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Livet har fyra årstider och varje årstid 
har med sig sina fördelar och nack-
delar. Det bästa med varje årstid är 
att den är annorlunda än den tidigare 
årstiden, precis som vårt liv. 

I livets bagage bär vi olika upplevelser 
och kunskaper. Kommer man från 
ett hem, en skola, ett område, ett land 
där kriget har pågått under många 
år då vet man hur bittert olika krig 
smakar. Kommer man från ett tryggt 
hem, skola, området och land och 
inte har upplevt krig så vet man hur 
gott tryggheten smakar. 

Människan är ett resultat av det 
samhället man kommer ifrån för att 
människan påverkas och formas av 
sin omgivning. Men där man först 
och främst lär sig om rätt och fel är i 
familjen.

Vad är rätt? Vad är fel? Vad har vi för 
rättigheter och skyldigheter? När vi 

gör rätt ska vi uppskattas? När vi gör 
fel får vi straffas? Vad kan vi göra för 
att skapa ett finare samhälle där ingen 
människa ska bli mobbad, känna sig 
ensam eller övergiven?

Vad är jämlikhet och trygghet? Kan 
vi tillsammans skapa ett tryggare och 
rättvisare hem, skola, samhälle? 

Elever från Backa skolan och ungdo-
mar som jobbar med Made in Backa 
på vardagar eller helger (Ung helg) 
har skapat intressanta reportage och 
berättelser om bland annat dessa 
nämnda frågor och gjort ett väldigt 
bra jobb. Jag är stolt över er och vet 
att det ni har gjort har redan bidragit 
till ett bättre liv. 

Stort tack till lärarna Mikael Jacobsson, 
Jan Gastaldi och Caroline Khalil.

Med all respekt och kärlek 
Homeira Tari

Författare och kulturpedagog

Tidningen Made in Backa gest ut av Göteborgs 
Stad och Författarcentrum väst och delas ut 
gratis till elever mellan 10 och 18 år i Norra Hi-
singen skolor och fritidsgårdar. Tidningen finns 
också på fritidsgårdar runt om i Göteborg.
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Vad är jämlikhet och trygghet?
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Aref Farman kommer från 
Afghanistan och han lämnade 
sitt land när han var 17 år 
gammal. Det var krig där. 
Han flyttade först till Iran 
och därefter till Sverige. 
När han kom hit visste han ingenting 
om Sverige och om hur man kunde få 
jobb. I Afghanistan såg han folk som 
blev dödade. Aref är född och uppväxt i 
huvudstaden, Kabul. 

Hur många invånare har Afghanistan? 
Ungefär 30 miljoner. I Södra delen av 
landet ligger Pakistan och i Norra delen 
ligger Sovjetunionen. För 38 års sedan 
så kom det massa ryssar och attackera-
de Kabul. När vi vaknade på morgonen 
såg vi massa soldater med massa vapen 
på gatorna, berättar Aref. 

Vet ni vilka man sköt? 
Oskyldiga, dem som ville försvara 
sitt land. Jag var inte glad att ryssarna 
försökte ta över Kabul. Ett par dödades 
och sattes i fängelse. Jag var rädd och 
jag ville inte hamna i fängelse och sedan 
bli dödad. 

Enligt Aref är 75 % av Afghanistan berg. 

Hur lång tid tog det för dig att gå till Pakistan? 
Tre dagar och tre nätter. Jag gick för att 
inte bli tagen i bilen. Vi var 36 personer 

som gick. Vi hade en vägvisare som 
kunde vägen, vi betalade honom för att 
visa vägen. 

Vi gick på natten för att inte bli hittade. 
Under första nattens resa blev jag väl-
digt hungrig och törstig. Andra dagen 
blev mina fötter helt svullna och det 
värkte i hela kroppen. Vi kunde inte vila 
oss. När vi precis hade kommit ut från 
bergen så kom det flygplan som släppte 
bomber mot oss. 12 personer dog av 
bomberna. Vägledaren sade till oss 
att springa in till bergen igen. Vi satte 
oss inne vid bergen och väntade på att 
flygplanen skulle åka iväg. Vi gick och 
begravde de 12 personerna som hade 
dött. Jag hade en liten väska med mig. 
När vi hade passerat Iran så märkte 
vi att vi hade blivit rånade, väskan var 
borta. Alla kläder och alla pengar var 
borta. Jag frågade många personer om 
jag kunde få hjälp. Alla trodde att jag 
hade druckit något. 

Under ett tak vid en affär i Ahvaz stod 
jag tills polisen kom och hämtade mig. 
Polisen trodde att jag var påverkad av 
något så de tog in mig. Nästa dag så 
hade jag förhör. De förstod att jag var 
oskyldig och då körde  de hem mig och 
gav mig mat och kläder. 

När jag kom till Stockholm visste jag 
ingenting. Resan kostade 2 000 dollar. 

Jag kunde inte svenska så jag pratade 
engelska med människorna där. Jag 
bodde ett år i Kiruna och sedan i Borås 
och nu bor jag i Göteborg. 

Hur gammal är du? 
Jag är 49 år gammal. 

Vad kan man göra för de nya som kommer 
till Sverige?
Man ska hjälpa personerna. 

Vad är det bästa man kan göra  
för en ensam person?
 Det bästa är att lära den svenska, vara 
med personen och att bli en bra vän 
med personen. De människorna som 
har kommit hit nyligen har så mycket 
att berätta. Om ni blir bra vän med dom 
kan ni lära dem svenska språket och att 
skriva, så alla andra kan veta hur dem 
har haft det. 

Vart bor din familj?
Min mamma bor i Sverige och mina tre 
andra syskon också.

Vad heter dina böcker? 
Min första bok heter Grönt&Blått, den 
andra heter Afghani och den sista heter 
Någonstans att bo. 

Bor du med din familj?
 Ja.

Vilka språk kan du?
Jag kan Svenska, Engelska, Persiska och 
Indiska.

Annabella Rasid, Moa Lilja, 4B

Arefs flykt från Afghanistan
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Aref är författare

Omslagsbild

Foto: Homeira Tari

Överst: Chloé Bjurén

Rad 2 : Linn Hazell, Moa Lilja, 
Elsa Duarte Gunnarsson,  
Fanny Svensson, Nadia Colic 
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Elin Jaako
Hur tycker du att man är en bra kompis?  
Snäll, rolig, hjälpsam, alltid finns 
där och stöttar dig

Hur skulle du göra för att stoppa en 
situation där någon blir mobbad i 
skolan?ww
 Hämtat en vuxen och sagt stopp.

Vad kan vi göra för att alla ska känna 
sig trygga i samhället?
Vara snäll, hitta på olika saker, 

vara hjälpsam och 
alltid finnas där.

Ska alla få vara med?
Ja

Ska man mobba folk?
Nej

Clara  
Sigbrant,

Clara Sigbrant
Hur är man en bra kompis?
Man är snäll mot kompisar, man kan 
trösta vännerna när dom är ledsna.

Vad har en bra kompis för egenskaper?
Kompisen är snäll mot dom som är 
kompis med.

Hur skulle du göra för att stoppa en situation 
där någon blir mobbad i skolan?
Jag ska kolla vilka som mobbar personen 
och ifall jag vet namnet så springer jag 
till en lärare och säger vilka som mobbar 
och var de är.

Vad kan vi göra för att alla ska känna sig 
trygga i samhället?

Vi kan se till att dom inte 
blir mobbade i samhället.

Vad hade du gjort om du 
såg någon ensam på  
en rast?
Jag hade gått fram till 

den och frågat om 
den vill vara med 
och leka. 

