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EFTER Allmänna Arvsfondens glada besked om fortsatt stöd till vårt tidningsprojekt har vi till-
sammans med många barn och ungdomar varit ute och jobbat hårt för ett ännu bättre Made in 
Backa.  Dessutom kan jag med stor glädje berätta att nu i höst kommer även en Made in Tuve och 
en Made in Kärra! Det innebär att ännu flera barn i Norra Hisingen får vara med och skriva.

Tidningen du håller i nu – Made in Backa nr 6 – innehåller reportage, berättelser, dikter m m 
som barnen skrev under våren och försommaren. 

En vårdag åkte vi med Kultans barn till  författaren Jessika Berglund, lyssnade på hennes 
historier och tittade på hennes favoritsamlingar. 

Brudbergsskolans rektor Anna Karin var tillsammans med många barn och föräldrar på 
Världskulturmuseet och tittade på barnens fina verk.

Fotografen Eva Stööp ledde en fotokurs för de ungdomar som jobbar med tidningen. 

Jag har gjort en enkät om Made in Backa och fått in svar från över 200 barn. Barnens åsikter 
är mycket viktiga för oss, för de hjälper oss att bli bättre. Som tur var är de flesta svaren positiva! 
Barnen tycker bland annat att tidningen har bidragit till att utveckla deras fantasi, kunskap, 
språk, skrivande och mod. 

Till sist vill jag passa på att tacka Backas skolor, lärarna och alla andra för ett jättebra samar-
bete med oss!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Sommaren dansar
i Arvsfondens hjärta
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Vi är ett antal ungdomar som vill jobba aktivt med Made in 
Backa, därför har vi samlats i Röda stugan för att delta i en 
fotokurs. Tillsammans med Homeira har vi valt att ha sommar 
som tema. Just nu är vi ute och tar bild på naturen och miljön, 
träd, blommor och mycket annat. Vi har också intervjuat vår 
fotolärare Eva Stööp.

Hur länge har du fotograferat?
Redan när jag gick årskurs 7 ville jag bli fotograf. 
Jag har varit fotograf i 20 år så det tog lång tid 
innan jag var färdig att arbeta som fotograf.

Förutom Sverige i vilka länder har du jobbat som fotograf?
Jag har bott i Australien i fyra år där utbildade 
jag mig på en konst och fotoskola. Jag har varit på 
uppdrag som fotograf i Spanien, Libanon, Irland 
och några andra ställen.

Vilka av dina bilder har publicerats?
Många av mina bilder har publicerats i olika 
tidningar runt om i Sverige. Det roligaste är att 
publicera bilder som jag har tagit i andra länder 
till exempel Libanon, var väldigt spännande.

Vad är det som du fotograferar och varför?
Oftast människor som gjort eller varit med om 
något intressant. Man berättar en historia om en 
eller flera människor, historien blir levande genom 

att man får se dessa personer på bild. Bilder och 
historier hjälper oss att få reda på någonting som 
vi inte visste innan.

Vad är din senaste bild?
Det var ett porträtt på en mycket duktig läkare 
för en tidning.

Vad tycker du om Backa och om vår tidning, Made in Backa?
Jätteroligt att vara här. Jag älskar att jobba med 
ungdomar. De har de bästa tankarna om hur ett 
samhälle ska se ut. Made in Backa är väldigt bra 
och det är viktigt att ungdomar är med för att 
ungdomar prioriterar rätt saker, det borde lyssnas 
mer på ungdomar.

Är du gift?
Jag är gift och har två barn, Felix 19 år och Alice 
17 år.

Vad är den bästa bilden som du hittills tagit?
På ett spädbarn som precis hade fötts, en sekund 
gammal, det var fantastiskt.

Vad är din favoritfärg?
Grön.

Isman Abdi
Abel Haileassie

Fotokurs med Eva
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Blev det bra? Tame Wolday 
kollar om bilden blev som han 
tänkt sig.

Sara Tari

Daniel Nazem

Tame Wolday

Abel Hailieassie

Isma
 Abdi
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Måndagen den 20 juni åkte Noray 
och Diana buss mellan Backa Kyrko-
gata och Hjalmar Brantingsplatsen. 
Under turen frågade de några pas-
sagerare vad de tycker om bussarna.

4

Vad tycker du om bussarna?
– Dåliga! Det är 
smutsiga säten över-
allt, säger Maj-Britt 
Andersson.

Åker du buss ofta?
– Nej, jag åker oftast 
bil.
3-4 gånger i veckan 
ungefär, säger Maj-
Britt Andersson.

Brukar det vara mycket folk 
på bussarna?

– Ja, det brukar vara 
det ganska ofta, säger 

Greg och Johan.

Hur blir du bemött på bussen?
– Det varierar, ibland 
bra och ibland inte så 
bra, säger Johan.

Vad är bra med bussarna i 
Backa?

– Det är bra att de 
går ganska ofta, säger 
Maj-Britt Andersson.
– De tar mig från 
punkt A till punkt B 
och man behöver inte 
parkera heller, säger 
Greg.

Är det viktigt att ha bussar, i 
så fall varför?

– Det är bra om man 
inte har bil, och det 
är ett bra sätt att ta 
sig fram på, säger 
både Greg och Johan.

Vad vill du förändra?
– Renare säten och 
fler papperskorgar, 
säger Johan.

Vi själva tycker att det 
är väldigt viktigt att det 
är rent och att det ska 
finnas tillräckligt med 

platser till alla.
Bussarna ska vara större 
och att de skulle gå 
oftare, så att man slipper 
vänta så länge.
Vi tycker också att bus-
sarna borde vara mer 
färgglada och roliga än 
vad de är nu.
Det ser mycket finare ut 
med lite färg och sådant, 
det är så tråkigt att de 
bara är helt blå eller vita.

Noray Sadek
Diana Elimam

DASTAN AhmED heter jag men är känd som 
Dastan MJ och är 17 år. Jag har gått i Brunnsbo-
skolan och ska börja på Angeredsgymnasiet. Jag 
har bott här i tre och ett halvt år. Jag kommer från 
Kurdistan, Irak. Jag började lära språket i skolan 
och även om jag var nyinflyttad kände jag mig 
aldrig mobbad. Min första känsla om Sverige var 
en frihet som närmade mig till mina mål. 

Jag gillar dans, kostymdesign och film men dans 
är min grej. Michael Jackson har alltid varit min idol. 
Jag gillar hans stil i dansen. Jag försöker inte härma 
Michael Jackson men på något sätt har hans stil blivit 
min stil. Jag gillar att spela basket och att rida också.

Vad gör du här på Made in Backa?
– Jag har danslektioner för barn.

Är det roligt att vara här?
– Ja, det känns bra när barn lär sig något från mig.

Tamara Badljvi
Fenestra

Ahmed Almuktar
Backatorpskolan

Anton Bruksås, Johansson
Frölundaskolan

Leif gillar att fiska felen

Leif tycker om Backa och trivs väldigt 
bra med sitt jobb och sina arbets-
kamrater.

nTräffa Da  stan! 

– Dans är min grej, säger Dastan 
Ahmed.
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Finare
och
fräschare                    bussar

– ja tack!

