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Våren är här med den nyhetsglädjen att 
Västra Götalandsregionen har gett Made 
in Backa ett stipendium för mänskliga 
rättigheter vilket ger oss glädjen att vi har 
gjort bra av oss. Bra jobbat alla fina barn 
och ungdomar i Norra Hisingen!

Tillsammans med Aman Temesgen och 
Azra Yagci var jag  i Vänersborgs kommun-
hus och tog emot stipendiet som är 33 500 
kr. Aman höll ett väldigt bra tal om Made 
in Backa inför över 100 politiker.

– Made in Backa har gjort oss trygga. 
Den har förändrat oss, därför ska den inte 
bara finnas i Norra Hisingen. Vårt mål är 
att Made in ska finnas i hela Sverige, sa han 
bland annat.

Stipendiet kommer att gå till olika 
barn– och ungdomsprojekt, som vi kom-
mer att berätta mer om i kommande num-
mer av tidningen.

Så mycket vi har gjort…
Under hösten och vintern har flera hundra 
barn deltagit aktivt i skrivkurser, före-
läsningar, författarbesök…och skapat sin 
egen tidning. Över 40 ungdomar har också 
hjälpt oss i arbetet med Made in Backa, 
Made in Tuve och Made in Kärra.

I Backa fritidsgård har barnen debatte-
rat på måndagar om aktuella frågor, sociala 
medier, mobbning, olika sorters extremis-
ter, fientlighet och våld. Ur Made in Backa 
har en grupp pojkar skapat ett eget forum, 
Backa Boys. Gruppen har sina möten på 
fredagar och planerat olika aktiviteter med 
och för barnen, bland annat Lundbybadets 
aktivitet under påsken som var väldigt 
lyckad.

Många ungdomar som jobbar under 
helger (Ung helg) med Made in Backa har 

bl a varit på skidresa tillsammans med ung-
domshandledarna Emma Sladinovska och 
Emir Suhonjic. Deras reportage och annat 
om resan kan du läsa på Made in Backas 
hemsida.

Rouda Morabet har tillsammans med 
sin tjejgrupp hittat på många intressanta 
aktiviteter. Just nu deltar tjejerna i ett 
fotbollsprojekt (HisingsBacka FC) som 
sysslar med läsandet också och där Made in 
Backa  är med.

Vår duktiga föreläsare Emanuel Usienov 
hade två föreläsningar om demokrati, ra-
sism och antirasism och Azra Yagci, Nilofar 
Saberi och Sahar Amini har också aktivt 
jobbat med olika uppdrag, bland annat 
med fester som ordnats för våra duktiga och 
kreativa elever.

En annan grupp ur Norra Hisingens 
Ungdomsråd som heter Backarådet har, 
med hjälp av ungdomshandledaren Tommy 
Westers, varit väldigt aktiva och planerat 
många roliga aktiviteter för barn och ung-
domar i Backa.

Tack!
Jag vill tacka alla mina arbetskamrater 
på kultan, lärarna Mikael Jacobsson, Ali 
Armagan och Jenny Nyass, författarna 
Åsa Öhnell, Ingela Johansson och Peter 
Gissy, fotografen Katarina Despotovic samt 
journalisterna Anna Walin och Frederic 
Askerup. Bra jobbat!

PS! Ett extra stort TACK till Västra Göta-
landsregionen för ert fina stipendium!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Made in Backa fick stipendium
för mänskliga rättigheter!
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Nabila Abdul Fattah hade föreläsning på Brunnsbo-
skolan och Backas fritidsgård 20-21 april. Hon berät-
tade för oss om strukturell rasism och om hur vi som 
ungdomar kan motverka den. Nabila tycker att alla 
har ett ansvar och själva får ta steget och bidra till en 
förändring.

Innan föreläsningen gjorde vi en intervju med henne.
Berätta lite om dig själv!

Jag är född i Libanon och flyttade till Sverige 1984. Jag är 33 år 
och bor tillsammans med min familj, två barn och en hund i 
Stockholm. Jag är vegetarian och trivs bra med mitt liv och min 
familj.

Hur var din uppväxt?
En normal familj med fem barn. När vi flyttade hit fanns inte 
så många invandrare i Sverige. Vi hade inte så bra ekonomi som 
många andra. Jag har bott på lite olika ställen i Sverige. Jag växte 
upp i Sundsvall och sedan bodde jag i Göteborg, Hammarkullen. 
Därefter flyttade jag till Malmö och nu bor jag i Stockholm.
Hammarkullen har jag alltid har älskat och känt mig hemma i, 
även idag. Om jag skulle flytta, så skulle jag vilja bo i Hammar-
kullen. Just för att min familj bor där och för att jag har bott där 
länge, under hälften av min barndom.

Hur hade du det i skolan som barn?
Jag hatade skolan under högstadiet och många trodde att jag inte 
skulle kunna plugga vidare. Men för att hämnas, bevisa att folk 
hade fel så började jag ta skolan mer på allvar och läste även på 
högskolan.

Vad vill du helst jobba med?
Ett yrke som jag gillar väldigt mycket och helst skulle vilja ha är 
fritidsledare, för det är väldigt roligt, tycker jag. Men samtidigt är 
det ett så himla svårt jobb för man tjänar inte så bra då och måste 

emanuel usienoV är 17 år och har bott i 
Backa hela sitt liv. Han har gått i Brunns-
boskolan från årskurs 2 till och med 9. Han 
spelar för Backa BK och har medverkat i en 
bok som heter ”Det glöder under askan”.

Rasism är när man hatar 
någon på grund av personens 
hudfärg, nationalitet eller 
religion. Och nu är det tyvärr 
vanligt att vara rasist. Alla kan 
vara rasistiska mot andra och 
därför är det viktigt att vi tänker 
hur vi uppför oss mot andra 
människor och hur vi uttrycker 
oss. Man ska bemöta varandra 
med respekt och kärlek och inte 
vara våldsamma mot varandra. 
Våld löser inga problem och 
skapar bara mer våld.

Adolf Hitler var rasistisk mot judar och 
romer. Han dödade miljoner människor. 

Den 26 mars höll Emanuel Usienov (t v) en föreläsning om rasim för eleverna i 4B på 
Brunnsboskolan. Efteråt skrev Mostafa, Mohamed och Halima den här rapporten.

Emanuel före-
läste om rasism

man jobba på kvällar vilket många inte vill.  När jag var ung jobbade jag 
på en fritidsgård i Hammarkullen. Jag brukade gå dit ofta och umgås med 
andra ungdomar.

Vad jobbade du med innan?
Jag jobbade på Mixgården i Hammarkullen och jag var nöjd med den fri-
tidsgården. När jag var 14-15 år skrev jag låtar och rappade. Latin Kings, 
ett gäng rappare var kända på den tiden och jag tyckte mycket om dem. 
Men sedan slutade jag rappa för att jag kände mig gammal och med det 
menar jag att det var slut för mig, precis som en text som man skriver och 
känner sig färdig med den. Jag ville börja med något nytt, i annan form, 
skriva krönikor och annat.

Vad jobbar du med nu?
Jag jobbar med lite olika saker, t ex med ungdomars inflytande. Sedan 
januari arbetar jag  också deltid  som lärare på socionomprogrammet på 
en högskola.

 Naeem Saberi Brunnsboskolan
Nilofar Saberi Backa fritidsgård

Martin Luther King däremot 
var antirasist. Han tyckte att 
alla är lika värda och hans dröm 

var att alla skulle bli rättvist behandlade. Han 
tyckte att om det finns problem i ett land ska 
man inte se människorna som ett problem 

utan försöka lösa problemet. Om man inte 
gillar rasister så ska man inte själv vara rasistisk 
mot andra.