Vad gillar du att göra på rasterna? 
Jag gillar att gå runt och kolla ifall det är 
någon som är själv så skulle jag fråga om 
den ville leka med mig. 

Vad hade du gjort om du såg att  
någon var ledsen?
Gått fram till den och frågat vad det var 
och tröstat den.

Får vi behandla varandra hur vi vill?
Nej! Nej det får vi inte, om vi hade 
behandlat varandra hur som helst hade 
vi slagit ihjäl varandra och det hade ju 
inte varit bra. Vi hade också blivit sjuka 
och inte varit friska. Om vi säger att jag 
ska vara ute och leka sedan blir sjuk och 
struntar i det, fortsätter att leka och blir 
ännu sjukare så hade ju det inte heller 
varit så bra. Man ska inte heller bete sig 
illa mot varandra och inte tänka hela ti-
den: Jag vill inte göra det här och det här, 
för att jag tycker man ska tänka positivt 
och tro på sig själv och man kan peppa 
varandra också ifall det behövs.

Elin Jaako

Filip C
Hur tycker du att man är en bra kompis?  
Ge olika exempel.
Man delar med sig mycket och man är 
med varandra mycket och hjälper var-

andra. Man ska inte bråka.

Vad gillar du att göra med en 
kompis?

Gillar att sitta vid 
dator, titta på youtube, 
leka med vänner, gillar 

BeyBlade.

Hur skulle du göra för att stoppa en situation 
där någon blir mobbad i skolan?
Jag skulle hjälpa personen, säga till 
någon lärare och inte låta personen ska 
stå kvar där och bli mobbad. 

Vad kan vi göra för att alla ska känna sig 
trygga i samhället?
Vi kan ha det bättre genom att hjälpa 
andra personer som blir mobbade och 
att vi inte ska bråka med andra personer.

Vad gillar du att göra på skolrasterna?
Jag gillar att spela fotboll och boll-jage.

Får vi behandla varandra hur vi vill? 
Vi kan inte behandla varandra hur vi 
vill. Jag har sett några personer som 
blivit mobbade och inte blivit behand-
lade som andra personer och jag har 
sagt till en lärare. Jag känner att jag 
inte vill vara med den personen som 
beter sig dåligt och jag skulle sagt till 
en lärare om någon person skulle sagt 
till mig att jag inte skulle få vara 
med i en lek.

Abbas Rayes

Moa Lilja 
Hur tycker du en bra kompis är?  
Ge exempel!
Man bjuder kompisen på att bada, man 
följer med kompisen på aktiviteter och 
att man inte är taskig.

Vad har en bra kompis för egenskaper?
Man är snäll, att man delar med sig.

Vad skulle du göra för att stoppa en situa-
tion där någon blir mobbad i skolan?
Säga till en lärare för att den personen 
inte skulle fortsätta att mobba den 
andra.

Vad kan vi göra för att alla ska känna sig 
trygga i samhället?
– Att det skulle finnas fler ordningsvak-
ter på mer vanliga ställen som på 
torget.

Hur mår du i skolan? Vad är bra 
och dåligt?
Jag mår bra i skolan för 
jag har många vänner. Jag 
gillar inte maten i bamba. 
Vi har snälla och roliga 
lärare. Bild är extra 
roligt. 

Är folk dumma eller snälla mot dig i skolan? 
 Lite både och, jag har många bra 
kompisar med en del skvallrar för att 
bli populära.

Om du fick bestämma över världen en dag, 
vad är det första du skulle bestämma? 
Jag skulle bestämma att alla skulle gå 
i skolan i alla länder, både tjejer och 
killar. Det skulle inte finnas någon 
skillnad mellan dom.

Får vi behandla varandra hur vi vill?
Nej, det får man inte. Man ska vara 
snäll och respektera varandra. Man 
ska inte vara som Donald Trump som 
säger: Jag gillar inte den tidningen så 
reportrarna får inte ställa dom frågor-
na, män kan bara ta kvinnorna mot 
deras vilja. Det är många som protes-

terar mot honom bland annat Emma 
Watson och Madonna, till exempel 
under women’s march i Washing-
ton den 21/1-2017 vecka 3.

Malala var tjej och hon fick inte 
gå i skolan men hon gick dit 

och sen uppmuntrade hon 
andra att gå i skolan sen hon 

blev skjuten i huvudet men som tur var 
fanns det vakter där som såg det och då 
fick hon hjälp. 

Vad är trygghet för dig? 
Att alla vapen/bomber ska ingen sälja, 
då blir det inga krig eller skottloss-
ningar och alla lever i frid och är glada. 
Jag äter för att må bra och dem som 
inte äter mår inte bra. Jag gillar inte att 
Donald Trump är president men han 
är bättre än Hillary Clinton. Men båda 
är sämst.

Mänskliga rättigheter
Alla har rätt till mat, vatten och ett 
hem. Om man inte hade mat eller 
vatten skulle man inte överleva, vissa 
barn måste gå många kilometer för att 
hämta vatten. Man kan inte bara ha ett 
hus med väggar och tak, utan man ska 
känna sig trygg, inte orolig. Detta är 
den mest grundläggande och viktigaste 
i de mänskliga rättigheterna. Detta är 
den enda rättigheten som handlar om 
att överleva. Många kändisar jobbar 
även i FN för mänskliga rättighe-
ter, bland annat Emma Watson.

Sanna Olsson

Får vi behandla  
varandra hur vi vill?

Foto: Ajla Radoncic

Hugo Fransson
Hur tycker du att man är en bra kompis? 
Man är med den och inte stänger ute den 
och man kan åka till Liseberg med den.

Vad har en bra kompis för egenskaper?
Snäll, rolig, pålitlig, fjantig och ödmjuk.

Hur skulle du göra för att stoppa en situa-
tion där någon blir mobbad i skolan?
Först skulle jag hjälpa den som blev 
mobbad och sedan om det inte gick 
skulle jag hämtat fröken.

Vad kan vi göra för att alla ska känna sig 
trygga i samhället?
Stoppa alla mobbare och 

vara med dom som är ensamma.

Hur tycker du att dina klasskamrater är?
Snälla, roliga, pålitliga, ödmjuka och 
tänker på andra också.

Vad är ditt favoritämne i skolan?
Idrott och matte är mina favoritämne.

Hur är lärarna i skolan på till exempel 
idrott och matte?

Idrott: lite snäll, sträng och 
rolig. Matte/NO: snäll, rolig, 
pålitlig. SV/SO: rättvis, rolig 
och reser så vi kan lära och se 
mer.

Rebecca Velevska

Erik Keremestevski
Hur tycker du en bra kompis är? 
Man är schysst, snäll och hjäl-
per den om den behöver hjälp.

Vad har en bra kompis för egen-
skaper? 
Han är snäll och hjälper mig 
när jag behöver hjälp.

Hur skulle du göra för att stoppa en 
situation där någon blir mobbad?
Jag skulle hämta en lärare 
sedan skulle jag säga: ”sluta 
mobba” till den som mobbar.

Vad kan vi göra för att alla ska 
känna sig trygga i samhället? 
Att det inte ska vara mobbning 
och att det ska vara tryggt.

Vad gjorde du på rasten i torsdags?
Jag spelade fotboll med mina 
vänner på rasten.

Jag leker med alla i klassen, 
leker inte med några speciella!

Har du blivit mobbad eller kränkt 
i skolan?
Jag har aldrig blivit mobbad 
eller kränkt. 

Liam Haapakoski 
 Gustavsson

Sanna Olsson
Hur tycker du en bra kompis är?
Man är snäll, man kallar inte varandra 
för något dumt. Man ska inte tro att 
man bestämmer över kompisen.