LEIF WIbERG är 52 år och bor på 
Hisingen. Han har en son. På 
sin fritid brukar han ägna sig åt 
trädgårdsarbete och jogga med fa-
miljen. Han har jobbat på Bostads 
AB Poseidon i nio år. Innan dess 
jobbade han som snickare. Leif 
brukar sitta på sitt kontor varje 
morgon mellan kl 8 och 9 och 
ta emot hyresgäster som behöver 
hjälp. 

Vad skulle kunna bli bättre i Backa?
– Att man renoverar mer. 
Renovera trädgårdar och få alla 
att känna sig trygga.

Varför jobbar du just på Poseidon?
– Jag sökte det arbetet och så 
fick jag det.

Vad innebär det att vara husvärd?
– Att ta hand om området så 
att det fungerar och fixa allt 
som är fel.

Har du någon gång tvekat på ditt jobb?
– Nej, aldrig.

När blev Backa till?
– I slutet på 60–talet och i 
början på 70–talet.

Var du husvärd då?
– Nej, det var jag inte.

Hur kändes det när du började jobba? 
Var du säker på ditt jobb då?

– Jag visste ungefär hur man 
styrde jobbet men det blir ju 
bättre med åren.

Vad behöver man för utbildning för att 
jobba det du gör?

– Man måste gå en snickarut-
bildning och gå på många olika 
kurser.

Ayse Isik
Ekram Habib Ahmed

Backa röd, röda stugan
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Hur känns det när någon ställer 
frågor?

– Jag tycker att det 
är kul, jag har inga 
problem med att någon 
frågar mig.

Du sommarjobbar med Made in 
Backa, trivs du bra med jobbet?

– Det känns jättebra, 
eftersom jag aldrig har 
haft en riktigt 

jobb förut,  Ja absolut, 

hittills i alla fall. Det 
händer nya saker varje 
dag och det är roligt. 
Det är roligt att träffa 
alla barn på Made in 
Backa också.

Skulle det vara roligt att jobba 
med Made in Backa i framti-
den, i så fall varför?

– Ja absolut, men kan-
ske inte hela livet om 
man säger så.

Känns det bra att hjälpa barnen 
i Made in Backa?

– Det känns bra, jag 
tycker det är viktigt att 
barnen får den hjälpen.

Ville du sommarjobba med 
Made in Backa?

– Jag sökte det genom 
kommunen, och de 
valde det här jobbet 
efter vad jag hade för 
intressen.

Hur känns det att vara ton-
åring?

– Det är lite upp och 
ned, det händer mycket 
men det funkar.

Har du pojkvän? Är han söt?
– Jag har jag haft men 
jag har inte det just nu. 
Jag tror att alla som har 
eller har haft pojkvän 
tycker att han är söt.

Är miljön viktig för dig?
– Ja, den är viktig för 
alla.

Favoritfilm/bok
Ingen direkt favorit-
film men favoritböcker 
är alla av Katarina von 
Bredow.

Diana Elimam
röda stugan

Vilket jobb skulle du välja 
läkare, advokat eller veterinär?

– Läkare eller veterinär.

Är det roligt att sommarjobba 
på Made in Backa och träffa 
alla barn?

– Ja, det är jätteroligt, 
alla är jättesnälla.

Vad tycker du är bra med Made 
in Backa?

– Att många barn kan 

komma dit och ha 
roligt.

Vad är det mindre bra med 
Made in Backa?

– Att inte fler vet om 
att den finns och att jag 
inte bor så nära.

Vad är bra med Backa?
– Det finns mycket att 
göra och jag har många 
kompisar här.

Har du pojkvän? Är han söt?
– Ja, jag har haft det. 
Han var söt.

Om du var på en öde ö, vad 
skulle du göra då?

– Bygga ett hus och 
skaffa mig mat.

Skulle du vilja resa till Hawaii, i 
så fall varför?

– Ja, det skulle jag, 
eftersom det verkar 

häftigt och det är varmt 
där.

Vad är det bästa du vet?
– Att göra saker som 
jag tycker är roligt.

Kan du laga mat? Vad är din 
favoritmat

– Ja, tacos

Favoritfrukt?
– Jordgubbar

Husdjur?
Två hundar, en fågel 
och ett marsvin.

Musik / dans?
– Gitarr och piano, går 
i dans.

Gillar? 
– Roliga böcker.

Noray Sadek
röda stugan

mAThILDA PARADEISER ska fylla 16 år i 
september och bor i Lundby. Hon trivs bra i 
området. Hon har gått på svenska Balettsko-
lan/Skälltorpsskolan men ska börja gymnasiet 
nu i höst. Mathildas bästa vän heter Natalie. 
När hon känner sig ensam eller ledsen brukar 
hon prata med sin bästa vän eller med famil-

jen. Hon brukar på sin fritid vara med sina 
kompisar och lyssna på musik. Mathilda har en 
lillasyster, en lillebror och tre halvsyskon. Det 
är viktigt för henne att familjen mår bra och 
att de ska vara lyckliga. Miljön är viktigt för 
henne. Det hon vill ändra i livet är att det inte 
ska vara krig, ha bättre miljö och att Sverige 

ska bli varmare. 
– Det är roligt att vara ungdom.  Man ska 

inte jämföra sig med andra och att man ska ac-
ceptera sig själv som man är, tycker hon.

Mathilda tycker mest om USA, Grekland 
och Spanien. Hennes drömjobb är att bli 
skådespelerska och kanske läkare.

ESTER hARTmANN är 16 år och bor i Backatorp och trivs jättebra där 
för att hon tycker att området är fint och ganska lugnt. Hon önskar att 
många i hennes ålder skulle bo i området. Hon ska börja första året på 
gymnasiet. Hon tycker att det går bra för henne i skolan. Familj och 
vänner är mycket viktigt för Ester. 

– Vi kompisar har alltid roligt tillsammans och är goa mot varandra. 
När jag känner mig ledsen har jag ganska många att prata med, men jag 
pratar mest med Agnes, Anna och Olivia. I framtiden vill jag helst jobba 
med något kreativt och nyskapande, där det händer nya saker varje dag, 
säger Ester.

Ester &
Mathilda

 S
om

marjobb
arna

Diana och och Noray frågar ut…
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När hade ni utställningen?
– I april.

Vad betyder kultur för dig?
– Kultur betyder för 
mig upplevelse och 
möten med männis-
kor också. Då tänker 
jag om man ska delta 
i musik/teater eller 
bibliotek, då får jag 
musik om jag inte har 
lyssnat förr. Man lär 
sig saker och det är 
roligt och ger energi.

Är det viktigt för dig att an-
vända kultur i skolan? varför?

– Ja, jag tycker att 

det är jätteviktigt, då 
tänker jag att man 
kan använda olika 
sinnen.

Var det barnen som gjorde 
texterna och bilderna?

– Ja, men de fick 
också mycket hjälp 
av Tina Form, hon 
var projektledare och 
arbetar på världskul-
turmuseet.

