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Världens rikedom – barnen
SoMMAREN doftar så gott så att man vill att tiden ska stanna och aldrig ta slut. Tänk att kunna 
väckas på morgonen av vindens smekande varme, fåglarnas kvittrande glädje eller barnens busiga 
skratt och lek på gårdar, gårdar som latar sig under solens skinande och smickrande paraply! Visst är 
det härligt, eller 
hur?

 Jag har faktiskt 
passat på och 
varit på våra gårdar 
och pratat med 
barnen, världens 
bästa rikedom, och 
försökt inspirera 
dem till nya dikter, 
berättelser och 
historier från deras 
ursprungsländer 
till deras magiska 
nuvarande land, 
Sverige. 

På en gård mötte jag fyra barn från Palestina. De gungade i en kinesisk gunga. Så fort de såg mig 
glänste en glädje i deras oskuldsfulla ögon. Sedan sprang de till mig och kramade mig så hårt så att 
jag kände hur den långvariga vinterns trötthet i min kropp gick sönder och gav mig tillbaka den ef-
terlängtade energin. Jag pratade lite om Palestina och berättade hur de kan skapa en berättelse. Efter 
två dagar kom de tillbaka med några fina berättelser och teckningar om Palestina som ni kan se och 
läsa på sidorna 6-7.

Jag vill också berätta att under juni månad var jag tillsammans med två klasser från Brudbergs-
skolan i Värdens Park och miljöhus i Backa. Backas förvaltare, Björn Krantz och miljövärden Gisela 
Weber var med oss och berättade om parkens blommor som kommer från hela världen och om miljö-
husets sortering. Barnens fina reportage och berättelser hittar du på sidorna 4-5.

Vecka 26 hade vi en foto- och bloggkurs, anordnad av Kennet Johansson, chef för kultur – fritid. 
Ett antal barn som brukar vara på vår fritidsgård i Kulturhuset deltog i kursen.  Fotografen, Ciprian 
Gorga lärde oss att fotografera och skriva i Made in Backas blogg.

En annan viktig nyhet som ni redan har märkt men behöver veta mer om är att många av våra 
fina ungdomar har jobbat med tidningen genom att ha föreläsningar, dela ut tidningen i vår stadsdel, 
ta foton, jobba med tidningens blogg och anordnat Poesi/berättardag i skolan. Bland andra vill jag 
nämna Roberto Vlasman, Sami Morabet och Abdul Nejmedin. Ytterligare två som har  jobbat sten-
hårt med tidningen är Sahar Amini och Ahmed Nejmedin. Ahmed började jobba med tidningen 
genom att ha föreläsningar om skolan – respekt för barnen. Nu assisterar han vid min sida. Sahar 
Amini började med att ta bilder och filma. Nu har hon skapat en blogg för Made in Backa och jobbar 
både med bloggen, filmar arbetet med tidningen och redigerar filmen. 

Med all kärlek och respekt,   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Nr3 2010

SKällToRPSSKolAN med sina 700 elever är 
en av Göteborgs största skolor. Man blir rädd 
bara av att höra orden. Men när man väl kom-
mer dit så inser man att den inte alls är som 
man har föreställt sig. Skolan ligger vid Selma 
Lagerlöfs torg. Den är stor och är målad röd 
och gul invändigt. 

När vi kom in i själva skolan så möttes vi 
direkt av flera elever. Det hade precis varit 
matkrig i bamba och eleverna var uppspelta.

OK att köpa mat i Grillen
Vi lyckades få en intervju med skolvärden 
Driss Morabet. Driss har arbetat på skolan i 17 
år och tycker väldigt mycket om sitt jobb. 

Vi frågade honom vad han tycker om att 
eleverna köper mat på Z-Grillen istället för att 
äta skolmaten. 

Driss tycker att det är helt okej. 
– Det är rätt att få valfrihet, men man ska 

inte köpa mat där för ofta.
Vi frågade också en elev om han föredrar 

skolmaten eller maten på Z-grillen. 
Han svarade att han föredrar Z-grillen. 

Vi frågade varför och då svarade han att 
maten är mycket godare där. 

Vi frågade också Driss om de motverkar 
mobbning på skolan.

Han svarade att de motverkar mobbning i 
allra högsta grad.

 – Ibland kan det dröja innan vi får reda på 
det men vi jobbar på det.

Lite stökigt ibland
Driss svarade också på frågan om det är stökigt 
på skolan. 