Vad har en bra kompis för egenskaper?
Man delar med sig och inte behåller 
allt för sig själv. Man låter kompisen 
pröva de spelen som man har. 

Hur skulle du göra för att  stoppa  
en situation där någon blir 
mobbad i skolan?
Säga till dom som mob-
bar att det inte är okej, 
för att lärarna säger att 
man ska säga till själv 
först sedan om dom 
inte lyssnar så ska 
man hämta en 
lärare. 

Vad kan vi göra för att alla ska  
känna sig trygga i samhället?
Att alla brottslingar fick en kurs i  
snällhet. 

Har du blivit mobbad i skolan  
någon gång?
Nej, men jag har blivit retad för att jag 
älskar Harry Potter! Dom har sagt flera 
gånger att jag inte gillar Harry Potter 
eftersom jag inte vet allting i böckerna 
eller att jag inte träffat skådespelarna.

Har du sett någon i skolan som har blivit 
mobbad?
Nej, men på torget utanför skolan.

Vad skulle du gjort om du blev mob-
bad?

Jag skulle säga till  
mobbaren själv.

Moa Lilja
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Innan detta jobbade han som fastig-
hetsförvaltare hos Riksbyggen samt 
hos Idrott och föreningsförvaltningen. 
Under de två föregående tjänsterna 
så har han jobbat med områden som 
finns i Backa, så som Backavallen och 
Blå staden. Rezas arbetsuppgifter som 
distriktschef är bland annat persona-
lansvaret på distriktet och sitter med i 
företagsledningen.

Har du några planer som du vill utföra  
i Backa?
Jag vill fortsätta på det arbete som redan 
påbörjats, exempelvis lägenheterna som 

skall byggas och renoveringen 
av fastigheterna. Men jag 

vill att hyresgästerna ska 
få en chans att vara ak-
tiva och säga vad de vill 
förändra eller förbättra 
i området som vi sedan 
kan försöka utföra.

Tycker du budgeten är 
fördelad på ett rättvist sätt 

inom området?
Vi som sitter 

i ledningen 
kollar inte 
på vilket 
område det 
är, utan det 
som be-
höver fixas 
försöker vi 
fixa. Oav-

sett om 
det är i 
Backa 
eller 
någon 
annan-
stans. 

Tycker du jämställdhet är viktigt och  
i så fall varför?
Jämställdhet är viktigt för hela Poseidon, 
det är inte bara könen som är viktigt att 
ha jämställt utan även ålder och olika 
kulturella bakgrunder.

Vad ska du göra för att det ska vara jämställt 
under hela området?
Om ni tittar på Poseidons personal-
policy så ser ni att det inte bara är i 
Backa utan i hela företaget som Posei-
don strävar mot ökad jämställdhet. Till 
exempel så har vi i distriktet tre kvinnor 
och fyra män som är husvärdar och då 
är det inte lika vanligt att kvinnor söker 
jobb som husvärd.

Vad är svårigheterna med ditt jobb?
Allt och inget. Eller det blir nog allt för 
att jag är ny. Men jag hoppas på att hy-
resgästerna ska bli mer aktiva i området. 
Så vi försöker sprida information via 
hemsidan och vi vill då också att hyres-
gästerna skall vara aktiva för att vi ska 
göra skillnad.

Vad tycker du är positivt med ditt jobb?
Det positiva är att jag är tillbaka i Backa. 
Jag har bott i Backadalen förut så det är 
jättetrevligt att komma tillbaka. Området 
har förändrats och blivit mycket finare. 

Anser du att det är jämlikt mellan exempelvis 
Poseidons hyresgäster i Johanneberg och 
Backaröd?
Det är olika stadsdelar som har skilda 
åldrar och därför ser byggnaderna och 
stadsdelarna olika ut. Det är också mer 
grönt i Backa eftersom här finns mer 
natur runt omkring, medans Johanne-
berg är ett område som är mer centralt 
och passar för dem som vill bo så. 
Men även om det är skilda områden så 
satsar vi så klart på och utvecklar båda 
områdena. 

Varför satsas det inte lika mycket på speciella 
dagar, som till exempel Backa Röd-dagen, 
som ni gjorde förut?
Det finns ingen särskild anledning men 
vi vill att folk i området skall vara mer 
aktiva så vi kan ha en chans att bemöta 
sådana önskemål. Vi är ett bostadsförvalt-
ningsföretag så vi vill att hyresgästerna 
skall vara aktiva och komma med förslag 
så vi gör allt gemensamt, så som Backa 
Röd-dagen. Så aktiviteter vill vi genomfö-
ra gemensamt med boende i området. 

Anser du att det är tryggt i området? Vad vill 
du göra för att utöka tryggheten i området?
Det är en stor och viktig fråga och det 
skiljer sig från person till person vad man 
tycker att trygghet är. Nedskräpningen 
kan vara ett problem i många områden 
och kan bli en trygghetsfråga, likaså 
belysningen på kvällarna. Om det är så 
att vi har brister i frågor som rör trygghe-
ten eller något annat liknande, så vill jag 
gärna ha feedback från hyresgästerna så att 
vi kan ändra på det. Vi försöker rätta till 
brister så snabbt som möjligt 
och om ni tycker det finns 
något som behöver åt-
gärdas så vill vi gärna 
att ni kontaktar oss.

Vad tycker du om att 
det finns sopmoloker 
nära barnens lekplatser 
på vissa ställen? 
Vi kommer så småningom 
ta bort dem och det kommer byggas 
fler miljöhus. Vi planerar att bygga nya 
lägenheter och radhus på Wadköpingsga-
tan och i samband med det så kommer vi 
bygga flera nya miljöhus. Vi hoppas också 
att vi alla sedan hjälps åt att källsortera allt 
avfall. Sophanteringen måste förbättras.

Songul Yagci och Sofia Espiga, Backa Röd

Den 7 april intervjuade vi Poseidons nya distriktschef i Backa. 
Reza Zare är 53 år och har två söner. Han är distriktschef för 
Backa och centrala Hisingen sedan februari i år. 

Reza är Poseidons nya  
diskretchef i Backa
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Du har rätt att tycka  
vad du vill!
Du har rätt till att ha hem, mat och vat-
ten. Du har rätt till att gå till skolan. Alla 
har rätt att fly från krig och att få skydd 
i ett nytt land. I vissa länder får man inte 
tycka vad man vill. Alla barn har rätt att 
gå i skolan och få utbildning.

Inget barn eller vuxen ska få vara med 
i krig. Man ska få fly för att inte dö i 
kriget. När jag bröt armen fick jag känna 
hur det känns 
för dem som har 
ett funktions-
hinder. Tänk 
att fler än 100 
människor i 
världen har olika 
slags funktions-
hinder. Det är 
jobbigt att till exempel kunna använda 
endast en arm och ett ben. När jag hade 
mitt gips så fick jag inte använda den 
armen. Jag kunde inte använda den 
armen när jag skulle äta. Jag kunde inte 
spela handboll. När jag tog bort gipset 
så var jag jätte svag i just den armen. Jag 
fick göra olika övningar varje dag för att 
kunna göra armen stark igen. I skolan 
kunde jag inte skriva med penna så jag 
fick använda en dator. 

 Moa Lilja, 4B

Behandla 
varandra  
hur vi vill?
Man får inte 
behandla varan-
dra hur man vill. 
Om jag går runt 

och säger att någon är ful då mår ju inte 
den personen bra. Jag hade inte mått 
bra om någon sade till mig att jag är ful. 
Jag kanske kände mig jättefin och sedan 
kommer någon till mig och säger att jag 
är ful. Då blir jag ledsen. Om man får 
göra som man vill då kommer det inte 
gå bra för de svaga. De elaka säger till 
de svaga vad de ska göra och blir det 
svårt för dem att stå emot de elaka.