Vem började från första 
början?
– Det var faktiskt jag 
som fick en fråga om 

Brudbergsskolan var 
intresserad av att vara 
med i ett projekt med 
världskulturmuseet. Då 
svarade jag: ”Det tror jag 
säkert” och då träffade 
jag Tina Form och en 
chef på världskulturmu-
seet. Vi började planera 
hur samarbetet skulle 
bli. När skolan startade 
till hösten frågade jag 
lärarna om de ville delta 
med klasserna, och det 
ville de.

Kommer ni anordna mera 
sådant här?

– Jag hoppas att vi ska 
kunna ha samarbete i 
framtiden men vi har 
inte bestämt något än.

Vad tyckte barnen om 
utställningen?
– De var nöjda, glada 
och stolta. De tyckte 
att det var spännande 
att komma in på 
museet, det var nytt 
och okänt.

Songül Yagci
Noray Sadek

Brudbergsskolans utställning på

Tina From (till vänster) hjälpte Brud-
bergsskolans rektor Anna-Karin An-
dersson att ordna utställningen på 
Världskulturmuseet.

Hur känns det att jobba på en gård?
–Det känns roligt, det finns så 
mycket att göra och att man kan vara 
utomhus.

 Hur var det första gången du var här?
–Det var spännande för det finns så 
många hästar och djur. Mitt första 
intryck var att alla var så trevliga.

 Vad är det du gör som handledare?
–Jag försöker se till att barn och 
ungdomar får chans att pröva på 
olika möjligheter. Jag ser även till att 
de kommer i tid och har arbetsupp-
gifter.

 Hur kom det sig att du blev handledare?
– Det var faktiskt min egen idé att 
jobba i stallet med ungdomar. Att 
få visa hur det fungerar på ett stall 
dessutom jobbar jag för kultur/ fritid 
så det var en bra chans för ungdomar.

 Trivs du med att vara handledare?
–Jag tycker att det är jätte roligt, 
framförallt för att man får träffa 
många härliga ungdomar.

 Hade du varit lika snäll mot dina sommarjob-
bare om du inte hade haft barn?

–Bra fråga, men jag tror att jag hade 
varit lika snäll, kanske lite tuffare när 
Tea är med.

Vad är det mer du jobbar med på gården utöver 
att du tar hand om Teas häst?

–Jag gör allt som innefattar det 
mesta som krävs på en gård. Att man 
ser till att det är ordning och reda. 
Man har även ett ansvar att följa reg-
ler. Mocka, borsta brukar Tea göra. 
Packa höpåsar. Jag gillar att se min 
dotter bli glad när hon får rida sin 
häst, det är tufft att jobba på en gård.

Gillar du dina sommarjobbare?
–Ja, de är jätte fina allihop och 
duktiga.
Vad gör sommarjobbarna på gården?
–Bygger, eldar, rider, klipper gräsen, 
mockar boxar, målar stallarna.
Hur är det att vara handledare och förälder 
samtidigt?
–Oftast går det smidigt men det kan 
också vara jobbigt när Tea vill ha 
min uppmärkksamhet och har svårt 
att förstå att jag jobbar.

Vad är jobbigast – vara förälder eller handle-
dare?

–Förälder utan tvekan, det är det 
jobbigaste som finns.

 Tea Stoltz
Lucas Bark Oppäng

Kalle Oppäng Torkelson
Kärra

Angelica hjälper barn att prova på nya saker

Som handledare ser Angelica till att barn och ungdomar får en 
chans att pröva på olika saker och ser även till att de får arbets-
uppgifter och kommer i tid.

måNDAGEN den 27 juni åkte Pelle Evertsson,  Ester Hartmann och Daniel Na-
zem till ett stall i Gerrebacka. Där träffade de Tea Stoltz, Lucas Bark Oppäng 
och Kalle Oppäng Torkelson. Lucas och Kalle bor på gården, medan Tea kom-
mer dit för att rida. Made in Backa-ungdomarna hjälpte de tre barnen att göra 
den här intervjun med Angelica Stoltz som arbetade på gården under sommaren.
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Klasserna 2-3A, 2-3B och 2-3C, från Brudbergsskolan deltog i utställningen på Världskulturmuseet. Den gick ut på att barnen tog med sig 
ett föremål hemifrån som bar med sig något slags minne. Därefter fick de fotografera och skriva berättelser om föremålet.

Etiopiskt 
ordspråk
Den som alltid 
försöker passa in,
hittar aldrig sig själv.

 Ekram Habib 
Ahmed

FN:S bARNKONvENTION är som en lag 
för barnen. Det finns i många länder, men 
vissa länder har för dålig ekonomi för att 
kunna följa lagen. Barn har rätt att gå i 
skolan och inte bli mobbade. De har rätt 
att säga vad de vill, men inga svordomar. 
De har rätt att utvecklas och ha kul. Alla 
måste ha respekt för alla. Barn har rätt att 
vara barn och att vara 
med sina föräldrar. 
– Jag har haft ett fad-
derbarn i Afrika och 
gett 200 kr i månaden, 
jag har hållit på i 4 år, 
säger Pelle Evertsson.

Vad har barnen 
för skyldigheter? Får 
barnen bete sig hur som 
helst?  frågar Homeira 
Tari.

Barnen får också ta sitt ansvar. De ska 
lyssna på vuxna och respektera dem, svarar 
Khadije.

Barnen måste känna sig trygga hemma, 
här i Backa och utanför området. Barnen 
har rätt att ha åsikter om saker och ting. 
Allt ska ske för barnets bästa. Barn ska få 
ha kul dygnet runt. Men de måste lyda sina 
föräldrar också. Om det skulle bli krig har 
barnen rätt att leva där de kan känna sig 
trygga.  Alla barn har rätt att bo någon-
stans, säger Ahmed Nejmedin

Det står i lagen att man har rätt att 
skaffa vänner. Om man är sjuk är det gratis 
att söka vård till man blir 21 år. Om det 
blir krig får man inte skjuta barnen. Barn 

under 15 år får inte jobba. Om barnen får 
problem och känner sig ensamma kan de 
exempelvis prata med Rädda barn eller 
Bris. Man får vara anonym, dvs man behö-
ver inte säga sitt namn, säger Pelle.

– I Greklands huvudstad prostituerar 
sig vissa för att de behöver pengar. I andra 
länder som till exempel Pakistan jobbar 

barnen när de är små. 
Men barnen har rätt att 
leka när de är små.

 – Man ska vara snäll 
mot de som sitter på 
gatan och tigger pengar. 
Om man ser någon tigga, 
är det bra att man går 
fram och ger dem pengar 
eller bjuder på något an-
nat. Man ska inte kränka 
någon, säger Adis.

Homeira har själv sommarjobbat gratis 
som barn. Många fattiga barn jobbar på 
gatan i vissa länder som Iran och Pakis-
tan. Homeira berättade att när hon åkte 
till Iran köpte hon böcker till de fattiga 
barnen.

– Om jag ska åka till ett land där barn 
jobbar med att till exempel sälja tuggummi 
skulle jag gå och köpa direkt, säger Asye.  

Ahmed Ashoar Khadija
Ahmed Al Muktar

Adis Basic
Ahmed Kadiv

Gazmend Sokoli
röda stugan

Ahmed och Pelle berättade
om barnens rättigheter

30 barn lyssnade när Ahmed Nejmedin och Pelle Evertsson 
höll en föreläsning om barnkonventionen och barnens rät-
tigheter i Röda stugan.
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Här är några av
barnens rättigheter

Ṿ  Rätt till sjukvård

Ṿ Rätt till bostad

Ṿ Rätt att få vara barn och leka

Ṿ Rätt till skola.