 Mostafa Fathaddin
Mohamed Abdi Salah

Halima Guled
4B Brunnsboskolan

”Alla har ett ansvar
att motverka rasism”

Stipendiet på 33 500 kr är ett bevis på att Kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götaland anser att Made 
in Backa gör ett  bra arbete för att främja mänskliga rättigheter. Glada och stolta mottagare, frv Homeira 
Tari, Aman Temesgen och Azra Yagci.
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”När man öppnar en bok 
har man aldrig tråkigt”

Peter upptäckte
hur kul det är att 
läsa när han var 
för sjuk för att 
gå till skolan
Peter Gissy lärde sig att tycka om 
böcker när han var sjuk. När han 
var 10 år blev han en gång så sjuk 
att han blev medvetslös. Hans 
föräldrar ringde efter ambulans. 
Han fick åka till sjukhuset. Där 
fick han mediciner och sprutor. 
Peter hade mycket hög feber. Efter 
några dagar sa läkarna till Peters 
föräldrar att de inte kunde ha kvar 
honom i sjukhuset.

Mamma lånade böcker
Hemma fick han inte träffa 
någon. Han fick inte gå ut, bara 
ligga i sängen tills han blev frisk. 
Peter hade tråkigt. Hans mamma 
cyklade varje dag från sitt jobb 
till Peter på lunchen och hon 
gjorde ostmacka och gav honom 
mjölk. Sedan cyklade hon tillbaka 
till sitt jobb. Hon tog vägen om 
biblioteket för att hämta böcker 
till Peter. Han började tycka att 
det var kul att läsa. Han tyckte 
att det var konstigt när han låg 
hemma i sängen men samtidigt 
var på någon helt annat plats när 
han var inne i en bok. Peter börja 
gilla böcker mer och mer.
Men när han blev frisk började 
han spela gitarr med sin kompis. 
De bildade ett band och spelade 
på skolfester. Hela tiden läste han 
nya böcker.

Läste alla indianböcker
När han var 15 år fick de besök 
i hans skola av en författare som 
pratade om sin bok som handlade 
om indianer. Då blev Peter så 
inspirerad att han sprang hem 
till sin mamma och ropade att 
han ville skriva en egen bok om 
indianer.

Han läste alla indianböcker 
som fanns på biblioteket, men 
när han skulle börja skriva, kom 
han på att det inte var så lätt. 
Det blev ingen bok. Han lovade 
sin mamma att skriva en bok om 
indianer när han blev äldre.

Peter utbildade sig till journa-
list. När han var 36 år skrev han 
sin första bok: Roliga kortspel för 
barn. Därefter har han har skrivit 
tio deckare för vuxna och lika 
många för barn. Mest känd är han 
kanske för de sju deckarna om Jill 

och Jonatan, som hjälper polisen 
att lösa olika brott. 

Hans bästa bok
Peters bästa bok – tycker han själv 
– heter Det största av alla äventyr 
och är en historisk ungdoms-
deckare från Columbus tid. Peter 
har skrivit några Bellmanböcker 
som är väldigt roliga. Till hösten 
kommer en ny Bellmanbok som 
heter Bellman på spökjakt.

Det kommer ut andra nya 
böcker också. En ska heta Värl-
dens roligaste bok. 

Peters senaste vuxenbok Med 
döden ombord, är en historisk 
roman.

Den som gör bilderna till 
Peters böcker om Jill och Jonatan 
heter Louise Jacobsson. Det finns 
även flera andra tecknare som gör 
bilder till hans böcker.

När man öppnar en bok så har 

man aldrig tråkigt, tycker Peter.
Han brukar få en massa inspi-

ration av folk när han hör dem 
prata om olika saker. Peter brukar 
skriva böcker hela tiden. Han sit-
ter oftast hemma framför datorn 
så mycket och skriver att hans fru 
brukar klaga på honom.

– Minns ni att jag sade att 
jag inte gillade böcker? Men när 
jag fick läsa de böcker som min 
mamma lånade till mig blev jag 
sugen på böcker. Jag lärde mig nå-
gonting, sade Peter. Jag vet att jag 
tänkte att jag kanske kunde skriva 
egna böcker när jag blev äldre.

Det roligaste han vet
En bok som Peter själv gillar heter 
Millie – världens bästa kompis. 
Han sa att han tror att det är en 
bok som kan inspirera oss.

Peter säger att om han inte 
blivit författare vet han inte vart 
han skulle ha tagit vägen eller 
gjort. Det roligaste Peter vet är att 
ta en kopp kaffe och sätta igång 
datorn och börja skriva och hitta 
på ett äventyr.

– Det kan hända så mycket där 
som gör att det aldrig blir tråkigt. 

Irma, Ulrika och Nana
Brudbergsskolan

Christofer Columbus (1451–1506) 
kom från Genua (i nuvarande Ita-
lien) och försökte finna en västlig 
sjöväg till Indien. När Columbus 
landsteg i Amerika år 1492 
trodde han att han var i Indien 
och befolkningen i Amerika kom 
därför att kallas indianer.
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4 Min
drömskola

    …har simhall

Jenny Nyass har jobbat på Brunns-
boskolan som lärare i snart 20 
år. Hon älskar sitt jobb! Jenny 
kommer från Sverige och fyller 
46 år i juni. Shadia, Eiddom och 
Jason är elever till henne som har 
intervjuat på temat rasism, anti-
rasism och demokrati.

Jenny tycker om att gå till jobbet varje dag 
för att hon tycker det är intressant. Som 
lärare måste hon vara beredd att lära sig 
nya saker varje dag, och för henne är det 
spännande. Hon är ämneslärare i svenska 
och engelska samt hennes uppgift är att 
klassen ska kunna utvecklas och använda 
språket på olika sätt.

På sin fritid dansar hon och går gärna 
på restaurang, på bio eller teater. Hon 
tycker om att vara med sina kompisar och 
älskar att resa och träffa nya spännande 
människor. Hon är spontan, öppen, nyfi-
ken och för det mesta glad men kan också 
vara lite sträng. 

Har haft många olika jobb
Tidigare har Jenny jobbat som barnflicka, 
i hemtjänsten och som assistent till funk-
tionshindrade. Hon har också arbetat i af-
fär, som assistent till en fotograf och som 
fotomodell. Hon har haft flera drömjobb, 
t ex astronom, arkeolog, skådespelerska, 
arbeta med reklam eller journalist. Sedan 
bestämde hon sig för att bli lärare. 

Hon känner sig stolt och tycker att hon 
har en viktig roll som lärare att motivera 
eleverna till att vilja arbeta, lära sig och 
vilja kämpa. Hon tycker också att en bra 
chef ska lyssna på hennes förslag och ge 
henne möjlighet att stötta sina elever i 
deras utveckling. När Jenny hör ordet 

rasism så tänker 
hon på männis-
kor som är rädda för 
det som är nytt och 
annorlunda.
– Jag känner ilska 
och sorg. Ilska för 
att jag kommer ihåg 
de gånger som jag 
själv eller de som jag 
har varit med har 
blivit utsatta för ra-
sism. Sorg känner jag för att det är sorgligt 
att många, idag 2015, fortfarande bär på 
fördomar om människor baserat på hur de 
ser ut eller vart de kommer ifrån.

Antirasism
Så här svarade Jenny på frågan om anti-
rasism:
 – Antirasism är mod, att man är modig, 
man vågar kämpa mot rasismen. När jag 
var tonåring så fanns det t ex ett Rör inte 
min kompis-märke man kunde sätta på 
sin jacka eller tröja. Det satte man på sig 
för att visa att man inte var rasist, att man 
tycker att alla människor är lika mycket 
värda. Samhället och skolan behöver 
skapa möten mellan människor så att man 
får möjlighet som ung när man växer upp 
att träffa människor med olika bakgrund 
och se att alla egentligen är väldigt lika.

Demokrati
Demokrati är att alla ska vara med och 
bestämma, att det inte är några få som ska 
bestämma om saker och ting säger Jenny.