Linn Hazell, 4B

Behandla folk som du vill 
bli behandlad
Jag tycker att man inte får behandla 
varandra hur man vill. Man ska behandla 
folk så man själv vill bli behandlad. En 
del behandlar folk dåligt. Visste du att i 
till exempel Ryssland, år 2006 blev cirka 
14 000 kvinnor 
ihjälslagna! Det 
är ju inte riktigt 
klokt, tänk om du 
kände någon av 
dem. Jag tycker 
att man ska vara 
trevlig och snäll 
mot folk, man kan 
till exempel hälsa på folk man går förbi. 
Då får man ett bra rykte om sig själv, 
tycker jag.

Elsa Duarte Gunnarsson, 4B

Pojkar och flickor är  
lika mycket värda
Pojke och flicka är lika värda. Man ska 
inte mobba någon om den personen 
vill att den ska ha samma mänskliga 
rättigheter som en 
flicka eller pojke. 
Om den perso-
nen vill ha den 
rättigheten som 
en pojke eller flicka 
har så kan man 
tycka det.

Det finns en annan sak, VARFÖR?!  
Det är för att om en lärare inte väljer 
mig när jag räcker upp handen då skulle 
jag känna mig att jag inte lär mig myck-
et bara för att jag är pojke eller flicka.

Man tycker att en man ska vara mer 
manlig och en kvinna ska vara mer 
kvinlig! Det är för att samhället säger 
att man ska vara på ett visst sätt och så 
har det varit alltid. Och jag tycker att 
man kan tycka vad man vill vara som en 
pojke eller flicka.

Abbas Rayes, 4B

Rättigheter och skyldigheter
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Vad arbetar du med?
Jag är skulptör, konstnär. Det är mitt 
liv. Jag kan inte tänka mig någonting 
annat som skulle vara mera spännande 
för mig.

Varför brinner du för konst?
Om man hittar någonting i livet som är 
riktigt spännande så finns det knappast 
ett svar på frågan varför. Därför att det 
är livet för mig.

Vad är negativt med ditt arbete?
Det beror alltid på hur man ser på livet 
och meningen med det. Jag tänker inte 
på vad som är negativt eller positivt, 
vad som är toppen med konsten eller 
inte. Det finns både ljus och skugga. 
Som konstnär måste man veta vad man 
gör. Det viktigaste är för mig att man 
inte senare behöver ångra någonting.

Vad har du arbetat med innan?
Konsten var alltid med under hela mitt 
liv, i olika former och skepnader.

Vad är dina framtidsplaner inom ditt arbete?
Jag jobbar med olika projekt. Mitt 
närmaste händer nu under sommaren 
på Vatnajökull på Island. Dit är jag och 
min dotter Christine inbjudna. Det 

blir en projektmånad med art in nature 
som gäster av Gunnar Gunnarsson 
Institut. Vi jobbar ofta tillsammans. 
Christine är fotografen i vårt team. 
Mestadels arbetar vi ute i vildmarken 
mellan Canada och Australien med 
”Det eviga ögonblicket”.

För år 2018 förbereder jag ett projekt 
med fokus på konst och ekologi på 
Svalbard. Jag tycker om polära och 
atlantiska områden, om att skapa i  
snö och is.

Naturen ligger mig närmast, den är vik-
tigast för mig, ett konstverk för sig som 
jag vill lyfta fram med mina temporära 
installationer.

Vad handlar din utställning om på  
Kulturhuset?
Det är fram för allt barnens utställning. 
Jag har jobbat med årskurs 2 på Norra 
Hisingen. 

Vi har var och en skulpterad sin komet 
eller planet och på så sätt skapat Vår 
vintergata som ett gemensamt konst-
verk. Det hela med mycket teckningar 
och texter som uttrycker vår syn på 
världen.

Vad är trygghet för dig? Hur hittar man 
trygghet?
Trygghet finns för mig framför allt på 
det individuella planet.

Att leva som konstnär betyder att man 
satsar på livet med alla sina facetter.
Man tror på det vad man gör och ska-
par ett slags inre trygghet som måste 
klara av ganska stora utmaningar. En 
dag kan man kanske få ett stort uppdrag 
som man inte hade vågat drömma om.

Men vägen dit kan vara väldig lång. 
Ibland känns det så att man som Sisyp-
hos rullar upp en sten som omgående 
rullar ner igen. Utmanande att planera 
ett sådant liv. För att jobba som en 
professionell konstnär i Sverige måste 
man vara egenföretagare. Det vill säga 
man skall förutom att jobba med sin 
konst också marknadsföra sig själv, 
sköta bokföringen osv. Detta är ett stort 
ansvar man har. 

 Vad vill du förmedla med din konst?
Är jag ute i landskapet för att skapa 
mina art in nature installationer så står 
för mig naturen högst uppe. För mig 
känns det lite så att jag är på min väg 
”till världens ände” där natur och konst 

kan vara ett. Jag vill uttrycka det som 
finns där, som kanske inte är så lätt att 
se, men som behöver en röst. Jag vill 
inte ha en motsättning mellan konst 
och natur. Konst ska beröra. Det skall 
gå en fascination från ett hjärta till ett 
annat. Och för mig funkar det inte utan 
naturen.

Jag träffar gärna skolelever. Det tycker 
jag är mycket spännande och roligt. 
Ibland kör man som konstnär också 
fast med en konstnärlig idé … träffar 
man då barnen som ibland vänder 
saker och ting upp och ner, så kan man 
lära sig väldigt mycket. Man kan helt 
enkelt få helt nya ingångsvinklar.

Imorse jobbade jag med en klass i Här-
ryda. Då kom som så ofta frågan varför 
skapar man konst? Varför gör man en 

snögubbe? … Det är roligt. Man vill 
uttrycka sig själv, vill fascinera andra, 
och man vill göra någonting som man 
mår bra med.

Jag har börjat med ett nytt projekt på 
Östkusten i Sverige, vilket ligger mig 
väldigt nära. Projektet handlar om 
spökgarn fiskenät som ligger på havets 
botten och fortsätter att fiska i minst 
femhundra år till. Världen runt ligger 
det flera millioner sådana fiskenät på 
havets botten. Jag vill lyfta fram pro-
blematiken och skapa medvetande om 
detta med ett konstprojekt, eftersom 
det berör oss alla.

Är det mycket att göra?
För mig finns ingen skillnad mellan fri-
tid och jobb. Allt är ett. Ibland kan det 
kännas lite jobbigt och ibland stressigt, 

men det kanske är saltet i soppan.

Har du familj?
Jag har som sagt en dotter som är 
fotograf och med på det flesta av mina 
projekt. Detta är jag mycket tacksam 
för. 

Är du helsvensk?
Nej. Jag har mycket i ryggsäcken. Min 
familj kommer från England. Därför 
har jag ett engelskt namn. Jag har levt 
länge i Tyskland. Nu bor jag i över 20 
år i Sverige.

Min själ är engelsk och skandinavisk. 
Island tror jag ligger mig mycket nära.

Skriver du dikter?
I mina böcker finns det både bilder och 
texter, en del poesi och filosofi. 