Ṿ Rätt till hjälp

Går du i någon sport?
–Nej.

Vad har du för intressen?
–Mina intressen är 
musik, skejta och 
beatboxa.

Har du någon tjej?
–Nej.

Vilken är din favoritmaträtt?
–Vet inte.

Vilket är ditt favoritämne i 
skolan?

–Musik.

Var bor du?
–Kungsbacka, Kulla-
vik.

Vad gillar du för sorts musik?
–House.

Vem är din idol/förebild?
–Deadmau5.

Vilket är ditt drömjobb?
–Artist.

 Belula Tecle

JAG hETER Pelle Evertsson och är 16 
år. Jag har gått på Brunnsboskolan och 
ska antagligen börja på IT–gymnasiet 
i höst. Just nu jobbar jag med Made in 
Backa och jag gillar att hjälpa barnen.
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Emma, Hiphop-arrangör
– FöRhOPPNINGSvIS kommer det att bli bra och att ungdomar 
ska ha kul. Jag och Greg har varit aktiva med att arrangera den 
här tävlingen. Jag är här för att se att allting blir bra och för att 
det är roligt så klart och för att det är för ungdomarna. Det är 
viktigt att det händer mycket för ungdomar. Jag tar kvällen som 
den kommer. Vi gör det här för att locka hit ungdomar som 
aldrig har varit i Backa tidigare och för att visa hur roligt man 
kan ha på ett alkohol- och drogfritt arrangemang.

Rebin, ungdomshandledare
JAG ARbETAR här för att det är kul för mig och ungdomarna. 
Detta är tredje gången som vi ordnar en sådan här danstävling 
på Backa kulturhus. Jag har inte några förväntningar, jag tar det 
som kommer annars blir jag bara besviken. Jag jobbar som ung-
domshandledare och vid sidan spelar jag fotboll och är fotboll-
tränare också. Jag har fyra syskon, tre bröder och en syster. Jag är 
ursprungligen från Irak men har bott i Sverige i 11 år.

 Abel Haileassie
Cristopher Hannoun

Ahmed Nejmedin
Isman Abdi

Marco, polis
mARcO visar upp polissaker på 
torget och pratar med folk.

Jag är uppväxt i Sverige. I 
1960 talet, när jag var liten flyt-
tade min familj till Sverige. Min 
pappa var journalist och fick en 
tjänst här. År 1999 när det var 
krig i Balkan åkte jag dit och 
deltog i kriget. 

Spökligan, artister

SPöKLIGAN Tomas Dahlöf (Tuffis) och Anders Kiel (Busis) sjunger 

för barnen och firar torgets 40-årsdag. 

– Backa är ett jättebra område. Jag bodde innan här, i Blåstaden 

men nu bor i Partille. Uppträdarna här är jättebra och det är väldigt 

varmt här men Tuffis gillar mer regn. Jag har längtat efter denna dag 

eftersom det är många barn som kommer hit. Jag har haft det väldigt 

roligt. Det brukar alltid vara så. Vi vill att Backadagen ska vara fyra 

gånger per år. Spökligan har funnits i 11 år. 

www.spokligan.com

ROSEmARy LARSDOTTER är 
kulturkonsult och danspe-
dagog. Rosmary har jobbat i 
40 år.

–  Jag njuter verkligen 
av denna dag. Det har gått 
jättebra för barnen. Jag ser 
positivt på denna dag. Jag har 
alltid roligt när jag dansar. 
Jag vill ha sådana dagar här, 
Backadagar. 

På Selma–dagen träffade vi…
Rosmary, danspedagog
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Hur var din barndom och skoltiden i 
USA?

– Som barn mitt i New York 
fick jag inte gå ut ensam, men 
när jag var 14-15 år fick jag gå 
ut med mina vänner. Jag var 
bra och skötte mig bra i skolan 
och det gick bra med alla äm-
nen förutom med matte, men 
jag fick iallafall ett G i matten.

Trivs du bra i Sverige?
– Jag har inte blivit rik här 
men jag har haft ett lugnare 
liv. Mest har jag bott i Skåne 
och Göteborg. Jag var inte 
kriminell när jag var ung, jag 
tog avstånd från sådant. Jag har 
varit DJ i New York och fort-
satte med samma yrke i Europa 
och Nordafrika. Jag har jobbat 
som DJ sedan 1970.

Vad har din favorit musik varit?
– Jag har alltid gillat Hiphop 
och min favoritartist genom 
tiderna har varit Michael 
Jackson. Idag jobbar jag med 
ungdomar och i mitt arbete 
ingår det att jobba i studion, 
Dj instruktör och att arrangera 

evenemang och jag för mina 
kunskaper vidare. Jag har job-
bat på Backa kulturhus snart 
i 4 år och jag trivs bra. Jag vill 
vara en bra förebild och sprida 
mina kunskaper. Innan jag 
började jobba på Backa kultur-
hus jobbade jag som fotograf 
också. 

Är du gift? 
– Nej, jag är skild, och har tre 
barn. Min före detta fru är helt 
svensk. Min yngsta dotter bor 
i Spanien och mina två andra 
barn bor här i Göteborg. Och 
själv bor jag på Hisingen.

Vad tycker du om det som händer i 
Backa?

– Även om jag inte kan hålla 
med det som händer idag i 
Göteborg kan jag ändå säga 
att jag förstår ungdomarna 
för de tidigare poliserna var 
rätt hårda mot ungdomarna 
i Backa och har haft svårt att 
förstå dem och deras situation. 
Eftersom ungdomarna tidigare 
har blivit svikna av polisen och 
myndigheterna så har de yngre 

ungdomarna ärvt ilskan mot 
poliser på något sätt. Jag själv 
har sett att ungdomar gjort 
misstag mot polisen men andra 
ungdomar som inte har gjort 
något också har blivit bestraf-
fade av polisen.
– De nya poliserna i Backaom-
rådet är schyssta och det går 
att prata med dem. Jag tycker 
polisen ska lyssna mer på den 
yngre generationen om hur de 
vill ha det. Poliser och myndi

heterna måste komma närmre, 
jag menar i ungdomarnas nivå. 
Jag önskar mer resurser för 
ungdomar i Backa och att man 
kan göra mer projekt med er så 
att ni får en bättre fritid.

Christopher Hannoun
Albert Asoni

Abel Haileassie
Murad Salih-Hassan

Kultans fritidsgård/Skälltorps-
skolan

I DAG äR vI i Backa kulturhus för att intervjua 
fritidsgårdens eldsjäl, Gregory Reed. Greg är född i 
Cincinnati, Ohio men flyttade till New York vid sex 
års ålder till ett medelklassområde på Manhattan. 

Greg besökte Sverige för första gången år 1969 för att 
hälsa på sin syster. Sex år senare flyttade han hit perma-
nent. 

