dess kände jag mig säkrare och tryggare än någonsin.  

 Tomiko Persson 5B, Backaskolan 

Tjej eller kille?
FÖRORD: Jag har ingen aning om det jag har skrivit innehåller riktig fakta. 
Jag hoppas verkligen att ingen tar illa upp. Det är bara en berättelse. Tack.
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Det var en helt vanlig dag och jag låg på golvet i mitt rum och 
kollade på YouTube, när mamma kom in  

- Uhh va det luktar här! Se hur här ser ut. Det ligger ju smutsiga 
strumpor och godispapper över hela golvet hur länge har det 
legat här? Frågade mamma.   

- Typ en vecka. svarade jag.  

- Du får städa här imorgon men nu är det läggdags, sade 
mamma.  

- Okej, svarade jag  

Dagen efter på väg till skolan mötte jag Linn på vägen. 

Jag har alltid tyckt hon har varit söt men nu kändes det starkare 
som att det pirrade i magen när jag tänkte på henne som om jag 
gillade henne på ett annat sätt. Jag funderade på att prata med 
henne om det men skakade snabbt bort tanken. Tänk om hon 
inte gillar mig och inte vill vara vän med mig längre eller om 
hon tycker att tjejer som gillar tjejer är äckligt. Nej, jag pratar 
inte med henne om det. Linn och Jag har varit vänner sedan 
dagis. Men jag skakade snabbt bort den tanken. 

Efter skolan skrev jag till mamma och frågade om hon kunde 
hämta mig? Men hon var upptagen med en grej på jobbet och 
att Simon kunde hämta mig istället. Jag svarade “ok” men jag 
tänkte “uhh Simon mammas nya gullegubbe. Han är ju femtio år 
det är tio år mer än mamma…  Nej dom ska ju gå ut ikväll jag 
kommer vara tvungen att passa Meja. Men om jag sätter på en 
film på tvn och sitter där med min Ipad och Charlie i knät. Ja, så 
gör jag.” Oj, nu kommer Simon.  

När jag kom hem började jag tänka på Linn. Jag tänkte på 
hennes ljusbruna hår, fräkniga ansikte och hennes gröna ögon 
med en brun fläck i vänster öga. Då hörde jag mamma ropar 
från undervåningen:   

- Maten är klar, ropade hon.  

- Kommer snart! svarade jag och sprang ner. 

Senare på dan ropade mamma.   

- Vi går nu! Du får passa Meja och Charlie!   

- Men kom ihåg Meja måste gå och lägga sig vid 8 och ge inte 
Charlie för mycket mat eller hundgodis!  

- Jag vet mamma och jag ska gå och lägga mig vid 11! ropade jag.  

- Precis, sa mamma. 

Dörren stängdes.  

Jag sprang ner för den nya vita trappan och satte på filmen då 
skrev Linn.  

“Hej Lisa. Jag är sjuk och kommer inte till skolan imorgon kan 
du ta med min mattebok hit?”  

“Självklart! krya på dig.” svarade jag 

Då började jag tänka på Linn igen. ja...jag tror jag var kär i Linn. 

“Jag ska nog skriva det till henne?” tänkte jag:

Lesbisk and proud! 
Jag: hej Linn

Jag: jag tror jag har en crush 
på dig

Jag: oh… så du gillar någon 
redan…? 

Jag: okej… men vem? 

Jag: På mig? 

Jag: så vill du vara ihop  
med mig? 

Jag: 

Linn: hej

Linn: vänta har du en crush 
på mig?

Linn: varför mig?

Linn: Ja...

Linn: umm        ...dig

Linn: Ja

Linn: ja gärna

Linn: 

Linn: jag trodde jag var 
konstig som hade en crush 
på min bästa kompis.

“Tänk att Linn gillar mig med” Tänkte jag. Det kändes som om 
solen strålade och fåglarna sjöng.  

 Malva Siivonen, Backaskolan
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Lisa kollade på mobilen för att se när bussen skulle komma. När 
hon kollade upp så såg hon några ungdomsgäng som hon hade 
sett på tidningen, det stod att man skulle akta sig för några 
ungdomar. Hon skakade av skräck, mamma hade sagt till henne 
att vara försiktig. Nu kom bussen, Lisa gick på och satte sig 
längst fram nära busschauffören. Ungdomarna gick också på 
bussen och satte sig bakom Lisa.   

Lisa hörde att de pratade om någon medicin i Frölunda.   
Frölunda, tänkte Lisa, det är där hennes träning ligger. Hon 
ringde sin mamma och berättade vad hon hade hört, då sade 
mamma.   