Ajla, Mohammed, Gagi och Armando, Ung helg

Fakta
Namn: Karl Chilcott

Yrke: Skulptör

Intressen: Konst, skulptur,

Gagi och Karl
Utställning av elever i årskurs 2 i Norra Hisingen 
från konst projektet ”Vår vintergata”  

Karl och Ajla
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”Att vara konstnär    är mitt liv!”
Skulptören Karl Chilcott:

8 9



Jag har varit chef inom skola under en 
väldigt lång tid och alltid har det varit 
ekonomiska sparåtgärder. Det tycker 
jag är jobbigt och besvärligt. Att minska 
på verksamheter samtidigt som man 

Vad har du för framtidsplaner inom ditt arbete?
För mig personligen så har jag inga 
direkta planer. Min plan är att få de allra 
bästa förutsättningar för skolor, kultur 
och fritid. Nå barn och unga, så att barn 
och unga känner att dom får bra förut-
sättningar för att kunna ta steget ifrån 
en barndom till en ungdom vidare in till 
ett vuxenliv. Det som jag tror är att alla 
tycker att familjen är viktig. Då är det 
viktigt att ha ett jobb och kunna försörja 
sin familj. Det är en mänsklig drivkraft 
som jag vill ska bli ännu bättre. 

Vad tycker du om trygghet? Hur skapas den?
Jag tycker såklart att trygghet är jät-
teviktigt. Inom skolan så är trygghet 
och studiero grundförutsättningar för 
att verkligen kunna lära sig någonting. 
Om man inte är trygg så vågar man inte 
förändra sig själv. Vi har en samhällsut-
veckling där vi kan se att allt fler känner 
sig otrygga i sin miljö, alltså sin stadsdel 
och stad. Man kanske inte känner sig 
otrygg i sin miljö men om man inte 
känner dom ”på andra sidan gatan” kan 
det leda till att man känner sig otrygg. 
Skillnader och klyftor leder till att 
människor inte har kontakt i ett sam-
hälle. Det tror jag skapar otrygghet. Jag 
tror inte man kan underskatta behovet 
utav trygghet. Det är en djup mänsklig 
sak. Jag tror att vi alla i hjärtat behöver 
trygghet för att må bra. 

Hur har ni tänkt angående 16-årsgränsen?
Den hänger ihop med ganska många 
olika saker. För det första tänker vi att 

Fakta
Namn: Anders Andren

Ålder: 56

Yrke: Sektorschef, en utav tjänste-
männen som sitter i förvaltningen på 
Norra Hisingen, chef över sektorut-
bildning och sektor- kultur och fritid

Intressen: Min familj, idrott - fotboll 
framförallt. Jag har varit aktiv inom 
fotboll och tränat ungdomslagen 
i många år. Fotboll är mitt fritids-
intresse. 

en 16-årsgräns handlar om en gräns 
upp till att man går i årskurs 9. Vi har 
ett uppdrag från våra politiker att arbeta 
med att höja kvaliteten på våra fritids-
gårdar. Alltså kvaliteten i den verksam-
heten som fritidsgårdarna bedriver. Man 
kan fråga sig om det är dålig kvalité just 
nu, men det kan man inte säga att det 
är. Fritidsgårdarna behöver få bättre 
förutsättningar för att nå mellanstadie- 
och högstadieungdomar. Vi tänker att 
grunden till en positiv fritid läggs gan-
ska tidigt. Då behöver vi nå yngre barn 
och ungdomar med våra verksamheter. 
På fritidsgården och i anslutning till fri-
tidsgården finns det nu unga vuxna. Då 
tänker vi att om det finns 18–22 åringar 
på fritidsgården, så har vi inte lätt att nå 
11–13 åringar. 

Många föräldrar kan känna sig tvek-
samma till att släppa iväg sitt barn till en 
fritidsgård om man vet att det samtidigt 
finns betydligt äldre ungdomar där. Vi 
tror att fritidsverksamheten behöver bli 
bättre på att nå de yngre barnen. Så att 
dem tidigt kan komma in i en positiv 
fritidsverksamhet. Därför så vill vi att 
huvudmålgruppen för en fritidsgård ska 
vara under 16 år. Ungdomar måste bli 
producenter av sin egen fritid och inte 
bara konsumenter. Jag själv har gått på 
fritidsgård när jag var i den åldern. Man 
tillbringade sin fritid där. Men vi tänker att 
vi höjer kvaliteten om ni ungdomar själva 
engagerar er till att göra era egna aktivite-
ter, med stöd av ungdomshandledare. 

Ni har ju stängt ner den dagliga verksamheten 
för ungdomar med just den målgruppen ni 
valt att fokusera på, Varför gjorde ni det?
Vi har ju en politiskstyrd verksamhet. 
Då sade våra politiker till oss att vi ska 
ha en fritidsverksamhet på skolorna. De 
allra flesta skolorna i staden erbjuder 
ett fritidshem för mellanstadiet. Vi har 
alltså fått i uppdrag att det ska finnas 
ett fritidshem på skolorna. I skollagen 
står det att kommunen måste ordna 
fritidshem eller en fritidsklubb. Men 
vi har fått uppdraget att ha fritidshem 
på skolorna. Det finns ingenting som 
motsätter sig för att ha en fritidsklubb 
på fritidsgården också. Men resurserna 
räcker inte alltid till. Det är mycket som 
vi skulle vilja göra men som vi inte har 
råd med helt enkelt. Vi måste prioritera 
vissa saker.

Vad händer med ungdomarna som är  
över 16 år?
Vi har avsatt två ungdomshandledare 
som ska jobba med den äldre gruppen 
på heltid. Vi tänker att det finns ett 
utbud i staden som dem äldre behöver 
komma åt. Till exempel Ungdomssats-
ningen. Samtidigt tänker jag att de allra 
flesta gymnasieungdomar använder 
fritidsgården. På något sätt börjar man 
växa ifrån fritidsgården när man börjar 
på gymnasiet. Man får andra intressen. 
Därför kan man få bättre förutsättningar 
för att komma in i ett vuxenliv. 

Anders Andrén
Sektorschef för utbildning och kultur och fritid

Vad har du arbetat med innan?
Jag har varit gymnasielärare inom 
biologi, kemi och naturkunskap. Jag har 
varit rektor och gymnasiechef. Nu är jag 
sektorchef. Innan det så har jag jobbat 
många år på ett regemente i Borås. Det 
slutade jag med 1993-94. Då omskolade 
jag mig till lärare. 

Vad gör du på ditt arbete och  
vad tycker du om det?
Jag är en utav nio personer som sitter i 
det som kallas för förvaltningsledning-
en. Jag ansvarar för allt som rör skola, 
förskola, kultur och fritid. Det vill säga 
bibliotek, fritidsgårdar och kulturhus. 
Jag ansvarar både för ekonomin och 
verksamheten. 

Jag tycker det är roligt. Det är intressant. 
Jag har alltid varit intresserad av skol- 
och utbildningsfrågor. Som sektorchef 
på Norra Hisingen får jag jobba med de 
frågorna. 

Vad tycker du är positivt och negativ  
med ditt arbete?
Att jag har ett stort ansvar. Ansvar för 
viktiga områden, barn och ungdomar 
samt utbildning. Utbildning är ett av 
de viktigaste områdena som finns att 
jobba med. Jag tror att det är viktigt att 
få bra förutsättningar för att lyckas med 
skolan och komma in på en gymnasie-
utbildning. Med en fullkomlig gym-
nasieutbildning kan man etablera sitt 
yrkes och vuxenliv. Jag är ganska säker 
på att det med skola och utbildning är 
ruggigt viktigt. 