Eiddom Miceal
Jason Lima

Shadia Salem
Brunnsboskolan

”Anti–
rasism
är att
visa mod”

Rör inte min kompis var 
en kampanj som syftade 
till att motverka rasism 
och främlingsfientlighet. 
Kampanjen startades 1985 
i Frankrike av organisatio-
nen SOS Racisme och spred 
sig efter några år även till 
Sverige.

min drömskola har simhall så man kan bada på 
gympalektionen. Det ska finnas en datasal där man 
kan spela på datorn. Jag vill ha en finare Bamba och 
godare mat, typ pizza, padthai och någon thaimat 
till. Att man kan gå till ICA på rasten och köpa go-
dis, chips. Man ska också kunna ha en egen dator. 

 Tittita Chairuen
4B Brunnsboskolan

…visar film varje fredag
man får gå till datorn en gång per dag. Gå ut på 
rasten väldigt mycket. Varje fredag ska vi ha filmkväll 
och få gå till ICA för att handla godis och dricka. 

Jesper Holmberg
4B Brunnsboskolan

  

…har fluffiga soffor
min drömskola är helt rosa med fluffiga soffor och 
man får godis hela dagen. De som serverar är Harry 
Potter och Hobbits. Man får äta hamburgare, korv 
och det ska inte finnas läxor. Varje lektion är 10 
minuter lång sedan är det rast och man tittar på film 
varje dag. Och det känns att man är i paradiset och 
det är jättehärligt. 

Jasmin Hiis Hussein
4B Brunnsboskolan
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Ali Armagan klassföreståndare 4B

Anna Wallin
journalist
Vad gillar du att göra mest?

Jag gillar att vara med min familj, min 
man och mina två söner. Dessutom gil-
lar jag att resa.

Vilken årstid tycker du är bäst?
Jag gillar sommaren mest för att det är 
varmt och man kan vara ute.

Varför gillar du att vara journalist?
För att jag träffar så många olika män-
niskor och jag får fråga dem vad jag vill.

Vad skulle du göra om du vann 5 biljoner kr?
Då skulle jag ge hälften till fattiga barn 
och starta en egen tidning.

Ibrahim Jaja
4B Brunnsboskolan

Vad skulle du gjort om du vann en 
miljon?

Jag vet inte, väldigt svårt att 
svara. Men jag hade nog spa-
rat en del. Jag hade köpt ett 
fint hus, en fin bil och hjälpt 
fattiga människor, eftersom 
alla inte har det lika bra. Jag 
hade även byggt en skola.

Vad tycker du är läskigt?
Om det är mörkt och lam-
pan bara släcks. Och även 
småkryp. 

Vilken maträtt tycker du är bäst?
Jag tycker om det mesta. Och 
jag brukar inte välja. Men om 
jag måste välja så skulle jag ta 
kebabtallrik med mycket lök 
och stark sås.

Vad gillar du att göra på fritiden? 
Jag gillar att umgås med 
min familj och med min 
fästmö. Gå på bio, fika, spela 
fotboll, ta det lugnt. Men jag 
tycker också om att resa och 
upptäcka världen och andra 
kulturer.

Hur tycker du det är i skolan?
Jag tycker att det är en bra 
skola med duktiga elever och 
lärare. Lärarna ser till att 
eleverna lär sig viktiga saker 
och når målen i läroplanen. 
Jag har ju själv gått här i 
årskurs 1-9 så jag stormtrivs 
på Brunnsboskolan. 

 Jesper Holmberg
Jesper Söderberg
Oliver Andersson 
4B Brunnsboskolan

Varför har du skapat regeln att alla måste gå ut på rasten?
Jag vill inte att vem som helst ska komma in i skolan och 
att barnen ska vara ute på rasterna så att det inte händer 
något där det inte finns vuxna.

Hur tycker du att det är att vara rektor?
Det är det bästa jobb man kan ha efter att vara lärare. 
Men ibland kan det vara jobbigt.

Varför vill du vara rektor?
För alla barn ska få en bra skolgång.

Vad gör du på fritiden?
Jag läser mycket och jag är fotbollstränare för P08. Jag är 
mycket med min familj.

Salah Abdulkadir
Mounir Dib

4B Brunnsboskolan

Anna Koppfeldt Sandström
rektor F-5

NyfikeN på...

Jag och Jasmin var i musiksalen och inter-
vjuade Larre. Han är kärleksfull och väldigt 
snäll. Han har liksom jättemycket musik och 
kärlek i sig. Det är det jag gillar med Larre. 
Han sjunger fint och lär mig mycket. Han är 
ljusbrun och har tjockt hår, är snäll och kär-
leksfull som sagt! Larres musiksal är fin och 
det finns jättemånga fina instrument!

Vad gillar du att göra?
Jag tycker om att simma/bada.

Vad är du rädd för?
Jag är rädd för spindlar, ensamhet och eld.

 Tycker du att ditt jobb är bra?
Ja och nej.

Om du skulle få 38 miljoner kr vad skulle du göra med 
alla pengar?

Jag skulle spela in en skiva och resa jorden 
runt.

Vad gör du på din fritid?
Jag är med min dotter.

Varför blev du musiklärare?
För att jag vill dela med mig av min musik.

Halima Guled
Jasmin Hiis Hussein

4B Brunnsboskolan
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Hej Valentina!
Hej Yasin.

Hur mår du?
Tack, jag mår bra. Du då, hur 
går det i skolan?

Tack jag kämpar.

Valentina, får jag intervjua dig? Det 
är till ett skolarbete jag har.

Javisst, det går bra.
Hur länge har du jobbat på Brunns-
boskolan?

Sedan 2001.
Alltså i 14 år?

Ja, det blir det.
Trivs du i skolan.

Ja, jag trivs mycket bra. Vi 
har fina barn som ibland är 
mycket busiga och så har vi  
mycket snälla och duktiga 
lärare.

Tack Valentina. Nu får jag skynda 
mig till lektionen. Hejdå!
Hejdå Yasin!

Yasin Gürkan
4B Brunnsboskolan

Laercio Wendel musiklärare

Valentina 
Tolba
lärare

Gun Berglund lärare

Ulla Jilin, 61 år, är lärare på Svenska Balettskolan och har jobbat i 40 
år inom yrket. Hon är kontaktlärare för 4:orna och har lektioner med 
6:orna. Ulla berättar att det nya jobbet på Skälltorpsskolan handlar 
mycket om dans, för det är Balettskola också. Hon har tidigare jobbat 
på Erikslunds skola där tre av hennes gamla elever har gått bort.
Hur känns att få veta tre av dina elever är döda?

Det är jobbigt att elever som man hade och gillade inte finns längre 
bland oss. Vi gör ju vårt bästa för att ge dem stöd när det behövs i 
skolan men sedan när de inte längre är hos oss och det händer sådant 
blir man mycket ledsen. Det var en väldig rolig klass jag hade på Erik-
slundsskolan och alltid glädjefull. Och eleverna jobbade alltid hårt.

Vad kan man göra för att eleverna ska må bättre?
Det gäller att lärarna tidigt märker om något är fel och snackar med 
föräldrar o s v.

Vad är det som roligt och även jobbigt med ditt jobb?
Det roligaste är att det händer många grejer. Men det jobbiga är att höra att sådant händer med eleverna.

Mader Emin Backa fritidsgård

Ulla Julin lärare

Mia
Tjernberg
Kökspersonal
Vad tycker du om att laga mat?

Jag tycker att det är fantastiskt 
roligt.

Vad tycker du om ditt jobb?
Jag har världens bästa arbetskam-
rater.

Är du bra på något annat än att laga mat?
Jag är bra på att sjunga.

Vad mer är du bra på?
Jag är bra på att laga svampsoppa.