– Jag ångrar inte att jag flyttade till Sverige. Jag kom hit 
med min amerikanska flickvän. Hon flyttade tillbaka till 
Amerika. I Manhattan är det mycket lugnare än vad det är i 
Cincinnati. Min pappa var från Kenya och min mamma var 
halvamerikan/indian och halv irländska.

Mitt första uttryck av Sverige var att det var rent, fint och 
lugnt och att svenskarna var mycket vänliga.

Namn
Gregory Reed
yrke
Fritidsledare & DJ
Favoritfilm: 
Fargo 
Favoritböcker:
Malcom X självbiografi
Barack Obamas Min far 
hade  en dröm

DJ som gillar MJ
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Fyra Kultan-killar och deras intervjuoffer – från vänster Murad Salih-Hassan, 
Abel Haileassie, Greg Reed, Albert Asoni och Christopher Hannoun.



BAC A

10

Dikter & Tankar Dikter & Tankar Dikter & Tankar Dikter & Tankar Dikter & Tankar

Fred
Jag vill ha fred!
Fred på jorden går väl inte an?
Den drömmen är kanske för bra för att vara sann.
Får jag ställa frågan, är det verkligen rätt?
Krig är det värsta jag någonsin sett

Fred på jorden är en önskan
så stor bland alla som bor på jorden
Du och jag är två av dem som kan ha tålamod
och vänta den till framtiden,
Vänta och se

Det lilla hoppet som ännu finns 
Det vill jag ge till dig, min mor och far
Jag hoppas att det finns en okänd lag,
Som befaller att fred måste gälla en dag

Olivia Kanvik 
5 A Backatorpsskolan  

FåGELN är fri,
den svävar över skogen,
den svävar över jorden,
Uppifrån ser den vitsippan
Vitsippan går upp i rök 
då en människa fängslar den, varför?
Fågeln vill också vara fri,
leva i skogen,
växa bland dagen och i det gröna gräset
Bäcken sjunger glatt,
när den porlar igenom hela skogen
Bäcken låter djur dricka dess vatten,
men ej människor, varför?
Den fria fågeln och vitsipporna fängslas
och bäckens rena vatten förorenas av dem, 
Varför?

Frida Andersson
5 B Backatorpsskolan

SOLEN lyser varmt på mig
Jag står där, mitt i skogen
Jag fryser men vet ej var någonstans
Jag tar av mig sandalerna, går mot ett stort träd
När jag nuddar trädet pratar skogen med mig
Det börjar blåsa kraftigt,
mina fötter lyfts upp från marken
Jag svävar bland trädkronorna,
ett löv klistrar fast på min trasiga tröja
och mitt hjärta börjar blöda

Frida Andersson
5 B Backatorpsskolan

Kärleken
En tår rinner på min kind

För att jag har förlorat kärleken, min

Jag ljög och det var fel av mig

Nu har du bara gått din väg

Du ville inte höra det jag sa

Man måste ge och ta

Kärleken kommer och går

men tiden läker alla sår

Olivia Kanvik 

5 A Backatorpsskolan

vINDEN bLåSTE i ditt tunna och 
bruna hår. Du bara stod där och 
plockade vitsippor. Det var den 
första maj. Jag själv stod där och 
såg på, när hon såg på mig så 
skulle hon precis gå. Jag sade:

– Vänta, och skyndade mig 
efter. Jag kom ikapp henne 
och frågade:

– Vill du vara min vän? 
Men hon skrattade och sade: 

– Det bästa Majskämtet 
hittills.

Varför vill du inte vara min 
vän, frågade jag? Vem skulle 

vilja vara vän med mig? Jag 
av alla, som har diabetes, en 

alkoholistpappa och en mamma 
som festar sju gånger i veckan. 

Hon vet inte ens hur man lagar 
mat! 

Vi tog var sitt steg närmare 
varandra men en rot stack upp 
ur marken och du ramlade rätt 
i den porlande bäcken och blev 

genomblöt. När jag hjälpt dig 
upp så fick du låna min kofta. Du 
tyckte aldrig att du använt varmare 
kläder. Vi gick och pratade om din 
familj en stund, efter det var jag 
chockad! 

Jag sade att hon kunde följa mig 
hem, det ville hon också. Efter att 
hon berättade den långa historien 
för mamma som hon hade 
berättat för mig sade mamma att 
hon kunde stanna hos oss hela 
sommarlovet, och det ville du 
förstås.

 – Föresten vad heter du? Jag 
heter Olivia. 

Jag heter Nicole.
Under hela sommaren var vi i 

skogen. När du var tvungen att åka 
hem sade du något som ligger mig 
närmast till hjärtat. Du sade att jag 
är din enda och Bästa vän!

Olivia Kanvik 
5 A Backatorpsskolan

My love poem

FO
TO

: H
O

M
EIr

A
 TA

r
I



BAC A11Dikter & Tankar Dikter & Tankar Dikter & Tankar Dikter & Tankar Dikter & Tankar

Mitt dröm-sommarlov
På mitt drömsommarlov skulle jag vilja åka och upptäcka At-
lantis och kolla om det finns skatter och diamanter.  Jag skulle 
vilja åka dit med mina låtsaskompisar som heter Jesper och 
Lukas för dom är intresserade av fiskar och korallrev.

Text&teckning: Simon Styverbjörne
5 A Backatorpsskolan

Varje morgon
Varje morgon jag ser honom,
drunknar jag i hans isblåa ögon
Hans röst är som en liten fågel
Hans leende är som en strand
Hans läppar är mjuka som sand
Och hans bruna hud är brun
som choklad och ljusnar i solens sken 

Isabelle Forsberg,
5 B Backatorpsskolan

Min ängel
Vad som än händer dig kommer jag hjälpa dig, min ängel 
Du är min allra finaste vän,
för du är min syster i blod och i hjärta
Jag strök handen genom ditt hår
 Du har precis samma slags hår som jag
Du är den finaste och sötaste syster jag någonsin har haft <3

Melisa Skenderovic 
5 c Brudbergsskolan

Jag seglade
Jag seglade och hade 
hemlängtan tills jag hittade dig
i det mörka havet
Jag seglade och seglade tills jag 
kom till dig, min älskade

Melisa Skenderovic
5 c Brudbergsskolan

I sit here and write about you
I am feeling in love with you
I don’t care what you say about me
Because 
I know you love me
So what?
I’m not beautiful,
I’m not good in everything
but I’m very good to love people
Some love me

Mona Ghasemi
Backatorpsskolan

Vad är kärlek?
Kärlek är att dela ett äpple med en vän 
Kärlek är att bry sig om en vän som är skadad 
Kärlek är att hjälpa en ensam människa 
Kärlek är att finnas för de behövda 
Kärlek är vänskap

Aronym
5 B Backatorpsskolan

Love
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JAG hETER cATRIN och är en 
tiggarflicka. När jag var tre år dog 
mina föräldrar. Någon hittade 
mig men efter ett tag kunde de 
inte ta hand om mig och lämnade 
mig i den här staden. Jag var fattig 
och började tigga. När jag var 
liten var mina föräldrar rika för 
att de var vän med kungen och 

drottningen. Om jag 
visste var de bodde 
skulle jag berätta 

att jag är Hejdas 
och Freds flicka 

och kunde bli rik igen. 
Jag har inget hem. Jag 
bor i ett hörn med en 

filt. Kanske kungen bor 
längst upp i staden. Vakterna som 
jobbar där säger att fattiga inte 
får komma in för de tror att de 
ska tigga och då kommer kungen 
bli arg.
Jag har en vän som heter Sandra. 
Vi är bästisar. Hennes familj är 
inte som jag. De tigger inte på 
gatan för de har jobb och tjänar 
pengar. Jag tror att Sandra kan 
gå in till kungen. Hon går ibland 
in och hämtar mat åt mig  som 
är asagod. Jag träffade Sandra 

MOBBNING

Sann vän
Var aldrig en mobbare!
Var aldrig en svikare!
Hur skulle du ha känt dig?
Var alltid en vän!
Var den som alla gillar!
Var dig själv!
Välj bra vänner!
Skolan först, sedan vänner!
Behandla andra som du själv vill bli behandlad!
Om du tycker likadant, då är du en sann vän.