Har ni någon lokal eller ekonomi för de  
äldre ungdomarna?
Det klart att det finns en beskrivning 
för vad den personalen ska göra. Men 
det finns ingen lokal eller fritidsgård för 
de äldre ungdomarna. Men för att höja 
kvaliteten för dom kvällarna fritidsgår-
darna är öppna så har vi tvingats till 
att stänga alla fritidsgårdar en kväll i 
veckan. Så åtminstone en kväll i veckan 
så finns det en lokal för den äldre mål-
gruppen. Alltså en kväll på Selma, en 
kväll i Brunnsbo, en kväll i Kärra osv…

Ska den äldre målgruppen då åka runt  
hela tiden?
Ja, eller så kan dem åka på någon annan 
aktivitet på Lindholmen eller i stan. Jag 
tror att det är ganska bra att man får 
lite kontakter överallt i stan när man 
börjar blir vuxen. Ett samhälle riskerar 
att etablera sig om man inte träffas över 
gränser. Jag tror att det skulle kunna 
vara bra att inte bara vara på en fritids-
gård i Backa. 

Finns det någon möjlighet att fixa en  
lokal som är ganska central för alla äldre 
ungdomar på Norra Hisingen? 
Jag tror att det redan finns verksamhe-
ter för de äldre målgrupperna. 

vill att det ska bli bättre. 
Jag brukar också tänka att det inte finns 
en direkt koppling mellan ekonomi 
och betyg. Men självklart betyder färre 
lärare, sämre förutsättningar för barn 
och ungdomar att lyckas i skolan. Sedan 
är det mycket jobb, man jobbar många 
timmar. 

Är det stressigt?
Nja, jag har mycket att göra men jag 
känner mig sällan stressad. 
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Ändras budgeten på fritidsgårdarna?
Ja, så blir det ju när vi har lyft bort två 
personal. Under alla mina år som chef 
så har det tyvärr alltid varit minska-
de budgetar och personal. Budgeten 
leder till att vi måste stänga fritidsgår-
dar eller ändra åldersgruppen. Vi har 
också övervägt att stänga bibliotek el-
ler ta bort Made in Backa. Vi har valt 
att prioritera det som är viktigt. Vi 
har inte viljan att stänga en fritidsgård 
en kväll i veckan. Genom att stänga 
fritidsgårdar en kväll i veckan så kan 
personalen som skulle jobbat där, 
istället jobba på en annan fritidsgård. 
Då blir det mer personal den kvällen 
på en annan fritidsgård. Då anser 
vi att det blir en bättre verksamhet. 
Sedan är det självklart en försämring 
att man måste stänga. 

Hur ska de äldre ungdomarna få pengar  
för aktiviteter?
Genom ungdomssatsningen. 

Hur tycker du att det ser ut i Backa  
för tillfället?
Jag tycker det ser lugnt ut just nu om 
man tänker på vad som hände  
2008–2009 med skjutningar och bil-
bränder och så vidare.

Vad kan vi göra för att göra det bättre eller 
är det bra som det är?
Jag tror att det kan bli bättre med 
satsningen på 16-årsgränsen men 
som sagt vi vet inte utan vi tror, men i 
Backa ser det bra ut just nu.

Tycker du att det är bra eller dåligt det här 
med 16-årsgränsen på fritidsgårdarna?
Jag tycker det är bra just för att det 
är för få tjejer och för få ungdomar 
under 16 år, just därför tror jag att det 
är en bra satsning.

Tror du den här 16-årsgränsen  
kommer att funka? 
Ja, det tror jag.

Vill ni förbättra något på fritidsgårdarna, 
vad i så fall? 
Att det ska komma fler tjejer, yngre 
barn och att äldre ungdomar ska ta sig 
ut i världen själva.

Vad tycker du om jämställdheten i Backa? 
Jag tycker Sverige är bra på det, och 
att de jobbar mycket på det. 

Ajla, Mohammed, Gagi, Armando,  
Khalid, Jonathan, Ung helg

Toni Rojnic
Ungdomshandledare 

Louise Andersson
SSPF-koordinator

Angelica  
Stoltz
Ungdomshandledare  

Toni Rojnic är 24 år gammal och 
jobbar på Brunnsbo fritidsgård. 
Han älskar sitt jobb. Han försöker ge 
ungdomar så meningsfull fritid som 
möjligt. Han har inga barn ännu!

Vad gillar du mest i ditt jobb?
Att få ungdomarna att producera sin 
egen tillvaro.

Vad ogillar du mest i ditt jobb?
Ibland kan det vara påfrestande att 
arbeta flera kvällar sammanhängande 
för att man har ett eget privatliv också.

Vilka ställen har du jobbat i och hur länge?
Jag har arbetat på McDonald’s som 
ung, sedan har det varit flyttfirma och 

Hur gammal är du?
Man frågar aldrig en kvinna om hennes 
ålder, men ok för denna gång. Jag är 41 
år gammal.

Trivs du med ditt jobb? 
Jag älskar mitt jobb för det mesta.

Vad gillar du med ditt jobb? 
Jag gillar framför allt att träffa alla spän-
nande barn och ungdomar men även att 
kunna vara en del av att se de utvecklas 
och skapa förutsättningar för ungdomar 
i livet.

Vad ogillar du mest med ditt jobb? 
Jag önskar att det fanns mer resurser 
för att genomföra bättre saker och mer 
möjligheter till våra barn! Som till ex-
empel mer pengar och personal!

Vilka ställen har du jobbat på och  
hur länge?
Nu jobbar jag på Brunnsbo 
fritidsgård. Innan har jag 

lite andra ströjobb.

Vad tänker du göra om 10 år?
Jag har förhoppnings-
vis fått mycket  
erfarenhet och 
öppnat ett eget 
behandlingshem 
för barn och 
ungdomar som 
hamnar utanför 
i den ”undre 
världen”.

Khalid 
Abdiraxman, 

Brunnsbo

jobbat bland annat på Backa Kulturhus, 
Kulturpunkten i Tuve, Glöstorpsskolan, 
drivit ett ART projekt i några år och 
sedan i Brunnsbo skolan och varit med 
att starta fritidsgården här i Brunnsbo 
som jag och mina fantastiska kollegor  
är mycket stolta över!

Sammanlagt har jag varit på Norra 
Hisingen i hundra år nu ungefär...

Har du barn?
Jag har två fina döttrar som jag är 

väldigt tacksam och stolt 
över!

Vad gör du om 10 år?
Njuter av livet. An-
tingen i Brunnsbo 
eller Bahamas, 
inshallah.

Mohammed Sadeq 
Jasim, Brunnsbo 

Louise Andersson är 40 år gammal 
och jobbar som SSPF-koordinator. 
Hon började jobba med SSPF i 
augusti 2016. SSPF står för Skola, 
Socialtjänst, Polis och Fritid. Hon 
jobbar med att sammanföra personer 
som jobbar inom dessa olika yrken så 
vi ihop kan hjälpa ungdomar att inte 
hamna i problem. 

Varför Louise valde detta jobbet är 
för att hon tycker att det är jätte kul 
att jobba med ungdomar och för att 
hon inte vill att ungdomarna ska råka 
illa ut, utan istället göra bra val i livet. 

På hennes gamla jobb, kriminalvår-
den så berättade många ungdomar 
att de hade haft det tufft när de var 
yngre, särskilt i skolan. Så hon ville 
komma in och stötta ungdomarna 
som hade det besvärligt ännu tidigare 
så de inte behövde hamna i trubbel 
eller i kriminalvården.

När Louise var yngre så hade 
hon lite svårt att koncentrera sig i 
skolan. Särskilt svårt hade hon med 
ämnet matematik. Däremot tyckte 
hon mycket om bild och idrott. När 
Louise blev äldre blev hon också 
mycket duktigare på att plugga och 
koncentrera sig. 

När Louise var barn så gillade hon 
att spela fotboll. Hon gick i Warta 
fotbollsklubb och red på en ridsko-
la. Den bästa boken, Djungelboken 
var det hon gillade mest när hon var 
liten men nu som vuxen gillar hon 
filmen, En oväntad vänskap.