Tittita Chairuen
Hoden Suleiman

4B Brunnsboskolan

Vad tycker du om ditt jobb?
Jag har ett mycket intres-
sant och roligt jobb. 
Jag lär nyanlända elever 
svenska.

Går det bra eller dåligt 
i skolan?

Det går bra för 
mina elever i 
skolan.

Vad ville du göra om du 
inte skulle bli lärare?

Jag skulle vilja 
vara regissör på en 
teater.

Vilken mat gillar du?
Skaldjur, fisk och 
grönsaker.
Tittita Chairuen

4B Brunnsboskolan
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JaG är 10 år och går på Brunnsboskolan i klass 
4B. Vi är 17 elever i klassen. Jag vill skriva om vissa 
elever: Salah Steila vill bli fotbollspelare och vi har 
en lärare som ibland blir arg. Han heter Ali Arma-
gan. Till sist jag, Mostafa Fathaddin: Jag vill bli 
bilförsäljare eller bilmekaniker. Jag är bäst i klassen 
på bilar.

Mostafa Fathaddin
4B Brunnsboskolan

oliVer Gillar att spela Leauge of 
legends. Han gillar att äta kebab. Han 
gillar att spela med Jesper.

Jag gillar att spela för det är så 
roligt. Jag gillar hamburgare för att det 
är så gott.

Jesper Söderberg
4B Brunnsboskolan

9

torsdaG 26 
februari var vi 
tillsammans med en 
klass, årskurs 4, två lärare, en 
ungdom och projektledaren Ho-
meira Tari, på SVT och träffade 
programledaren Karin Mattisson 
och även journalisten Fredric 
Askerup. När vi kom in i TV-huset 
gick vi till en liten biosalong och 
satte oss ner. Karin presente-
rade sig och visade scener ur olika 
program, bland andra Uppdrag 
granskning, som hon är pro-
gramledare för. Barnen skrattade 
mycket och verkade väldigt glada. 
De frågade mycket om olika pro-
gram och när Karin ställde frågor 

till 
dem så 

var det många barn som hade bra 
svar på frågorna. Det verkar som 
att barnen ser ofta på TV. 

Vi tycker att det var en spän-
nande och rolig dag på SVT. Vi 
lärde en hel del om hur de jobbar 
och hur mycket arbete de lägger 
ner på varje program. Vi fick gå in 
i en studio och uppleva nya saker 
som till exempel hur det ser ut när 
de filmar nyheterna.

Vi skulle vilja besöka SVT igen!

Hej Fredric! Vilken skola gick du på och vad tyckte du om den?
Hammarkullsskolan, som var en skitbra skola med många engagerade 
lärare. Det var just en sådan lärare som såg min skrivtalang i åttan. Jag har 
ofta undrat vad jag skulle ha blivit om jag inte hade blivit uppmuntrad att 
läsa och skriva mycket. Antagligen snickare, för det var vad mina föräldrar 
trodde att jag skulle bli.
Varför ville du jobba på SVT?
För att jag blev tillfrågad av På Spåret-producenten om jag kunde skriva 
inslagsfrågorna och jag försökte göra det. Men de blev inte alltid 100%.
Vad jobbar du med just nu?
Jag har fyra jobb. Jag skriver artiklar till GP:s helgbilaga två dagar 
i veckan.  Jag jobbar som personlig tränare på ett gym i stan. Jag 
driver världens största löparklubb som heter Lonesome runners 
och jag undervisar världens roligaste och smartaste Backa-ungar 
i journalistik och demokrati. Jag blir uttråkad om jag bara får 
göra en sak.
Vad kan det här besöket på SVT betyda för barnen?
Bortsett från det roliga och intressanta, att de får se hur 
det ser ut framför/bakom kameran, vad som pågår i en 
studio och inse vad som sker i ett stort mediahus. Jag hop-
pas att någon väcks till en tanke om att vilja bli journalist. 
Vi som kommer från förorten är kraftigt underrepresenterade 
inom journalistiken. Det är viktigt för mångfalden att journalis-
terna kommer från olika håll och kanter. Och jag är rätt säker att 
några frön såddes den här dagen.
Vad är din tolkning av ordet demokrati?

Demokrati är först av allt rättigheten att få ge uttryck för åsikter inom 
de demokratiska värdena, värden som en stor majoritet ställer sig bakom. 
Ibland verkar vissa tro att man får säga eller göra vad som helst då, men så 
är det ju inte. Om någon kränker en annan är ju ingen av dem fri egentli-
gen. Jag tror rädsla och skepticism mot andra människor och folkgrupper 
finns hos oss alla, både nedärvt i biologin och något vi ”lär oss”. Den enda 
lösningen är konstanta möten där vi upptäcker – och åter igen upptäcker 
att de allra flesta är helt okej. Och det räcker att vara okej som människa. 
Det är en demokratisk rättighet att få vara okej och det gäller verkligen alla.

Karin mattisson är en Göteborgsbaserad journalist och TV-
programledare. Hon arbetade tidigare på GöteborgsPosten i 
10 år, där hon var redaktör för helgmagasin. 2006 blev hon an-
ställd på Sveriges Televisions samhällsredaktion. Innan Karin 
blev journalist så arbetade hon som barnsköterska. Hon föddes  
1967 i Järfälla utanför Stockholm, är gift och har två barn.

Manuel Emin
Sandro Lima

Backa fritidsgård

”Det var
spännande att vara 

i TV–huset
med Karin och

Fredric”

Manuel Emin
Sandro Lima

Backa fritidsgård

Fredric asKeruP är över 40 år, frilansjournalist och tonårs-
far. Han är från Angered och är faktiskt femte generationen 
som är född där. Fredric tycker att han hade en ganska bra 
barndom men var en rätt uttråkad man som älskade fotboll 
och såg alltid fram emot träningarna och gänget i Gais. 

Jag vill att alla ska få komma till Sverige
JaG tycKer att alla partier har åsikter men Sverigedemokraterna vill inte ha mer invandrare. Det tycker 
jag inte om så därför gillar jag inte Sverigedemokraterna.
Jag tycker att Socialdemokraterna ska ge mer pengar till skolorna och minska skatterna. Man ska ge mer 
pengar till andra fattiga länder. Jag vill inte att Sverigedemokraterna ska vinna nästa val. Jag vill att alla 
ska få komma till Sverige om de vill. Och jag vill att alla ska ha samma rättigheter, oavsett hudfärg. Och 
alla ska respektera varandras religion och länder.

Jasmin Hiis Hussein 4B Brunnsboskolan

SPEL
recensioner

Man gör en egen gubbe. Man 
kan spela med sina vänner och 
man kan sms:a dem. Och man 
kan gå till dem i andra världar 
och köpa många saker, det kostar 
inget. Man bygger världar och 
det är roligt.  Betyg: 5 av 5 

Mariam Alsweirki
Ibrahim Jaja

4B Brunnsboskolan

Starbound är ett spel där man 
har ett skepp och vapen. Man är 
på en planet och det är roligt.

Jesper Söderberg
4B Brunnsboskolan    

Man kan spela med sina vän-
ner och det är kul för man spelar 
online. Målet är att man ska leta 
upp andra.

Jesper Holmberg 
4B Brunnsboskolan         

Det är roligt, man kan köpa 
gubbar, spela online och spela 
matcher. Betyg: 5 av 5

Salah Steila 
4B Brunnsboskolan          

,,

Man kan bygga hus och gruva 
(hacka sten) så att man får dia-
manter. Och man kan ladda ner 
mods. På husen kan det finnas 
monster. Och om man hittar en 
portal kan man gå in i den och då 
kommer enderdraken, som är en 
varelse. Om man dödar den så får 
man ett ägg. 

Oliver Andersson
4B Brunnsboskolan         

Soccer stars är ett slags spel 
som fotboll. Man kan spela för 
olika länder som Brasilien, Eng-
land och några till. Det är ett bra 
spel. Jag betygsätter soccer stars 
med 4 stjärnor och en halv. 