 Ekram Habib Ahmed

Dumma skämt
DET vAR Två huNDAR som 
bråkade om vem som hade den var-
maste sommaren. Den första hun-
den sa ”Det var så varmt så att havet 
torkade ut!” Den andra hunden sa 
”Det var så varmt så att lyktstolpar-
na ropade efter mig!”

 Ayse Isik
Ekram Habib Ahmed

Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet Fantasi och verklighet

Sommarflicka
DET vAR EN GåNG en flicka som var ute i sommaren. Hon lukta-
de på blommorna och gick sedan till en sjö. Hon badade och hon 
tyckte att vattnet var skönt. Sedan gick hon hem.

Edin Babacic

NäR JAG SKuLLE börja i fyran 
var jag ny i klassen. Min lärare 
presenterade mig och jag fick 
sitta bredvid en tjej som hette 
Anneli. Hon verkade snäll men 
hon pratade mest i klassen.

– Hej! sa jag till Anneli.
– Hej! svarade Anneli med en 

väldigt tyst röst.
Anneli tittade på mig med en 

mycket ilsken blick, sedan vände 
hon sig om och började skratta 
med sina fem kompisar.

När lektionen var slut var det 
rast. Anneli och hennes gäng 
kom fram och bildade en ring 
runt mig.

Jag blev rädd och började 
skaka.

– Hon luktar, sa en av tjejerna 

med en konstig min.
– Borstar du tänderna? sa An-

neli.
– Låt mig vara, sa jag.
Jag försökte gå ut från ringen 

men de puttade tillbaka mig.
– Oj, oj hon är tuff, sa Anneli.
Då började alla i gruppen att 

skratta.
I klassrummet kändes det inte 

så kul, alla som var med i grup-
pen kollade underligt.

Efter ett hårt arbete i matte, 
fick vi gå hem.

Det var pappa som hämtade 
mig.

–Var det kul idag?
Jag tystnade.
– Ja, svarade jag.

Noray Sadek
Ekram Habib Ahmed

Tiggarflickan

Atrina har skrivit den här berättelsen om en tiggarflicka.

och sade jag att jag hade ett plan. 
Sandra frågade mig vad jag hade 
för plan. Då sade jag:
– Om du säger till kungen att 
Hejdas dotter väntar utanför då 
kommer han. Sandra sade:
– Bra plan!
Sandra gick till kungen.
– Hej, känner du Hejda?
– Ja, hon dog för fem år sedan, 
sade kungen. 
– Hennes dotter är fattig och 
väntar utanför.
Kungen blev förvånad.
– Va! Har hon en dotter?
– Ja, Hon heter Catrin. Kom ut 
nu! 
Kungen hälsade på Carin och 
frågade efter hennes pappa.
– Var är din pappa Fred? 
– Han är död.
– Va synd, jag visste inte.
– Ingen fara.
– Vill du sova över hos oss?
– Ja!
– Är du glad?
– Ja, för jag bor i ett hörn med en 
filt.
– Oj, oj, oj!
– Vill du träffa min dotter, Kal-
lisa?

– Ja!
Kallisa sade:
– Hej, jag antar att du är Catrin.
– Ja, och du är Kallisa?
– Ja!
Sedan sade Kallisa till sin pappa 
att hon skulle ta ett bad. Kungen 
sade att det var okej.

Kungen sade till Catrin att han 
skulle ge henne fina kläder och 
göra henne rik. Sedan gick Catrin 
till Sandra och sade med mycket 
glädje:
– Ja, jag ska bli rik.

Atrina Torabzade
Backaskolan
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The Snail
DET vAR EN GåNG en 

hjälte som var en snigel 
han var en slemmig 
snigel med ett skal på 
ryggen. Han hette The 

Snail. Han var en hjälte 
och bodde i ett slott som var 

svart. Det var väldigt snyggt! En 
dag när han hade vaknat på mor-
gonen så ringde det i hans telefon. 

Han svarade:
– Hallå!

– Det är jag, kungen. Vi har ett 
problem, du måste rädda en jordgubbe som 

håller på att bli uppäten av en annan rånarsnigel.
– Okej, jag kommer med en gång!
Han tog på sig sitt skal och gick ut. När han har gått i tio minuter 

träffar han jordgubben. Precis när han ska ta den så dyker ett jät-
temonster upp med fyra ben och tre ögon. Snail blev väldigt rädd 
och gömde sig bakom ett träd. Då fick han se en fé. Han sade att han 
behövde ett osynligt skydd, så fén gav honom skyddet och en Desert 
Eagle (pistol).

Sedan gick han till utomjordingen. Utomjordingen såg honom 
inte för Snail var osynlig. Snail sköt utomjordingen i huvudet så han 
blödde grönt blod. Sedan tog han jordgubben och gick till kungen. 
Kungen blev väldigt glad och gav honom en krona. The Snail blev 
kung över Staden Utan Namn, men han ville också ha en fru. Alla 
kvinnor var kära i honom så han visste inte vem han skulle välja. Han 
blundade och valde någon.

Sedan den dagen har han levt lycklig i alla sina dagar med sin fru, 
slott, krona  och sin jordgubbe som han hade räddat…

Amer Osmanovic
5c Brudbergsskolan

Hjälten
Papperskorg
DET vAR EN GåNG en hjälte som 
hette Papperskorg. Han bodde i en 
grå soptunna. En dag var Pappers-
korg ute och flög i rymden, tills han 
mötte sin kompis tomte.

Hej Papperskorg, du måste 
rengöra denna stinkande jord innan 
den exploderar!!!
– OK jag gör det med min magiska 
stav.

Papperskorgen känner att det 
kliar i ryggen men han kan inte nå dit så han tar staven och kliar sig i 
ryggen, men staven är så känslig så att den går sönder!!! Papperskor-
gen blev jätteledsen och började leta i fickorna efter något att fixa den 
med.

– Jippi, jag hittade en magisk tejp och nu kan jag fixa staven.
Han tar upp bitarna ur fickan och tejpar och tejpar. Till slut är 

han klar och säger sina magiska ord, ¨simsalabim¨ gör jorden ren-
gjord. Efter några år blev han trött på att rädda världen hela tiden så 
han exploderade världen själv.