- Det är säkert bara någon medicin som dom skulle hämta från 
apoteket sade hon. 
- Ja, kanske det, sade Lisa.  
- Ja, men åk till träningen nu, sade mamma. 
- Hejdå, mamma!  
- Hejdå Lisa! 
 
Men Lisa tyckte ändå att det var lite konstigt. Nu är hon framme 
vid träningen, ungdomarna stannade kvar på bussen. 

När Lisa kom in till omklädningsrummet så satte hon sig 
bredvid sin bästa vän, Kajsa. Lisa berättade vad hon hade hört 
på bussen då sa Kajsa:   

- Men det är nog ingenting, dom skulle säkert hämta något, du 
övertänker bara. 
- Aa, kanske. 
 
Kajas kanske hade rätt ändå jag kanske bara övertänker. Men på 
hela träningen tänkte hon om det. 
 
- Lisa vad tänker du på, frågade tränaren. 
- Ingenting, sade Lisa  
- Men fokusera nu, vi ska göra ett nytt hopp. 

- Äntligen är träningen slut sade, Kajsa. 
- Ja, äntligen. Vem kommer att hämta dig? frågade Lisa. 
- Mamma tror jag, ska vi fråga om du kan sova över hos mig? 
- JA! vi kan fråga.  
 
Kajsas mamma kommer. 
 
- Hej, mamma. 
- Hej, Kajsa och Lisa. 
- Får Lisa sova hos oss idag?  
- Ja, om hon får av sina föräldrar. 
 
Lisa ringde till sina föräldrar.   

- Hej, mamma, får jag sova över hos Kajsa idag?  
- Ja, det får du men du har inga kläder med dig.  
- Men vi ska gå och hämta dom.  
- OK, men vi ses sen då. 
- Ja, hejdå. 
 
Dom åkte hem till Lisa och hämtade hennes kläder. Nu är dom 
framme hemma hos Kajsa. Dom gick in i hennes rum och kollar 
på Netflix. Då kom Kajsas mamma in och sade:   

- Hej, nu får ni gå in och borsta tänderna sen får ni gå och lägga 
er. 
- Okej.  

Dom går in och borstar tänderna, då tänkte Lisa på hur konstig 
hennes dag har varit.

Okej, kanske inte så konstig men ändå lite. Nu vill hon bara gå 
och lägga sig och sova.  

 Christina Le, Backaskolan 5B 

Lisas konstiga dag   
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Selma stod där i den mörka skogen och hörde otäcka ljud som 
prasslade runt! Hon tog i Almas hand som skakade av skräck.    
 
Selma är på väg hem, hon har fått sommarlov. I helgen ska 
Selma på läger med sin bästis Alma. Dom ska vara där i två 
veckor. En lördagsmorgon sitter Selma i köket och äter frukost 
och läser tidningen.  

-Vi ska åka nu! Säger mamma.  

-Okej, jag kommer! Säger jag.  

När Selma kommit till tågstationen står hon och väntar på 
Alma. Hon och Alma ska åka tåg helt ensamma till lägret. Dom 
sitter på tåget, Alma berättar att hon har hört att det finns en 
skog vid lägret och på kvällarna hörs det knastrande ljud och det 
luktar gammalt.  

-Va, är det sant? säger Selma. 
 
När dom kommit fram står dom framför ett mörkt gammalt 
läger där ska dom bo.  

-Hej, allihopa och välkomna till lägret. Jag heter My och det här 
är min kollega Anton! säger My.  

-Vi ska visa er runt, säger Anton.  

Selma och Alma får ett rum med numret 245 på dörren.  

Det är väldigt dammigt och det hänger lakan över alla möbler, 
när dom kliver in på golvet hörs ett knastrande ljud. Dom tar 
bort ett lakan, där under är det en våningssäng.   

-Jag sover där uppe, säger Alma.  

-Ok! då sover jag där nere, säger Selma.  

-Kom, vi går ner och äter lunch, jag är jätte hungrig, säger 
Selma. 
 
Dom går ner för den knastrande trappan. Efter att dom har ätit 
går dom ut i den varma solen som lyser mot dom.  

-Ska vi gå och hoppa hopprep? frågar Selma.   

-Ja, gärna! svarar Alma.  

På kvällen sitter Alma och Selma på golvet i deras rum och 
spelar kort med de gamla korten som dom hade hittat i en hylla. 
Alla andra har gått och lagt sig men Alma och Selma är fort-
farande uppe.  