– Det kan vara lite stökigt ibland. Det 
jag menar med stökigt är att eleverna ibland 
kan ha lite ”spring i benen”, men det är helt 
normalt.

Rökning, alkohol och droger är en viktig 
fråga. Vi frågade Driss om det förekommer och 
i sådana fall hur skolan motarbetar det.

– Alkohol och droger förekommer inte på 
skoltid, men TYVÄRR rökning. Jag tar tag i 
de personerna som har rökt och säger till dem 
att de är losers. Jag försöker få dem att inse 
med egna ögon hur rökning påverkar dem 

negativt.
Det sista vi frågade Driss var vad han tycker 

är bra med skolan.
– Gemenskapen är stor. Alla har stor res-

pekt för varandra.

Pinsamt i början
Vi träffade några elever som berättade vad de 
tycker om skolan. 

Några sa att när de började skolan tyckte de 
att det var roligt men pinsamt eftersom de inte 
kände någon. Efter ett tag lärde de känna flera 
stycken. 

De vi pratade med tycker att hygienen är 
bra, förutom på toaletterna. 

Att skolan ordnar en idrottsdag tycker de är 
väldigt roligt. 

En av eleverna sa att skolan har blivit sämre 
sedan sexorna kom.

Sarah Morath, Emma Eriksson 
& Dzenita Skenderovic

5 A och 5 B Brudbergsskolan
(numera klass 6 Skälltorpsskolan)

Möte med Skälltorpskolan

Sarah, Emma och Dzenita 
har just börjat på Skälltorps-
skolan. Men innan de började 
gick de dit och intervjuade 
elever och personal. Så här 
såg det ut när de tillsammans 
skrev ihop sitt reportage.
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PS! Stort Tack till lärarna Margret & Manfred 
Reinisch för hjälp med språkgranskningen!
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”Gisela har arbetat
i Värdens Park i tre år”
GiSElA WEbER är 39 år gammal. Hon är miljö-
värd. Hon är gift och har en dotter som är fyra år 
och väldigt busig.

Gisela har arbetat med Värdens Park i 3 år. 
Världens park är framförallt till för de hyresgäster 
som bor i området. Över 35 nationaliteter bor i 
Backa. I Värdens park finns växter från hela värl-
den som kan påminna folk om sitt land. 

Gisela trivs bäst med parken. Hon visar parken 
för oss och berättar om växterna. 

Gisela jobbar på Bostad AB Poseidon och gillar 
sitt jobb.

Oliver Östelind Manner                                        
& Stefan Kaharascho

4 A Brudbergsskolan

Vi GicK Till Värdens Park. Först gick vi till 
miljöhuset. När man gick in i huset så sattes 
musik på. Där inne finns en maskin som man 
häller alla matrester i och efter fyra veckor blir 
det jord. 
Sedan fick vi reda på att det finns 600 sorters 
växter från hela värden som tål vårt klimat i 

parken.  Bland annat ett träd från dinosauri-
ernas tid som heter Ginko Biloba. Bladen sägs 
bringa tur. 
Sedan gick vi till soluret. När solen lyser på 
stolpen kommer det skugga på vilken tid det 
är. 
Sedan gick vi till en stor ring av träd som 

tillsammans är  lika stor som stammen på 
Mammutträdet som finns i Nordamerika. 
Vi fick också se ett gräs som heter bambu som 
man kan äta och bygga med. Blommor har 
nektar som bin suger upp och gör honung av. 
Till sist fick vi glass.

Sofia Espiga Olano
4 B Brudbergsskolan

Vi VAR i Värdens Park. Vi gick till ett 
miljöhus och när man kom in i det så var 
det musik. 
I parken finns 600 sorters blommor och 
växter. Vi såg bland annat ett tempelträd 
från dinosaurietiden, trädet kan bli tusen 
år. Förr i tiden trodde man att trädet gav 
tur. 
Vi gick också till soluret. När solen lyser 
på det blir det en skugga som visar hur 
mycket klockan är. 
Sedan gick vi till en stor cirkel av träd. 

I Nordamerika finns ett träd som heter 
mammutträd, stammen kan bli jättetjock 
och trädet kan bli tusen år gammalt. 
Vi fick också lukta på ett blad som 
luktade mynta. Gisela berättade att man 
kan göra tuggummi, tandkräm och te av 
bladen. 
Sedan gick vi till bambu. Bambu är värl-
dens längsta gräs. Man kan göra mat och 
bygga saker av det. Vi gick också till flera 
olika slags blommor. Till sist åt vi glass.