Mohammed Abdi Salah
4B Brunnsboskolan

Det kändes bra
det Var en gång i bussen när jag satt i mitt säte och såg en 
man komma med ett litet barn. Barnet grät men sen tittade 
han på mig. Jag gav honom ett leende och han blev tyst. Se-
dan när han gick av så vinkade han till mig och jag tillbaka. 
Det kändes bra efteråt. Man ska vara trevlig!

Jesper Holmberg
4B Brunnsboskolan

Ali vann en cykel
Vi Var ute och cyklade igår. Det är alltså en tävling som 
går till så här: Man ska gå, cykla och man ska åka med buss 
en liten bit. Vi vann tyvärr ingenting men vår lärare Ali fick 
Pedagogpriset,  han vann en cykel. Och så fick vi en belö-
ning av Ali.

Mariam Alswerki
4B Brunnsboskolan

Expediten blev 
glad och tackade
i söndaGs gick jag med min familj till 
klädaffären för att köpa kläder. Vi gick 
och tittade runt. Jag valde två tröjor till 
mig själv och min storasyster tog några 
tröjor till sig. Vi gick till kassan för att 
betala. Där vid kassan såg jag plötsligt 
att expediten behövde hjälp med att 
öppna påsen. Jag gick fram och hjälpte 
henne. Expediten blev glad och tackade. 
Sedan betalade vi i kassan och åkte hem.

Yasin Gürkan
4B Brunnsboskolan

…ha Världens bästa skola. Jag älskar att 
simma, gå på bio, miljoner godis och tårtor. 
Jag har världens bästa land. I Somalia tror 
alla människor att svenskar har vapen 
men jag tycker att Sverige inte har vapen. 
Jag vill att alla som bor i Somalia kom-
mer till Sverige.

Hoden Suleiman
4B Brunnsboskolan

…Vara fotbollsspelare, den bästa, och 
jag är bra på fotboll. Jag har en Ferrari 

och en Bugatti. Jag kör snabbt. Jag vill ha 
en Ferrari för att den är snygg.

Salah Mohamed
4B Brunnsboskolan

…ha rättVisa i landet och fred. Att alla 
människor får vård och den hjälp de behö-
ver. I andra länder är det inte rättvist, där är 
det krig. Jag hoppas att de som har sjukdo-
mar, t ex ebola, får vård.

Mohammed Abdi Salah
4B Brunnsboskolan

…bli FotbollssPelare och hjälpa barn 
som är fattiga. Jag vill vara rik och resa till 
London och hämta min familj, ha barn och 
köpa en Ferrari, en villa och ha en medalj 
på fotboll. Köpa saker till mina föräldrar, 
systrar och min lillebror.

Salah Steila
4B Brunnsboskolan
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i hela Världen 
har alla inte 
demokrati. I 
Nordkorea får 
man bara rösta 
på ett parti. I 
Saudiarabien blir 

man piskad, slagen, hotad om man skriver om 
demokrati och om man talar om demokrati. 
Om man inte har demokrati så får man dålig 
mat, man får inte bra med pengar
Jag hoppas att all diktatur en dag försvinner och 

att alla får rösta fritt. Jag hoppas att göra något 
åt alla människor som lever utan demokrati och 
att de inte ska ha det så svårt.
Land utan demokrati styrs av personer som 
kontrollerar landet genom diktatur och dik-
taturen sprider sig bara. Och det landet utan 
demokrati tvingas då folket att rösta på en enda 
person om och om igen. Jag hoppas verkligen 
att diktaturen försvinner en dag, och att alla får 
rösta fritt. .                               

Adam Hennioui
4A Backaskolan

kratı
i sKolan pratar Lisas klass om demokrati.
– Lisa, vad är demokrati? Undrar fröken.
– Ehh… demokrati är…
– Vi tar någon annan. Lea!
Riing!
– Okej, det är rast.
Under rasten är Lisa ensam, ingen vill vara 
med henne, de bara skrattar. Lisa frågar Lea:
Vad är egentligen demokrati?
– Hmm… 
Riing!
– Jag hinner inte, fråga någon annan.
– Okej!
Efter skolan tar Lisa bussen in till stan. Hon 
frågar tre personer vad de tycker.
– Hej, vad tycker du demokrati är?
– Hmm, det är nog att man får tycka, tänka 
och tro vad man vill.

Jag brukar kalla det de tre t-na.
– Tack!
Hon frågar nästa.
– Hej, vad tycker du är demokrati?
– Enkel fråga! Jo du lilla fröken, demokrati 
är att man vara med och bestämma och säga 
sina åsikter.
– Tack!
Hon frågar den tredje och sista personen.
 – Vad tycker du är demokrati?
– Så du undrar vad demokrati är?
– Ja
– Det är väl att man får rösta på vilket parti 
man vill.
– Tack!

Tindra Fält
4 A Backaskolan

heJ demoKrati!
– Hej Aimee!
Jag tycker att du är bra för annars 
hade jag inte fått tycka eller tänka 
vad jag vill.
– Vad menar du?
Jag menar att man t ex inte skulle 
få rösta på det partiet man ville.
– Hur tror du att det hade varit 
utan demokrati?
Jag kan inte tänka mig Sverige 
utan demokrati men man kanske 
inte skulle få tycka om den kändi-
sen som man egentligen gillade för 
att den som bestämde inte gillade 
den kändisen och så skulle det 
inte vara en bra domstol.
– Vad menar du Aimee?
Jag menar att bara att man skulle 
ledas av den som sitter i domstolen 
och bestämmer.
– Du menar så.
Demokratin...
– Ja Aimee.
Vad är en diktatur?
– En diktatur är när det är en som 
bestämmer. Vad han tycker är bra.
– Ok.

Aimee Ås
4A Backaskolan

VarFör har Sverige demokrati och inte vissa 
länder?
Varför kan inte Sverige hjälpa folk?  Varför får 
inte vissa folk tänka vad de vill i andra länder? 
Kan vi låta dem säga vad de tycker? Jag tycker 
att alla får säga vad de vill!

Artin Roosta Azad
4A Backaskolan

JaG undrar varför det inte finns 
demokrati. Det måste vara demo-
krati, snälla i några länder får man 
inte ens ha demokrati. I Nordkorea 
får man inte rösta på alla partier, 
bara ett. 

Demokrati betyder att alla ska 
ha rätt att tycka vad de vill eller tro. 
Därför ska vi tillsammans hjälpa så 
andra länder har det bra. En sista 
sak, min familj skickar 500 kr i 
månaden till fattiga länder.

Zafer Vatansever
4A Backaskolan

demoKrati handlar om att alla ska få tycka tänka och tro, 
man ska få rösta i val. Men alla länder har inte demokrati. 
Undra hur det hade varit om Sverige inte hade haft demo-
krati?

Jag tror nog att det skulle vara ganska jobbigt att inte ha 
demokrati och det skulle nog bli kaos. Med ganska jobbigt 
menar jag att man inte kommer få bestämma vad man vill 
utan en ledare kommer få bestämma. Med kaos menar jag 
att om ledaren bestämmer något annat som ingen annan 
vill så tänker jag på kaos.

Tilde Ahlström 
4A Backaskolan

JaG Vill att det ska vara demokrati i hela 
världen för det finns inte. Alla får inte 
rösta, det är dåligt i Nordkorea och Kuba. 
Jag vill att det ska vara demokrati i hela 
världen. Demokrati det är bra för oss men 
jag tycker synd om dem andra som inte 
har demokrati

William Magnusson
4A Backaskolan

hos miG brukar det vara demokrati. Ibland 
så får jag välja vad vi ska äta. Kanske kött-
bullar eller kanske fiskpinnar eller vad jag 
vill att vi ska göra… eller om jag vill stanna 
hemma.