Nästa morgon sitter Alma och Selma i matsalen och äter frukost. 
Alma och Selma har varsin macka med ost på och ett glas juice, 
Alma sitter och läser tidningen.  

-Har du sett? säger Alma.  

-Nej, vadå? säger Selma.  

-Dom har hört konstiga prasslande ljud i skogen på nätterna.   

-Oj! Vad märkligt, säger Selma. 
 
Några dagar senare på kvällen ligger Alma och Selma och sover 
då hör Selma plötsligt ett ljud.  

-Vad var det? säger Selma.  

-Vet inte, säger Alma. 
 
Dom tar med ficklampan och går ner för trappan och när dom 
öppnar dörren hörs ett knastrande ljud. Alma sätter på ficklam-
pan som har ett starkt ljus och lyser in i skogen.  

-Vi går in i skogen på tre! säger Selma.  

- Okej, säger Alma.  

Dom går in i skogen, både Selma och Alma darrar av skräck. 
Dom håller varandra i handen. När dom är i skogen går dom 
runt och letar. När dom kommit ganska långt in ser Alma ett 
litet rött hus, dom går bara längre och längre fram, då upptäcker 
dom att det lyser och att det bor någon där.  

-Kom, vi knackar på! säger Alma.  

-Okej, säger Selma.  

När dom knackar på öppnar en dam.  

-Hej, vad vill ni? säger damen.  

-Hej, vi undrar bara vem som bor här? säger Selma.  

-Vi hör alltid ljud från den här skogen så vi vill titta vad det är 
som låter, säger Alma.  

-Jaha, det är jag som gör ljud, jag har en hund som brukar 
springa runt och då blir det konstiga ljud. Förlåt för dom 
konstiga ljuden, säger damen.  

-Okej! då har vi löst det! säger Alma.  

Några dagar senare är Selma och Alma med i tidningen för att 
ha löst fallet. Alla är så glada! I tidningen står det ´DET LILLA 
RÖDA HEMSÖKTA HUSET´ fallet är löst. 

Ella Sandberg, Backaskolan  

Den mörka skogen 
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Fotboll är populärt för att man inte behöver så mycket. T.ex. kan 
man använda sina jackor som stolpar, och man behöver bara ha 
en boll för att kunna spela det. Och fotboll har enkla regler att 
komma ihåg.  

Fotboll är den mest kända sporten i världen, den är som mest 
känd i Europa och Sydamerika. 
 
Många kändisar har spelat fotboll t.ex som Ronaldinho, Puyol, 
Zidane, Messi, Ronaldo. 
 
Fotboll är jättekänt i Europa, i Amerika så heter fotboll “soccer” 
och amerikansk fotboll heter “Football” det är konstigt för att 
fotboll heter fotboll för att man sparkar bollen med foten och 
inte med händerna.   

Oavsett var du tittar på en fotbollsmatch förändras aldrig en sak. 
Passionen. Oavsett vilken del av världen du befinner dig förblir 
passionen för sporten densamma.  

Varför är fotboll så populärt?
Samma passion som ses i hemmet över hela världen ses på 
arenan och på planen under varje matchdag. Varje större 
stadion i världsfotboll är full varje helg med fans som skulle göra 
vad som helst för deras klubb och spelare som skulle göra 
detsamma.  

Ingen annan sport i världen kan konkurrera med passionen 
under matcher och i veckan fram till varje match varje vecka i 
världsfotboll.  

En av de bästa tiderna under varje fotbollssäsong är när två 
bittra rivaler möter varandra.   

Källor: www.sporthalsa.se och www.wikipedia.org  

 Sam Badawi , Backaskolan 

 

Leif Sjöqvist tillbringar ca 50 - 60 timmar i veckan på Backaval-
len. Leif Sjöqvist är 60 år gammal, och är eldsjälen som under 30 
års tid har varit verksam inom fotbollen i Hisings Backa. Leif 
bidrar till att hålla nere kriminaliteten i Backa. De flesta tycker 
att det är jobbigt att gå till jobbet men det tycker inte Leif, han 
tycker att det är något kul som ska hända varje dag.  

När BK Häcken uppmärksammade i början av året att de skulle 
ge ett samhällspris, ett pris på 20,000 kronor till en person som 
på något sätt skapade ett positivt sammanhang för Hisingen 
Backa , så var det Leif Sjöqvist som fick flest röster. 

Källor: www.expressen.se och www.goteborgdirekt.se         

Malte Voigt, Backaskolan   

Leif Sjöqvist som 
vann allas hjärtan.  

Foto: Hussein Younes