Louise ville som liten bli veterinär 
och ta hand om djuren som behöv-
de vård. Hon hade själv en hund. 
Som barn gick hon i en skola som 
ligger i Biskopsgården. Hon trivdes 
där. Idag bor hon fortfarande kvar 
på Hisingen. 

Mohammed Hussein och Mostafa Fathaddin

 har intervjuat  har intervjuat

 har intervjuat

Foto: Homeira Tari
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Fortsättning intevju med

Anders Andrén

Vad har fritidsledare  
för rättigheter och  
skyldigheter?
Ziad Yasin, Angelica Stolz, Angelika 
Andreasson och Toni Rojnic berättar:

Genom  anställning hos Göteborg 
Stad har vi många rättigheter som 
arbets givaren måste uppfylla. Och vi 
har skyldighet att följa arbetsgivarens 
anvisningar. Om vi inte utför det 
arbete som arbetsgivaren begär kan 
det leda till uppsägning. Vi ska alltid 
vara lojala mot arbetsgivaren och i 
alla lägen försöka göra vårt bästa och 
att följa regler och riktlinjer. 

Tystnadsplikt får varje anställd skriva 
under i samband med sin anställning. 

Som anställda omfattas vi av en 
rad rättigheter som ska garantera 
trygghet och schysta villkor. En del 
av rättigheterna regleras genom lagar 
och andra genom fackförbundens 
kollektivavtal. Arbetsgivaren har det 
yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. 

Vi har rätt till en skälig lön, minst 
fem veckors semester och sjuker-
sättning. Skulle vi vara långtidssjuk-
skrivna har vi rätt till rehabilitering 
när vi väl kommer tillbaka. Ibland 
kan arbetsgivaren beordra extraar-
bete men det händer inte särskilt ofta. 

Vi har rätt till föräldraledighet och 
föräldralön under tiden.

Hur jobbar ni med trygghet 
och jämlikhetsfrågan?
Vi ska jobba för människors lika 
värde, oavsett kön, ålder, etnicitet, 
funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning! Det innebär att ALLA 
människor är lika värda och skall ha 
samma förutsättningar i verksam-
heten! Det är en grundpelare på går-
den och vi är skyldiga att följa dessa 
riktlinjer, som regering och riksdag 
har lagstiftat om.

Alla stadens verksamheter ska 
genomsyras av mänskliga rättigheter 
och främja lika behandling. Även att 
öka förutsättningar till goda livschan-
ser för alla göteborgare och därmed 
utjämna dagens skillnader och före-
bygga segretation.

Mohammed Sadeq Jasim
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Kära dagboken, ibland kan jag tro att 
jag bara var ett fel, att gud gjorde mig 
för att jag skulle bli mobbad eller att 
samhället bara skulle ha någon att skrat-
ta åt. Ibland tror jag att kärlek inte finns, 
ibland tror jag att livet handlar om att ta 
och inte ge. Vem vet jag kanske aldrig 
kommer klara skolan eller kanske inte 
kommer att ha några andra personer 
än mina familjemedlemmar som älskar 
mig. Ibland tror jag att jag inte kommer 
få en egen familj. Men vi hörs väl, min 
kära dagbok ibland känner jag att du är 
den enda som lyssnar även om du inte 
kan prata.

Nästa morgon vaknar jag utav att mitt 
alarm ringer. Jag sätter mig upp och 
stänger av den och sitter i sängen i någ-
ra minuter och stirrar ut ur mitt tomma 
fönster, och det jag ser är en livfull skog 
med fåglar som sjunger av glädje, rådjur 
som leker, träd fyllda med vackra blom-
mor som har alla möjliga färger. När jag 
ser detta får jag hopp, ett stort hopp om 
mitt liv, att ingen kan skada mig,

– Vad är det gumman? frågar mamma.

– Jag vet inte, jag är bara rädd att jag ska 
bli mobbad i denna skolan eller inte ha 
någon att vara med alls som i min förra 
skola. 

– Tänk inte så här detta är en ny chans 
för dig att bevisa att du är bäst och glöm 
inte dina nycklar innan du går.

– Okej mamma.

Jag ler mot mamma och får ett leende 
tillbaka av henne.

Kära dagbok jag sitter på bussen på väg 
mot skolan och det jag hoppas på är att 
Anja inte går i den här skolan för att 
efter att hon hade blivit relegerad utav 
skolan av många anledningar en utav de 
anledningarna är att hon hota mig att 
döda mig och jag visste bara inte varför 
hon gjorde det först, och därför fick 
Anja sedan byta skola som tur var då.

Bussen stannade. Jag gick av och såg 
skolan när jag hade kommit in i mitt 

nya klassrum så stirrade alla på mig 
men några satt långt bak och var på 
sina mobiler så att man inte såg deras 
ansikten. Läraren tittade på mig och 
sade högt och tydligt till klassen: 

– Vi har en ny elev i den här klassen 
och vi hoppas att du kan trivas här. Du 
kan gärna säga ditt namn och varför du 
kom till den här skolan.

– Jag heter Nikita Tjärnberg, och jag 
flyttade hit på grund utav att jag blev 
mobbad. Då tittade en ljushårig tjej 
med silver blå ögon. Jag känner igen 
henne OMG, nej inte hon varför just jag 
varför går jag i samma klass som henne 
igen, Anja inte henne igen…. 

Jag kommer verkligen dö snart. Jag 
sätter mig ner vid en ganska snygg 
kille med svart 
hår och 
svarta ögon, 
och jag får 
ett stort snällt 
leende utav 
honom.

Kära dagbok 
jag sitter brevid 
en tväääääärrr 
snygg kille, jag vet inte ens vad 
han heter ska jag fråga eller ska 
jag vänta på att läraren frågar 
honom en grej eller?

– Jag heter Maddox, säger han 
från ingenstans med ett leende 
och tittar glädjefyllt mot mig. Jag 
ler och frågar: 

– Hon längst bak med ljust hår 
är hon Anja?

– Ja.. hur visste du det? frågar han. 

– Hon blev utslängd ifrån min skola för 
hon hotade mig och gjorde så att alla 
mina vänner var emot mig.

Maddox såg förvånad ut.

– Men varför gjorde hon det? 

– För att hon trodde att jag tog hennes 

kille ifrån henne och hon hade tagit 
min dagbok och lagt ut den på skolans 
hemsida och där fanns alla mina hem-
ligheter, vad jag är rädd för och vad jag 
älskar. Men nu för mig finns inte kärlek 
kvar. Den försvann när den jag gillade 
stängde ute mig. Jag ser ner i min nya 
historiebok.

– Du vet att jag kan vara med dig om 
du vill och om du vill så kan vi vara 
vänner.

– Tack, han sade det på ett sätt som 
gjorde att jag kunde se att hopp finns 
kvar.

– Du vet att kärlek inte behöver vara att 
ditt livs kärlek ska vara med dig.

– Men vad är det då? frågar jag. 

– Det kan vara att du kan gilla en vän 
eller en familjemedlem det kallas för 
kärlek och varje människa har kärlek i 
sig men vissa kanske inte visar det och 
det kanske Anja inte gjorde för att hon 
kände att du hade mer än vad hon hade 

själv. Maddox ler.

Dagar har gått och jag har bara 
varit med Maddox och hans 
vänner och inte brytt mig om 
Anja och hennes vänner nu 
är jag hemma i min säng och 

skriver i min dagbok.