Amanda Azmoudeh 
4-5 c Brudbergsskolan

Hjältinnan
som tappade
minnet

ZLATAN
NäR Zlatan var tre-fyra år, det var då han upptäckte fotboll. Han 
blev upptäckt av en man när han var elva år. När han blev äldre 
åkte han till Milan i Italien och blev fotbollsproffs. Han blev jät-
tekänd över hela världen och tjänar jättemycket pengar.

Robin Guidetti

DET vAR EN GåNG en hjältinna 
som hette oj… Jag glömde säga att 
det var hemligt.

Platsen hjältinnan bodde var 
också hemlig för att hon hade 
många fiender som ville döda 
henne.

En gång när hjältinnan var ute 
såg hon en tjuv. Tjuven hotade 
en gammal kvinna med en pistol. 
Tjuven sade:

– Om du inte ger mig din 
väska dödar jag dig!

När hjältinnan skulle rädda 
den gamla kvinnan blev hon 
skjuten. Tjuven visste inte vad han 
skulle göra så han tog hjältinnan 
till sitt gömställe. När hjältinnan 
öppnade sina ögon såg hon att 
hon var någon annan!! Hon visste 
inte vad hon var eller vem hon var 
för att hon hade tappat minnet 
när hon ramlade i marken.

Tjuven kom in och sade till 
henne att hon skulle vara tyst 
annars skulle han döda henne. 
Hjältinnan var där nere i den kalla 
källaren. Hon frös så mycket att 
hon somnade. När hon somnade 
så glömde hon att hon hade en 
mobil med sig för att hon hade 
tappat minnet så hon visste inte 
vad hon skulle göra. Hjältinnan 
såg inte att det var en tvål på 
marken så hon halkade på tvålen. 
Nu kom hon ihåg vem hon var 
och allt och kunde ringa sin pappa 
och berätta att hon hade blivit 
fångad av en tjuv. När pappan 
hörde det blev han jättearg och 
frågade hjältinnan var platsen låg. 

Hjältinnan sade 
att hon inte visste 
var det låg men hon 
kunde ta en bild på platsen och 
skicka till pappan.

Pappan fick bilden och körde 
dit. Han började leta i huset där 
hans dotter var. Till sist hittade 
han henne och tog sönder käl-
lardörren för att få ut henne där 
ifrån.

Tjuven hörde att det hände 
något där nere i källaren så han 
gick ner dit. Då såg han att hjäl-
tinnan och hennes pappa där nere. 
Pappan såg att hans dotter blödde. 
Då förstod han vad som hade hänt 
och gav sin dotter en magisk böna 
som gjorde henne pigg och stark. 
Då kunde hjältinnan döda tjuven.

Men det var jättesvårt att döda 
tjuven. Hjältinnan skulle klara 
sig själv för att hennes pappa hade 
gått. Hjältinnan gav aldrig upp! 
Hon kämpade och kämpade tills 
tjuven gav upp själv!

Hjältinnan visste att polisen 
ville ha tjuven för att han hade 
gjort många brott. Då flög hjältin-
nan till polisstationen med tjuven 
som var livrädd. Poliserna blev 
jätteglada när de såg att en 10-årig 
tjej kunde fånga tjuven men inte 
polisen. Dom skämdes lite men 
det gjorde inget.  Om det var 
några problem hos polisen kunde 
hjältinnan hjälpa dem. Nu är hjäl-
tinnan en polis och är STOR tjej.

Rama Dabbagh
4c Brudbergsskolan



BAC A

14

NINA ESPINOSA EKLuND
Mattant i Kajutan. 

– Det är centralköket som 
blandar grönsakerna och 
jag vet inte varför dom 
gör det.
Det är onyttigt med efter-
rätt en gång i månaden. 
Men det finns ju nyttiga 
efterrätter, t ex fruktsal-
lad.
Jag tycker att maten är 
god och att tallrikarna 
och besticken är rena för 
det mesta. Men det är 
svårt att hålla allt rent.

LATIFA PETTERSSON
Lärare för årskurs 4.

– Jag tycker att skolmaten 
är bra och det kan vara 
gott med blandade grön-
saker.
– När jag är rastvakt för-
söker jag gå runt på hela 
skolgården. Det finns 
många som går runt men 
det finns också flera som 
inte går överallt.

ALExANDER TRPcEvSKI
Klass 5.

– Jag tycker att skolmaten 
är god men ibland är den 
inte bra. Tallrikarna och 
besticken är rena för det 
mesta. Men jag tycker 
inte att grönsakerna ska 
blandas, för om de inte 
blandas skulle jag äta 
jag mer än vad jag gör 
nu. Jag vill ha efterrät en 
gång i månaden.
– rastvakterna går inte 
omkring överallt för dom 
står och dricker kaffe.

DANIEL hASSELbERG
Lärare för årskurs 5.

– Jag tycker att skolmaten 
är god, för att den är va-
rierad och vällagad.
Jag tycker att det är bra 
att dom blandar grönsa-
kerna. 
– rastvakterna går inte 
omkring överallt på skol-
gården.

ALExANDRA cOSTIc
Klass 5 A.

– Maten är god för det 
mesta och tallrikarna och 
besticken är ganska rena.
– Men jag tycker INTE att 
grönsakerna ska blandas, 
för om de inte blandas 
äter jag mer grönsaker.

LuDvIG ANDERSSON åSTRöm 
Klass 5 A.

– Skolmaten är god och 
bra men ibland kan den 
vara äcklig. Tallrikarna 
och besticken kan vara 
smutsiga ibland. Jag 
skulle äta mycket mer 
grönsaker om det inte 
blandades. Jag tycker att 
man ska ha mjölk och 
vatten som det finns nu.

– Jag tycker inte att rast-
vakterna går omkring 
överallt. Det är en trygg-
het att ha dom nära sig 
om det händer något.

Text & foto: Simon Balder, Daniel Samuelsson, Simon Styverbjörne, 
5 A Backatorpsskolan

Är maten god? Ska grönsakerna blandas eller inte? 
Är tallrikar och bestick rena? Och hur är det med 
rastvakterna – går de runt överallt på skolgården 
som de ska? Simon, Daniel och Simon har frågat runt 
bland elever och personal.

FO
TO

: STEFA
N

 ElIA
SSO

N

FrÅGOr
& SVAr
om skolmat och 
rastvakter

Fakta om
Backatorpsskolan
bAcKATORPSSKOLAN byggdes 1993 och 
är 18 år nu. Dom som ville bygga den var 
föräldrar som ville ha en skola för barn 
i Backatorp. Men man behöver inte bo i 
Backatorp för att gå här.
När skolan var ny så hade den 78 elever 
och det jobbade 7 lärare här. I dag har 
skolan 283 elever och vill ha fler i årskurs 
5 och 6. Man kan gå här från årskurs F till 
och med 6.
På Backatorpsskolan får man bra utbild-
ning för högstadiet, gymnasiet och 
universitetet.
Sedan har vi intervjuat Inger Njie som är 
rektor och som började 2007. 
– När jag var liten ville jag bli lärare. Men 
efter några år som lärare ville jag testa 
något nytt och sökte ett jobb som fanns i 
tidningen.
 – Jag ville bli rektor för att få vara med 
och utveckla barn och ungdomar.