Demokrati är när alla personer som är 18 
eller över 18 år får rösta på ett parti av flera 
partier. Det finns flera partier här i Sverige t 
ex socialdemokraterna, moderaterna, sveri-
gedemokraterna och många fler.

I några länder finns det ingen demokrati. 
Där får man inte rösta på vad man vill. I 
länder där det inte finns demokrati härskar 
en diktator.

En diktator hatar ordet demokrati så om 
man säger det ordet i det landet han härskar 
i så kan man hamna i fängelse. Alla i det 

landet måste lyssna på honom annars 
kan man hamna i fängelse eller bli 
ihjälslagen.

Här får du några länder som inte 
har demokrati: Swaziland, Nordkorea, 
Kuba och Vitryssland.

Och här får du ett rim:
Idag är det vår,
borstar mitt hår
går ut till solen,
sätter mig på stolen
läser dagens blad,
äter choklad varenda dag,
efter en stund
går jag runt
ser en mus som sprang till sitt hus.

Anastasia Thisiadis
4A Backaskolan

BAC A

Demonär JaG hör ordet 
Demokrati tycker jag 
det är väldigt bra, för 
man får rösta på vil-
ket parti man vill ha. 
Det är väldigt bra.                          

Emin Vajzovic
4A Backaskolan
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demoKrati tycker jag ska finnas över hela världen. Men den gör inte det. Men som tur 
har vi demokrati. Demokrati handlar om att man får tycka, tänka och säga vad man vill. 
Eller nästan vad man vill. Demokrati finns t ex i USA och Sverige. Jag kan inte föreställa 
mig att Sverige inte skulle ha demokrati.  Stackars människor som har diktatur.

Alexander Karlsson
4A Backaskolan

om det inte fanns demokrati skulle inte alla få 
vara med och bestämma eller rösta. Det skulle 
bli mycket krig och man skulle inte få tycka och 
tänka som man vill. Och det kanske skulle vara 
en person som bestämde allt. Men några länder 
har inte demokrati, de har diktatur!

Annika Möller
4A Backaskolan
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leKPlatserna i Backa är söndriga, gamla och slitna. Vi 
vill ha mer moderna lekplatser på skolan och där vi bor, 
som: studsmatta, klättertorn, snurror, spindelnät och 
slingriga ruschkanor. Vi vill att  lekplatserna ska fixas 
eftersom de svajar och gungar.

När man leker så ramlar man nästan, problemet är att 
man fastnar. Till exempel i ett trasigt torn. Det är inte kul 
att leka på en fyra år gammal lekplats som är gjord av trä.

 En lösning är att göra lekplatsen färggladare och 
roligare att vara på. De borde göra om lekplatsen till en 
bättre plats.

Vi tycker att chefen och Norra Hisingens stadsdels-
nämnd ska lösa problemet med lekplatserna. För det är de 
som tar hand om lekplatserna i Backa.

Makeme Kone Camara
4B Backaskolan

det borde vara en större 
idrottshall på Backaskolan 
för att när vi t ex har fotboll 
på gympan så kan det vara lite 
trångt när man kör. Det är 26 
elever i klassen men på gympan 
så kan ungefär bara halva klas-
sen vara där inne. De andra får 
sitta på bänken.

Fadel Flayeh Johansson
4B Backaskolan

Det borde finnas nät
JaG tycKer att vi ska ha fotbollsnät 
för att då tar det mindre tid, annars 
rullar bollen ut i skogen och då mås-
te vi hämta bollen, och då slösar vi 
tid på vår rast. Det är Backaskolan 
som inte har fotbollsnät. Anled-
ningen att vi ska ha fotbollsnät är 
att vi tränar, och får mer muskler 
och mer kondition, och då blir man 
ett fotbollsproffs.

Fabian.H
4B Backaskolan

JaG tycKer att fotbollsplanen 
i Backaskolan ska ha nät för att 
när man skjuter i mål så åker 
bollen ner för en backe. Så för 
den tiden kunde man springa 
mera och inte slösa på rasten. Jag 
tycker kommunen ska sätta upp 
nätet.

Azur Cenanovic
4B Backaskolan

JaG tycKer att vår fotbollsplan 
ska ha nät i målen, och staket 
för bollarna flyger i väg i ett dike 
som vi har i Backaskolan. Det 
är bra om vi har tid för att spela 
istället för att leta efter bollen, 
om man spelar får man bättre 
kondition. 

Theo Tylander
4B Backaskolan

Idrottshallen är för liten
Vi vill ha
moderna
lekplatser

Fler idrotts-
hallar!
JaG tycKer att man 
borde ha fler idrottshal-
lar i Backa. Jag tycker att 
man borde ha fri tillgång 
till idrottshallarna för att 
alla ska kunna träna när 
de vill. Jag tycker att man 
inte ska behöva åka till 
andra städer för att träna. 
Man borde inte heller 
släppa ut massor avgaser 
ut i naturen.

Gustaf Robertsson
4B Backaskolan
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Oftast ser 
det inte 
gott ut
bambamaten 
brukar oftast inte se 
så god ut. Det brukar 
mest se ut som smörja. 
Det brukar heller inte smaka så gott. Jag tycker att vi ska lägga ut mer pengar på 
godare mat men ändå nyttig mat. För om vi inte köper andra maträtter så är det 
väldigt många barn som får gå hungriga hela dagen. Jag 
tycker att vi kunde ha någon speciell maträtt vid några 
speciella tillfällen eller ibland på fredagar. Jag menar typ 
pizza, pannkakor och ibland efterrätt om det är ett spe-
ciellt tillfälle. Jag vill också att vi ska få välja mat oftare 
som en önskelista på mat.

Julia Kasthed
4B Backaskolan

Backa-
skolan bör 
ha åk 6
Just nu finns inte åk 6 på 
Backaskolan, men det borde 
finnas. För klass 4-5 och 6:an 
hänger ihop, så om man byter i 
6:an så skulle det vara orättvist 
för någon du bara haft i ett 
halvt år som ska ge dig betyg.

Linn Nyman Birgersson
4B Backaskolan

JaG tycKer att det ska finnas 
åk 6 på Backaskolan. För i åk 
6 får man betyg. Och om man 
får en ny lärare så vet hon eller 
han inte hur man jobbar och 
vad man är bra på.

Stella Berglund
4B Backaskolan

JaG tycKer att det ska finnas 
åk 6 på Backaskolan. För att de 
lärare som har eleverna i åk 4 
och 5 borde ha eleverna i åk 6 
också för att då får man betyg. 
Om man byter skola så måste 
man lära känna eleven och sen 
sätta betyg. Då blir det svårt 
för läraren att sätta ett rättvist 
betyg.

Simone Hartmann
4B Backaskolan

JaG tycKer att man ska kunna 
gå åk 6 på Backaskolan för att 
det inte är lika nervöst som när 
man byter skola för att det kan 
påverka elevens betyg. Läraren 
vet inte vad du har gjort under 
4 och 5 då kan de ge dig ett 
sämre betyg.

Emil Johnsson
4B Backaskolan

JaG tycKer att åk 6 ska finnas 
i Backaskolan för att man ska 
kunna få omdöme av samma 
lärare. I Backaskolan har vi 
bara åk 1, 2, 3, 4, 5. Om man 
byter skola kommer man få 
en annan lärare och få andra 
tankar om hur man jobbar.

Tina Badljvi
4B Backaskolan
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JaG tycKer att Backaskolans idrottshall är 
för liten. Man får inte spela så mycket och det 
finns för lite ytor. Om man kör fotboll kan 
man inte passa eller skjuta. Man får inte vara 
med i spelet så mycket. Alla klumpar ihop sig. 
Om vi kör innebandy får man slag på benet 
för den är för liten. Om den skulle vara större 
skulle det finnas mer ytor och man skulle 
kunna springa mer och då blir det roligare.