Diana El Amin 
4 B Brudbergsskolan

”Potatiskal för-
vandlas till jord i 
kompostmaskinen”
Vi GicK Till Värdens park. När vi kom 
fram blev vi guidade av Gisela som 
jobbar där. Vi fick se på olika växter, 
exempelvis Daggkåpa. 
Vi fick också se en kompostmaskin. 
Björn Krantz som jobbar på Poseidon 
och är förvaltare, berättade för oss 
om hur kompostmaskinen fungerar. 
Exempelvis kan man lägga potatisskal 
i maskinen. Sedan trycker man på en 
knapp. Efter några veckor har potatiska-
let förvandlats till jord som kommer ut 
från andra änden av maskinen. Kom-
postmaskinen står i miljöhuset. Efter 
att vi hade gått runt i miljöhuset fick vi 
glass. När alla hade ätit upp glassen gick 
vi tillbaka till skolan igen.

 Julia Björk-Roth
4 A Brudebergsskolan

”Vi fick se jättefina växter”
DEN 8 jUNi var vi i Värdens Park. Vi fick se på jättefina 
växter. Vi fick se hur stort världens största träd, Mam-
mutträdet, är. 
I Värdens Park finns ett stort solur. På solur kan man 
se vad klockan är med hjälp av solen. När vi hade tittat 
på det gick vi till miljöhuset. Där lärde vi oss att man 
ska slänga matrester i en speciell påse av papper för både 
påsen och matresterna blir till bra planteringsjord. När 
vi kom ut från miljöhuset fick vi glass. Sedan gick vi 
tillbaka till skolan.

Linnea Larsson 
4 A Brudbergsskolan

5 rapporter från Värdens Park

Gisela Weber intervjuas av Oliver och Stefan.

I miljöhuset berättade Björn Krantz om hur det går till när matrester förvandlas till fin jord. Bjärn är 61 år och 
började arbeta på Göteborgs stads bostadsbolag 1969. Sedan 1992 arbetar han  på Poseidon där han förvaltar 
1 918  lägenheter och ansvar för boendefrågor och miljö. Björn är gift och har tre barn och sex barnbarn.

Mmmmmm –  mynta är en ört som luktar friskt och gott!

”Av mynta kan man göra tuggumi ”När solen lyser på stolpen kommer det skugga på vilken tid det är”
Gisela Weber förklarade hur det stora soluret i Värdens Park fungerar.
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jAG äR i  VäRDENS PARK för att göra en inter-
vju med Anna Magnolia Lönn. Hon arbetar i 
parken med några ungdomar som sommarjob-
bar.

Vad gör du här?
– Jag jobbar här.

 Är det kul att jobba här?
 – Ja, jag tycker det är roligt att jobba här.

Vad är det för jobb?
Jag jobbar här som handledare

Vad gör ni på jobbet? 
– Vi rensar gräs och planterar blommor.

Hur länge har du jobbat här?
– Jag började jobba för tre veckor sen.

Vad arbetar du med i vanliga fall
– Jag är socionom och arbetar på socialför-

valtningen i Backa.

Vad tycker du om Backa? 
– Jag är inte från Göteborg. Jag flyttade till 

Göteborg i januari.  Jag tycker att Backa är bra. 

Finns det något dåligt i Backa?
– Nej faktiskt inte.w  Jag ser positiva saker 

här.

Hur gammal är du?
 – Jag är 24 år. 

Vad brukar du göra på din fritid?
–Jag brukar bada eller grilla. 

Är du själv? 
– Nej, jag är tillsammans med min man. 

 Har du barn?
– Nej, det har jag inte.

Har du tänkt skaffa barn?
– Ja, det har jag  nog tänkt.

Vilken är din favoritfilm?
– Min favoritfilm är Bad boy. 

Isman Abdi
Skälltorpsskolan

”Jag ser positiva saker här i Backa” 

BAC A BAC A

KlocKAN ElVA på dagen går vi till 
Värdens Park för att göra en intervju 
med två ungdomar, Ahmed Nejmedin 
och Sahar Amini som sommarjobbar 
hos Bostads AB Poseidon. Det är en 
solig och härlig dag.

Hej, Hur känns det att jobba här?
– Roligt, kul och trevligt. Vi tar 

bort ogräs så att vårt område Backa 
Röd ska se finare ut.

Hur mycket lön ska ni få?
– Några tusenlappar.

När började ni jobba?
– Den 12 juli.