Sebastian Platen
& Viktor Eliasson

5 A Backatorpsskolan

Inger Njie började som rektor 2007.
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Nu vet vi vad de små 
larverna skulle bli
EN DAG kom en lärare som heter Torbjörn till vårt klass-
rum. Han hade med sig en burk med massa larver som heter 
maggots. Vi fick känna på dom och de hade många starka 
muskler. Därefter fick vi gissa vad det skulle bli.  Några gis-
sade att det skulle bli en fjäril eller att det skulle bli en van-
lig mask.

Efter en vecka fanns det några flugor i samma burk, alla 
undrade vad det var som hade hänt med maskarna.

Vår klassföreståndare Steve sa att Torbjörn skulle förk-
lara allt. När Torbjörn kom berättade han att larverna hade 
förvandlats till flugor.    

Katherine Esono Ondo
Adis Basic

5 c Brudbergsskolan 

Torbjörn är en nyfiken 
lärare som tycker
att barnen är roliga
TORbJöRN är 61år och har två barn, en flicka och en pojke. Han har job-
bat i skolan sedan år 1996. Han har alltid tyckt om att jobba med barn 
och tycker att det är spännande, för att barnen är så roliga. 

Torbjörn är nyfiken och vill ta reda på allt. Han vet inte vad han ska 
bli när han blir stor. Han vill göra allt roligt för barn och han är tveksam 
på att om han tror på Gud. Torbjörn har varit snäll hela livet och han 
tror att han ska komma till paradiset. 

Han jobbar i skolan som stödlärare. Han har penna med sig för att 
kunna förklara med bilder. När han var tolv år ville han bli arkitekt och 
arkeolog. Han tycker om naturen mycket och gillar att göra saker med 
sina händer.                                                                                                                                         

Muammer Anar
4-5 B Brudbergsskolan

uNDERSöKNINGAR visar att svenska elever har blivit 
sämre på matematik, därför jobbar vi med matte även i 
slöjden.  Under läsåret i 5:an har vi gjort slöjdpåsar, kud-
dar och så har vi jobbat med matteprojektet.

Johanna som är lärare i träslöjd har varit på Backa-
torpsskolan i tre år. Den första träslöjdsläraren hette 
Krister men han fick inte jobba kvar på grund av att han 
inte hade någon riktig utbildning. Vi tycker att att Kris-
ter var snäll och bra för han hjälpte till mycket och han 
var rolig. Vi brukade kalla Krister för klister.

1–5:or har har jobbat med ma–projektet. 218 mattelå-
dor ska visas på en utställning som vi ska ha i slöjden.

Skolan fick 400 000 kr från Skolverket som vi an-
vände till matteprojeket. De flesta lärarna på skolan ty-
ckte att det var roligt.

Fanny Schough &  Elin Nilsson
5A Backatorpsskolan

Vi lär oss matte 
även i slöjden

”Min mattelåda är vit med en lila liten låda 
med en röd knopp. Min låda har ett motiv på framsidan, 
det är en fågel och ett hjärta. Jag fick göra min låda i 
5:an men min kompis Elin fick göra lådan i 4:an och en 
helt annan modell. För mig tog det nästan en hel termin 
och för den andra gruppen tog det längre tid. Jag är nöjd 
med min låda. Vi har gjort mattekort också. Utställnin-
gen som vi ska ha kommer att bli kul.”

Fanny Schough
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Vad heter du?
Jessika Berglund.

Hur gammal är du?
Jag är 46 år.

Hur gammal var du när du blev förfat-
tare?

41 år.

Vilken är din favoritbok?
Narnia.

Vad ville du bli när du var liten?
Konstnär eller veterinär.

Vilken var din första bok?
Alva hösten.

Har du barn?
Ja, jag har en son.

Är du gift?
Ja, jag är gift.

Vad är din favoritfärg?
Min favoritfärg är orange.

Vad är din favoritmaträtt?
Det är fisksoppa.

Varför blev du författare?
För att den boken jag ville läsa 

fattades.

När flyttade du hit?
För fem år sedan.

Har du bott i Mölndal hela ditt liv?
Nej, det har jag inte.

Har du husdjur?
En katt som heter Seven.

Varför heter den Seven?
För att hon är min sjunde katt.

Har du alltid jobbat som författare?
Nej, jag har arbetat på dagis 

också.

Skriver du både barnböcker och vuxen-
böcker?

Ja, jag gör både barnböcker och 
vuxenböcker.

Har du bilder i dina böcker?
Ja, jag har bilder i mina böcker.

Har du vart i Backa någon gång?
Ja, för att Homeira bjöd in 

mig.

Tycker du om ditt hus?
Ja, mycket.

Gör du dina böcker med känslor?
Ja, lite.

Reser du ofta?
Ibland till Stockholm.

Songül Yagci
Sofia Espiga

EN DAG under påsklovet åkte vi 
tillsammans med våra ungdoms-
handledare, Rebin och Homeira 
till författaren, Jessika Berglund. 
När vi var hos henne träffade 
vi också hennes far för de bor i 
samma hus. Hennes pappa är 73 
år gammal. 

Huset ser magisk ut för alla 
golv och fönster i huset är ungefär 

100 år gamla. Jessica berättade att 
många fönster och golv är köpta 
i andra hand och kommer från 
andra hus eller kontor. Framför 
huset är det grönsaksodling och 
på baksidan är det blommor.

När Jessika var 41 år gammal 
blev hon författare. Hon går ut 
nästan varje dag i naturen och 
samlar på saker för att måla av 

mm. Hon har jobbat på dagis 
och har läst för barnen men hon 
hittade inga böcker som var bra. 
Sedan dess gör hon böcker. 

Hon berättar att hon får alla 
Made in Backa-tidningarna från 
Homeira. Hon har djur som är 
döda t ex möss, fåglar och andra 
små djur. När det stormade där 
hennes sommarstuga ligger fanns 

det en skog där en ödla ramlade 
ner och dog. Hon brukar mest 
måla på morgonen för att då är 
hon piggast. 

Jessica har skrivit en bokse-
rie som heter Alva hösten, Alva 
vintern, Alva våren, Alva sommar. 
Böckerna heter Alva… för att hon 
ville ha namn som inte var nära 
henne.

På besök i Jessicas magiska hus

Jessikas pappa heter Björn Berglund. Han är journalist och författare. Han 
skriver skönlitteratur men med faktainslag, man kan säga berättande fakta. 
Hans böcker handlar om natur, konst och litteratur. När Jessica var liten reste 
Björn mycket, som journalist, och kom hem med spännande presenter från alla 
möjliga länder. Han har till exempel varit i Irak, Syrien, Libanon och Etiopien. 
Björn har också gjort barnprogram i TV, som handlade om naturen.

Det finns massor av 
spännande detaljer 
att titta på i huset 
som Jessica bor med 
sin familj och med 
sin pappa. Emanuel 
Useinov kollar in de 
målade fönster-
rutorna.

Vilken fin utsikt!
Vi som blev fotograferade 
tillsammans med Jessica heter  
från vänster Jessica Olausson, 
Ekram Habib Ahmed, Ayse Isik, 
Sofia Espiga  och Songül Yagci.

FOTON: rAWA rADA
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