Pontus Johansson
4B Backaskolan

Mer pengar och mer 
kryddor
bacKasKolans bambamat tycker jag, är ganska äckligt 
och den har inga kryddor. Maten är inte så god och då 
äter inte vi, barnen, maten. Det leder till att vi inte kan 
röra oss tillräckligt och att vi inte kan koncentrera oss 
bra på lektionerna. Detta problem inträffade när två av 
bambapersonalerna slutade. Jag tycker vi ska få lunch för 
ca 15–20 kr per dag. Man kan lösa detta problem genom 
att vi får mer pengar till lunch varje dag och krydda 
maten mera.

Caroline Arfaoui
4B Backaskolan

nu står förskolan Krumelu-
ren 6 klar i Backa Röd. För-
skolan har fullt med plats och 
lockar barnen till lekar och 
upptäckter. Det finns många 
kreativa saker som barnen kan 
göra t ex måla, sjunga tillsam-
mans, åka rutschkana, gunga 
och mer.
Förskolan är ett Reggio 
Emilia-inspirerat bygge. 
Byggnaden har en väldigt fin 
gul färg som gör att förskolan 
lyser med glädje.

Det finns bra med för-
skolelärare och barnskötare 
som ser till barnen och gör 
förskolan väldigt trygg. När 
man kommer in sprudlar det 
av glädje runt barnen. Det är 
väldigt positivt för nya barn 

som börjar där. Att barnen har 
flera val av skojigheter att göra 
om dagarna.

Mitra Sara, som tidigare har 
jobbat som fritidsledare, arbetar 
idag i den nya förskolan. Hon 
bodde innan i Backa men bor 
idag i Masthugget. Hon trivs 
väldigt bra med sitt arbete. I 
den nya förskolan finns det 17 
förskolelärare och 92 barn mel-
lan 1 och 6 år.

Mitra tycker om den nya för-
skolan för att den har fint kök, 
stor gård och flera avdelningar. 
Mitra vet inte exakt vad de har 
för planer, än så länge tycker 
hon att förskolan verkar bra 
och har bra med plats både inne 
och ute. 

Atrina Tari
Skälltorpsskolan

bacKarådet är ungdomar som skapar 
aktiviteter för ungdomar i Backa. Och de 
gör det bättre i Backa genom att ändra på 
saker så det blir lämpligare för ungdomar. 
Tommy är ungdomshandledare på Backas 
fritidsgård och arbetar med att hjälpa 
Backarådet.
Vad tycker du om Backarådet?

Jag tycker att Backarådet är viktigt, det 
är ett sätt för ungdomar att vara med 
och påverka och lära sig om demokrati 
och ta ansvar.

Var det du som kom på Backarådet?
Ja, tillsammans med ungdomar och 
kollegor.

Varför vill du jobba med barn?
Jag tycker om att se lärande och utvecklande.

Vad gillar du med Backarådet?
Att det finns mycket vilja och kreativitet.
Jag frågade också fyra av medlemmarna vad de 
tycker om Backarådet.

Yara:  Jag tycker att det är bra, och vi samlar in 
pengar till nånting roligt.
Fatou:  Jag tycker att vi hjälper folk.

Ebubekir:  Jag tycker att det är bra för att vi ordnar 
aktiviteter så man lär känna varandra.
Hosen: Jag tycker att det är bra för ungdomar.
Jag är också medlem i Backarådet och jag tycker att 
det är kul att vara med vänner och att få vara med 
och bestämma. Det är bra att några vill göra mycket 
för ungdomar i Backa.

Abdul Elmi
6D Skälltorpsskolan

Backarådet gör det bättre för oss unga
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Krumeluren ny och fin förskola

Mitra Sara är en av de 17 förskollä-
rarna som arbetar på Backa Röds nya 
förskola Krumeluren.
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Akvariedrömmen
JaG Kom hem och åt en smörgås och när jag var klar gick jag till 
djuraffären. Men den var stängd. Jag hade ju varit i Danmark 
och klockan var 11 men de öppnar klockan 12 på lördagar. 
Då gick jag hem och frågade mamma om jag fick köpa fiskar. 
Mamma sade nej.

– Men om jag gör rent akvariet, om jag betalar för fiskarna 
och har dem i mitt rum,  frågade jag min mamma.

Tiden gick, tick tack, tick 
tack. Efter ett långt tag 
sade hon:

– Okej.
Jesper Söderberg
4B Brunnsboskolan

?!
En lila tomat
det Var en GånG en flicka som 
planterade en tomat. När hon 
planterade den tomaten växte den 
inte. Men efter två veckor var det 
en röd tomat. Hon väntade en 
vecka till och tomaten blev lila. 
Hon blev skrämd. Hon väntade 
tre dagar till. Då började tomaten 
få ögon, en mun, ben, armar och 
näsa. Hon trodde inte sina ögon.

– Hej, var är jag? sade tomaten.
Maha Aouay

4B Brunnsboskolan

Domare Ali
det Var match mellan BK Häcken och IFK 
Göteborg och domaren hette Ali. Matchen bör-
jade och BK Häcken satte ett mål i 4:e minuten, 
1–0. Därefter tacklade en IFK–spelare, en spelare 
i Häcken. Domaren dömde rött kort till killen 
i IFK, som blev jättearg. Han gick ut. Då gjorde 
IFK mål på BK Häcken, 1–1. När matchen var 
slut, blev det straffar. BK Häcken vann och alla 
började jubla. Domare Ali gratulerade dem och de 
fick en pokal.

Mostafa Fathaddin
4B Brunnsboskolan

1:a PRIS

Mia gillar 
inte stora 
hundar

det är morGon. Mia ska till skolan med sin bästa kompis Hanna. 
De pratar med varandra och sedan går de till nya hus som de inte har 
sett. Då kommer en flicka ut genom dörren. Hon är ny i klassen. Hon 
heter Sia och gillar att spela basket. Hon är en kompis med Mia och 
Hanna. Några dagar senare kommer Sia och säger att hennes mamma 
ska köpa en hund åt henne. Hon frågar om de ska leka med hunden.

– Ja det kan vi, säger Mia.
Mia och Hanna går hem till Sia. Mia ser då att det är en stor hund.
– Mia gillar inte stora hundar, säger Hanna till Sia.
Kom vi går till Mia! Men de hinner inte dit. Hunden har redan 

gått till Mia.
– Vad ska vi göra nu då? säger Sia.
De skriker:
– Kom Max, kom hit! Max kommer inte. Det ser ut som att Max 

och Mia leker. Då skrattar de och går hem eftersom det börjar bli 
mörkt.

Tittita Chairuen
4B Brunnsboskolan

Bokdoft
en daG var jag 
i biblioteket. 
Biblioteket hade 
grön färg. Jag tog 
upp en bok och 
läste, det var en 
rektangelformad 
bok. När jag 
gick in såg jag bokskåpet och många böcker. 
Doften kändes inte men om man luktade på 
den doftade boken träd. Boken var både mjuk 
och hård.

Tittita Chairuen
4B Brunnsboskolan

Hunden Papi
det Var en hundtant som hette Papi som ville ha en hundvalp. En dag 
blev hon arg och sedan rymde hon. Det blev natt och hon hittade ingen 
plats att sova på. En man kom fram till henne och försökte döda henne. 
Mannen var fattig, polisen kom och tog honom. En dag blev tiken blev 
gravid, födde en valp och var sedan lycklig i alla sina dagar. 

Hoden Sulemian 4B Brunnsboskolan

15 Berättelser

det är en VacKer höstnatt. Det är nästan solnedgång. 
Vattnet är blått. Det luktar fisk. Jag hör fiskarna simma. Jag 
ser en man som fiskar. Han säger

–Hej!
Jag säger också hej!
Jag ser en liten jordgubbe i ett träd. Jag plockar ned jord-

gubben. Jag kastar jordgubben i sjön och en fisk äter upp den. 
Fiskar gillar säkert jordgubbar.