Bor ni i Backa?
– Ja, det gör vi. Vi har bott här 

länge.

Är ni kriminella?
(De skrattar och tittar förvånadt på 

oss och säger:)
– Nej!!!!!!!!!

Har ni ett intressant liv?
– A, det har vi faktiskt. Jag har vän-

ner som bor utanför Göteborg, säger 
Sahar.

Philippe Halmquist 
Brudbergsskolan    

Ejub Rada 
Brunnsboskolan

Namn: Ahmed NejmedinHobby: Kör moppeDrömjobb: Bilmekaniker      Bor: I Backa Röd                              
Familj: Mamma och pappa och fyra syskon

Jobbar annars med: Made in Backa

Namn: Sahar Amini

Hobby: Kampsport, taekwondo

Drömjobb: Filmregissör    

Bor: I Backa Röd                  
            

Familj: Mamma och pappa

Jobbar annars med: Made in Backa

”Det är roligt
att få göra 
Backa finare”

Philippe och Ejub
har träffat 

två sommarjobbare
FOTON: HOMEIRA TARI FO
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Isman intervjuar

handledaren

Anna Lönn
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Somrig 
fotokurs 
med 
Ciprian

Ciprian Gorga visar Roheytaou Touray hur man ställerin kameran.

Stora bilden ovan:  Visnu Nair blir svalkad. På sidan 8 porträtt av Ramadan Sokoli, Murad Salih Hassen spelar tennis  och porträtt av Josef Morabet.
 Porträtten här nedanför: Tanaz Daraee, Isman Abdi och Romella Hannoun.  Vattenkrigaren heter Adi Basic.

UNDER EN SoliG sommarvecka tog sju ungdomar 
från Backa chansen att delta i en foto- skrivkurs, som 
anordnades av Kenneth Johansson på Backa Kultur-
hus. Lärare var proffsfotografen Ciprian Gorga, som 
bl a arbetar för Göteborgs-Posten. Ciprian visade hur 
man använder kameran praktiskt, t ex vilka olika 
inställningar man kan göra. Men framförallt hade 
han många bra tips på hur man kan kan ta intressanta 
och annorlunda bilder. 

Under kursen blev det också många samtal och 
diskussioner till exempel om vad/vem man får foto-
grafera och vad man får göra med bilderna. 

En dag fick kursdeltagarna  intervjua och ta por-
trätt av varandra. Bilderna och intervjuerna hittar du 
på www.madeinbacka.wordpress.com

På den webbsajten finns också ett bildspel om 
Selma Lagerlöfs torg som ungdomarna gjorde tillsam-
mans under kursen.

De sju som deltog i kursen var Christoph Han-
noun, Isman Abdi, Romella Hannoun, Tanaz Daraee, 
Murad Salih-Hassen, Ramadan Sokoli och Roheytaou 
Touray.  De har tagit alla bilderna på det här uppsla-
get utom de två överst på denna sidan. Totalt tog de 
hundratals bilder under kursen!

Christoph Hannoun zoomar in sitt motiv.
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Vänskap

Fantasi & verklighet

En kväll 
EN KVäll SATT SARA hemma. Hon var arg för att dottern Neda kom hem klockan 
elva på kvällen. Sara och Neda bråkade och pappa Mustafa försökte stoppa dem. 
Då sade Neda till sin mamma:

– Du kan inte svenska mamma. Du får lära dig svenska faktiskt. 
Då började Sara gråta. Mustafa kramade Sara. Nedas syster som hette Maria 

och var bara tre år kom fram till Sara för att visa sin teckning för henne. Sara gav 
Maria en spark. Maria började gråta för i vanliga fall brukade mamma vara snäll 
mot henne. Neda tyckte synd om sin mamma Sara, och sade: 

– Förlåt mamma.
Efteråt lovade hon att aldrig komma hem sent.

Meryem Erzurum,
Ghazaleh Shafaei, Maria Andersson, Neda Abdolahi

5 B, Brudbergsskolan

VÄKTARESECURITAS

Snattaren
DET VAR EN GåNG en kille som var jätte kär i en tjej, Tjejen hette Emely och hon var 
med sin kompis Frida. Killen som hette Daniel tog med sig tjejerna på en shoppingtur 
i stan. Eftersom Daniel var så kär i Emely ville han ge henne en gåva, men eftersom han 
var pank kunde inte han köpa något. Så han bestämde sig för att snatta. Dom gick förbi 
en sminkaffär då sade Emely:

– Kolla! Dom har fått en ny parfym i butiken, den vill jag ha.
Daniel gick in i butiken medan tjejerna gick vidare. När han  kom in i butiken såg 

han den nya parfymen och gick fram för att lukta. När han såg priset blev han chockad 
och utbrast: 

– Ett tusen kronor för en liten flaska?!
Daniel tog upp testflaskan och luktade på den. Han tänkte på sin kära och på att 

han var pank. Han tog en ny flaska och stoppade den i jackfickan. När han  kom ut ur 
butiken såg han sin flickvän och gick fram till henne och sade: 

– Min kära för att visa min kärlek får du parfymen du ville ha.
 Då kom det plötsligt en vakt. När Daniel såg vakten blev han rädd och sprang. 

Emely frågade:
– Varför springer du min kära?”
– För jag snattade, svarade han. 
– Varför gjorde du det?
– För jag var pank.
Eftersom han redan gett parfymen till Emely och sprungit ut blev Emely ensam 

kvar. Hennes kompis Frida sprang efter Daniel men hon visste inte varför. Vakten gick 
fram till Emely och frågade: 

– Har du betalat för den där?
– Nej jag har inte råd. Min pojkvän köpte den, eller rättare sagt, han snattade den. 
Vakten tog med henne och ringde hennes föräldrar om vad som hade hänt. Daniel 

fick förstås också skulden och Emely ville aldrig träffa Daniel igen.
Julia, Amanda, Emma och Angelo

Räven och hönan
EN GåNG när en liten räv gick runt för att leta efter något att äta såg han 
en vit höna springa runt. Han tänkte grilla den. Därför gömde han sig 
bakom ett träd och väntade tills det rätta ögonblicket skulle komma. 
Räven väntade och väntade men det kurrade i magen så till slut kunde 
han inte vänta längre. Han sprang efter den och jagade den men det gick 
inte så bra alls. Till sist tänkte han göra en fälla. Mitt i natten började 
han gräva ett hål. Han grävde och grävde 
och när han  var klar lade han lite löv över 
så att hönan inte skulle se gropen. När 
solen kom upp kom aldrig hönan nära fäl-
lan men han väntade. Han väntade en dag 
till men han lyckades inte heller tredje 
dagen. Nu var han så hungrig att han inte 
väntade alls han bara sprang och sprang 
fram och tillbaka och märkte inte var 
han sprang. Efter en stund hörde en duns 
och så var räven borta. Han hade ramlat 
i själv. Hönan började skratta och skratta och gick sin väg medan räven 
satt kvar i hålan han grävt själv.

Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.
   Hadil Ashour 
Brunnsboskolan

Hunden och Katten
DET VAR EN GåNG en fem månader gammal hund som hette Molly. Hunden bodde i ett hus med 
sin ägare som hette Billy. Molly tyckte mycket om Billy och trodde att hon hade den bästa ägaren 
i hela världen. Varje dag tog Billy hunden till skogen och de tillbringade glada tider tillsammans. 

Molly var tillsammans Billy överallt för att de inte kunde skiljas från varandra. 
En dag gick de till skogen för att promenera. På vägen dit hittade de en liten katt som verkade 

vara ledsen. Billy närmade sig katten och lyfte upp henne, då märkte han att hennes ben 
blödde. Han såg att katten måste till doktorn. Han sprang utan att säga något till Molly. 

Molly följde honom, men han kände sig orolig för det var första gången som Billy glömde 
bort honom. Hos veterinären fick katten lämplig behandling. 
På vägen hem sade Billy till Molly att katten skulle bo hos dem till hennes ägare hit-
tades. Hemma var Molly jätteledsen och tyckte inte om katten.  Hon gillade inte att 
Billy intresserade sig för någon annan. 
Molly låg på sin plats och tittade på Billy som tog hand om katten.  Hon var jättea-
vundsjuk och började planera för att få bort katten från huset. 
Nästa dag kom Billy med maten till katten och hunden. Katten åt och var jätteglad. 
Molly däremot hade ingen aptit. 
Efter en stund ringde mobilen. Billy svarade och därefter kom en man och tog katten. 

Billy berättade för Molly att det var kattens ägare som hämtade den. 
Molly blev jätteglad och hoppade på Billy och slickade honom.