Kära dagbok, jag har 
aldrig förstått vad 
kärlek betyder. Jag har 
alltid trott att det bety-
der att man är ihop med 
någon och inte att våra 
familjemedlemmar eller 
vänner eller kanske djur 

kan ge oss kärlek. Tack vare Maddox, 
har han visat mig att kärlek är glädje, att 
kärlek är något alla har i sig. Tack vare 
honom har jag hittat mitt svar om vad 
kärlek är. Tack dagboken för allt du har 
gjort för mig, du är det bästa som finns 
men nu ska jag möta Maddox vid stan 
vi hörs sen. 

MVH Nikita

Flickan med dagboken 
Novell

Av: Paulina Löfgren

Fo
to

: C
hr

is 
Lö

fg
re

n

Mystiska mumier
Författare: Mary Pope Osborne

Boken handlar om två syskon som har 
hittat en magisk trädkoja som det finns 
massa böcker i. De öppnar en bok som 
handlar om Egypten och pekar på en 
bild, efter några sekunder är dem i 
Egypten. De klättrar ner från träd kojan 
och då ser dom...

De hamnar alltid i trubbel som de mås-
te ta sig ur. Det är ganska 
roliga bilder i boken. 
Den är lättläst. Det är 
spännande i slutet

De är väldigt snälla 
mot varandra, lillasys-
tern Hanna bestäm-
mer väldigt mycket 

över sin storebror Viktor. De hjälper 
varandra hela tiden.

Anonym

Skuggan i väggen
Författare: Kerstin Lundberg Hahn

Boken handlar om en flicka som heter 
Micke och en kille som heter Ville, dom 
två är bra vänner och vill veta vad som 
hände med en flicka som heter Elli. 

Hon blev puttad i älven 
och ska ta reda på vem 
som puttade Elli.

Jag tyckte den var bra 
men det var vissa 
saker som jag tyckte 
mer om till exempel 
när Micke hittade Ellis 
dagbok för det blev 
mer spännande.

Jag lärde mig om att man inte ska skaffa 
vänner som vill att man ska stjäla från af-
fären, men tillslut fick hon en bättre vän 
som heter Ville, han var snäll, omtänk-
sam och en gång räddade han faktiskt 
hennes liv fast han kunde ramla i själv, så 
jag tycker att han är en bra vän.

Estelle Kendes, 4B

Turbo vill bli fotbollsproffs
Författare: Ulf Sindt

Turbo spelar fotboll med 
sina två bästisar. När dom 
spelar match så var turbo 
duktig då ville en tränare 
från ett lag att turbo skulle 
börja där. Det laget tränar 
hårt och kämpar för att 
spela match.

Den var bra och rolig det mesta som jag 
tyckte om med boken var att den hand-
lar om fotboll för att jag gillar fotboll.

Turbo och hans två bästa vänner var 
snälla mot varandra och de hjälper 
varandra om de behöver hjälp.

Erik Keremestevski, 4B

Bockarna Bruse
Författare: Peter Christen 
Asbjornsen och Jorgen Moe

Boken handlar om tre bockar som ska 
gå till ängen men dom behöver gå över 
en bro och under bron bor ett troll.

Jag tycker att boken var och är bra, den 
är också spännande.

Jag lärde från boken om hur man ska 
vara mot varandra. Man ska inte vara 
dum mot varandra, äldre ska inte bråka 
eller slåss med yngre och yngre ska inte 
slåss med äldre. 

Robin Popov, 4B

Cirkusdeckarna och 
fjällmysteriet
Författare: Dan Höjer och Stina Lövkvist 

De två tvillingarna Kasper och Katinka 
visar sina konster till publiken medan 
dom häpnar. Och divan Roselil var på 
besök. Men plösligt var hon borta.

Jag tyckte den var bra och rolig när Tar-
zan var rädd för tigern när han själv är 
en tigertämjare. Jag valde denna bok 
för jag har läst flera cirkusböcker.

Katinka och Kasper bråkar nästan ald-
rig för att de har en sån bra vänskap.

Anonym

Harry Potter och det 
fördömda barnet
Boken handlar om Harry, Ron och 
Hermiones barn. Harry och Albus 
hamnar i slytherin. Ett år hoppade 
Albus och hans bästa vän Scorpius 
av tåget från taket. Det är då deras 
äventyr. Dom åker tillbaka i tiden där 
Voldemort finns. Tiden ändrades så att 
mörka sidan härskar, 
oskyldiga torteras och 
dödas. 

Boken är den bästa 
jag har läst!

I slutet av boken kid-
nappar Delphi, Albus 
och Scropius. Hon 
riktade staven mot Albus 
och han sa: Gör va du vill.

Delphi vänder staven mot Scropius. 
Albus ropade: Nej! 
Delphi sa: Ja, precis som jag trodde detta 
verkar att skrämma dig mer.  
Scorpius sa: Albus vad hon än gör med 
mig... kan vi inte låta henne...  
Delphi sa: Crucio

Sanna Olsson, 4B

Lyckodjursälvorna
Bokens författare: Daisy Meadows

Boken handlar om sju lyckoälvorna 
som har flyttat till människornas 
värld för att slippa bli tillfånga tagna av 
svartalferna. Flickorna tillbringade en 
vecka på ett spännande läger och där 
händer något spännande.

Jag tycker att den är jätte spännande, 
rolig och bra för att det händer många 
saker som gör att det blir spännande.

Jag lärde mig hur man ska vara mot 
varandra: Jag har lärt mig om vänskap 
och att man inte ska bråkas och om nå-
gon är ledsen ska man alltid trösta den.

Anonym

Bokrecensensioner
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Bilderna visar exempel på olika aktiviteter under sommaren till 
exempel

Eftersom att barnen är i en ålder där de börjar använda sig 
allt mer av internet så var detta en nyttig föreläsning för dom, 
tycker jag.

Ekram frågar barnen: ”Vad är social media?”

Barnen svarar: ”KIK, Instagram, Snapchat, 
Twitter, Viber och Social club.”

”Hur använder vi social media?”, frågar Ekram.

Barnen svarar: ”Visar känslor, visar vart vi 
befinner oss och vad vi gör. Vi använder också social 
media till att chatta, kolla nyheter, spela spel, kolla 
på film eller filma och lägga upp bilder.”

Hon visar sedan en film om näthat. I filmen berättas 
att man vågar mer på internet för att man kan vara 
anonym. Man säger därför saker som man ibland 
inte menar. Många får elaka kommentarer på nä-
tet. Men man kan alltid hitta den som skriver 
elaka kommentarer och det gör man genom 
IP-adressen. Någonting som är okej är när man 
får kritik eller diskussioner om man vad lägger 

ut. Hatkommentarer kommer ofta ifrån yngre personer eller 
någon som är avundsjuk. Om man får negativa kommentarer 
så tar dem positiva kommentarerna död på dem negativa. På 

internet kan man vara vem man vill. Därför är säkert 
människor annorlunda i verkligheten. Man kan också 
stjäla någons identitet genom att ta personens  
bilder och namn.

Ekram berättar om det största näthatet i Göteborg som  
hände för några år sedan. Två personer gjorde ett 
Instagram-konto där det lades upp bilder med taskiga 
kommentarer till. 

Så gjorde polisen för att spåra personerna bakom kontot:

1. Facebook äger Instagram. Därför kontaktade polisen 
Facebook. Då skickade Facebook mejladressen som stod 
bakom kontot.

2. Microsoft skickade sedan IP-adressen som mejl-
adressen användes ifrån.

Allting kan spåras!
Text: Ajla Radnocic 

Hat på sociala medier

Ekram Habib föreläste om näthat 
på Gunnestorpsskolan

Instagram Snapchat och 
Facebook är exempel på 
sociala medier

Ekram Habib höll en föreläsning på Gunnetorpsskolan i Tuve 
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