Jasmin Hiis
4B Brunnsboskolan

Monsterfredag
en FredaGsKVäll gick jag och lade mig sent. Nästa dag skulle jag till 
Ninjan men när jag kom dit var ingen där. Jag såg en massa monster. Jag 
trodde det var en dröm. Monstren kom bara närmre och närmre. Jag 
trodde jag skulle dö. Men monstren var snälla. Sedan kom alla andra till 
Ninjan, de var försenade. Monstren hade bara dräkter.

Oliver Olsson
4B Brunnsboskolan

förlååååt!
det Var en GånG 

en flicka som hette 
Anna. En vacker 

solig dag gick hon 
förbi parken. Det doftade 

blommor. Anna kunde höra fåglarnas röst. 
Men då såg Anna sin fiende, Amanda. Anna 
var rädd för Amanda. Men Amanda sade:

– Hej! Ska vi leka?
Anna sade:
– Okej.
Nu är Anna inte rädd för Amanda för de 

har blivit vänner.
När Anna ser Amanda så knuffar Amanda 

ner Anna på marken. Anna ramlar och blir 
ledsen. Amanda är tyst en stund, sedan säger 
hon förlåt och Anna svarar med ett okej.

Jasmin Hiis
4B Brunnsboskolan

Stranden
det är en soliG daG. 
Himlen är blå, havet är 
mörkblått och det finns 
100 stycken höghus. Två är röda och 
de andra är vita. Det finns folk på stran-
den. Det luktar frisk luft. Det kommer 
två personer till stranden som tar hand 
om elefanten. Elefanten som man kan 
klappa finns på stranden i Thailand.

Tittita Chairuen
4B Brunnsboskolan

Hunden
det Var en GånG en kille som jobbade 
på en galleria. Sedan var det en gammal 
flicka som hade en hund. Hunden var 
snäll. Jag ville också ha en hund så jag 
gick hem och sade till min pappa att jag 
ville ha en hund. Pappa sade nej.

 –Varför? Snälla, för min skull, sade 
jag.

Då sade pappa okej.
– Vad ska den heta då?
– Jippi, okej.

Amin Abtrou
4B Brunnsboskolan

FredaG KVäll, jag går och 
lägger mig tidigt. Nästa morgon 
är det cup. Jag vaknar och kollar 
klockan och ser att jag är sen. Jag 
klär på mig så fort jag kan och springer till bussen. Men bussen åker precis när jag nästan är framme. Jag 
tänker: Jaha, hur blir det nu? Jag känner mig pirrig och nervös. Hoppas det kommer en annan buss! Jag 
hoppas att jag hinner spela cupen i alla fall

Då kommer det en man. Jag frågar om han kan skjutsa mig. Han svarar:
– Ja.
Vi åker till cupen och jag hinner spela en match ändå.

Jesper Holmberg 4B Brunnsboskolan

Försovningen

Jag saknar
mina
kompisar
från Kosovo 
heJ, jag heter Blenda och är 10 år 
och kommer från Peje i Kosovo.

Jag går i klass 4A på Backa-
skolan, tillsammans med min 
lillebror som går i klass 2B.

Jag har tre syskon: en 
storasyster och två småbröder, 
tillsammans med mamma och 
pappa bor vi i Hisings Backa.

Vi flyttade hit till Sverige för 
ungefär fem månader sedan och 
trivs jättebra, förutom att jag 
saknar mina kompisar och min 
fröken i Kosovo.

I skolan i Kosovo fick vi lära 
oss albanska, matte, natur, mu-
sik, fysik, syslöjd och om städer 
i Kosovo.

Skillnaden mellan skolan här 
i Sverige och i Kosovo är att här 
görs det mer aktiviteter och det 
finns regler som de flesta följer.

Om jag fick önska något så 
skulle det vara att mina kompi-
sar från Kosovo flyttade hit så 
att jag slapp sakna dem.

Blenda
4A Backaskolan

En dålig dag
idaG är ingenting kul eller bra. 
Jag är ensam. Det finns inget 
att göra. Ute regnar det.

Aimee Ås
4A Backaskolan

Världen är ju blind 
Hon hade en dröm men ingen brydde sig.
Han hade inga drömmar men alla brydde sig.
Storebror var stolt, men lillasyster var ledsen.
Hon hade ju ingenting, varför ska någon lyssna på henne för?
Han är ju bäst, alla lyssnar på honom men inte på henne. 
Ingen märker flickan som gråter i sitt rum.
Men alla märker killen som skrattar och har det roligt.
Världen är ju blind.
Alla lyssnar på de som är coola. 
Men ingen lyssnar på den som har en dröm.
Världen är ju blind.
De folk som plågas mest.
Är de som har en dröm.
Men vem fan bryr sig om dem?
Ingen, för att världen är ju blind.

Anonym
Brunnsboskolan



BAC A

Vad är 
bäst med 
att vara 
fotograf?

Katarina Despotovic är 43 år och bor i Göteborg. 
Redan när hon var tonåring fotograferade hon 
väldigt mycket. Hon började som fotograf 1993 
och har fotograferat mest i Sverige och England.

Det är väldigt vanligt att andra fotografer deltar i foto–
tävlingar men Katarina själv har inte varit med någon. 
Hon har jobbat och tagit bilder åt många företag som har 
behövt reklam, exempelvis GP och Friskis Svettis. Innan 
hon började plugga på universitet gick hon på folkhögskola, 
college i Skottland och på komvux. När Katarina gick i 
högstadiet så ville hon bli fotograf. Hon ville berätta saker 

som var intressanta genom att ta bilder. Hon hoppade av skolan när hon gick i 9:an 
och började jobba. Efter 
det så började Katarina 
studera i gymnasiet 
och ville utbilda sig till 
fotograf. Därefter gick 
hon i en folkhögskola 
där hon läste fotografi 
och journalistik, efter 
det så hade hon jobbat 
hos många fotografer 
och det var så som Katarina jobbade som en fotoassistent hela tonårsperioden.

Det finns många fotografer som inspirerar Katarina men speciellt dokumentärfo-
tografer.

Vad är bäst med att vara fotograf?

Det bästa med att vara fotograf är att man har en möjlighet att kunna påverka andra 
människor med sina bilder att man kan berätta om människor och om samhällsfe-
nomen. Och att man är ganska fri och att man har möjligheten att träffa intressanta 
människor. Fotografi för mig betyder ett journalistiskt arbete. Det är ett sätt att 
berätta om människor, samhället och fenomenen.
Finns det bra fotografer i Göteborg?
Det finns många bra fotografer i Göteborg som gör fantastiska saker.
Vad har du för projekt igång just nu?
Min senaste projekt kallas för “Kvillebäcken”. Kvillebäcken handlar om hur man vill 
bygga ett nytt område där med hus. Då revs de gamla husen och alla som bodde där 
fick flytta ut. Jag ska genom det här projektet försöka följa dem och se hur de lever nu, 
idag. Hela denna process handlar ju om att flera tusen personer fick flytta på sig för att 
man skulle bygga nya och fina hus.

Alla fotografers utmaning är att få stora bildreportage i tidningar. Och just nu är 
det väldigt hårda tider för fotografer.

Om Katarina inte var fotograf så skulle hon hellre vara författare, eftersom hon 
alltid har gillat att berätta historier och gillar att skriva.  

Naeem Saberi
Brunnsboskolan

 Naeem Saberi var 
en ungdomarna som 
deltog i en fotokurs som 
hölls av Katarina Despo-
tovic i Backa kulturhus 
i januari och februari. 
I samband med kursen 
passade Naeem på att 
intervjua Katarina.
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www.madeinbacka.com
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Ella Balazsi, Naeem Saberi och Atrina Tari.

Ejub Radha, Emanuel Useinov och Mader Emin.