Ahmed Ashour
4 D Brunnsboskolan

Mina ögon tindrar
Mina läppar ler
Men sorgen i hjärtan 
Kan ingen se

Meryem

Varför flyttade mamma hit?
MiN mamma är född i en liten by i Norrland. När 
hon var runt 22 år tyckte hon att det blev mycket 
tråkigt och ledsamt att det aldrig hände något. Så 
det var därför hon flyttade till staden Göteborg. 
Sen dess har min mamma bott i Göteborg. Efter 
några veckor fick hon ett jobb där har hon jobbat 
sen dess.

Julia Cornell
5 A Brudbergsskolan

Första gången...
FöRSTA Gången när jag såg Rohey var det spännande för att jag 
aldrig hade haft en afrikansk kompis. Jag tycker att hon var snäll och 
en bra kompis. Jag började prata med henne och vi blev kompisar. Jag 
visade henne runt skolan lekte med henne och var med henne hela 
tiden. Tills hon började prata bättre svenska och samtidigt lärde jag 
mig också svenska. Nu är vi kompisar. 

Renata Stanca 
5 A Brudbergsskolan  

FöRSTA gången när jag såg Narin tyckte jag att hon verkade snäll. Vi 
började prata med varandra om saker och ting. Vi frågade varandra 
var vi kom i från. Vi blev snabbt vänner och när jag skulle börja i 
förskolan så skulle hon och jag gå i samma klass. Nu går vi i samma 
klass och Narin är fortfarande samma person, snäll, trevlig och rolig. 

Julia Cornell
5 A Brudbergsskolan

Vad ska jag göra?!!!
Jag sitter i sängen och tänker på dig
men jag vet inte vad jag ska göra
Jag gör allt fel
Jag älskar dig,
det ska du veta
Varje kväll har vi en diskussion som slutar bara med en 
tår på min kind
Men jag svär att jag älskar dig
Jag skulle dö för dig
men det är ett helvete nu, sade du förr
Det är bara att bita ihop och hoppas
Jag vet inte hur jag ska säga
Det är som att ta en käftsmäll
Men jag skriver denna så jag kan bevisa att mamma, JAG 
ÄLSKAR DIG!!!

Anonym
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DEN 28 FEbRUARi 1973 föddes en blivande förfat-
tare i Stockholm. Den blivande författaren heter 
Ulf  Diktonius. Han bodde i en liten håla kallad 
Kungsängen.  Sju år senare, 1980 så bestämde sig 
den 7-åriga pojken för att bli författare. 

Han ville bli författare eftersom det är ett fritt 
jobb, man får jobba med vad man vill, när man vill 

och var man vill. 
Lite längre fram, när han var 17 år, fick han sitt 

första jobb som frilansjournalist och ett jobb inom 
svenska kyrkan. 

Ulf har haft många jobb. Han har varit tid-
ningsbud, IT-konsult, jobbat på IKEA, jobbat som 
personlig assistent, hembiträde och några fler. 

Hans favoritböcker (som han skrivit själv) är: 
Från Astrid till Lindgren
The Rocky Horror Prostata Show 
Lidelser
Vad hände i Axbyhamn?
Även i Backa röd är himlen blå
Den störda utflykten.
Han vill få ut sina böcker genom att lägga upp 

dem på Internet, på 2 veckor har han fått 1500 
nedladdningar. 

Hans favoritbok, som var rätt svår att välja bland 
böckerna han läst, är Händelser vid vatten, skriven 
av Kerstin Ekman. 

Irman Krhalic, Demail Asanov & Luka Vidas 

Livsdrömmen blev sann 
Intervju med Ulf Diktonius, författare

BAC A BAC A

Vi HAR VARiT hos Anna-Karin Andersson vår 
rektor och intervjuat henne. Hon fyllde 54 år i 
juni. Så här svarar hon på våra frågor:

Hur beskriver du dig själv utan ”rektor - livet”?
– Jag beskriver mig själv som en glad och 
nyfiken person. Jag tycker om djur och jag 
älskar naturen. Jag tycker också att det är 
roligt att träffa nya människor.

Har du några intressen/fritidsaktiviteter?
– Min dotter har en häst som heter Man-
del, honom har vi haft i 15 år. Vi brukar åka 
till stallet där Mandel står nästan varje helg 
och vi arbetar där. Jag tycker också väldigt 
mycket om att göra rent och fixa i min 
trädgård

Har ni några speciella traditioner i er familj?
– Vi firar jul som de flesta svenska famil-
jerna gör. Vi brukar åka till min mans 
föräldrar och fira. Vi firar fortfarande kalas 

och andra högtider och vi åker nästan varje 
sommar till min mans Gudföräldrars som-
marland.

Vad gjorde du innan du blev rektor?
– 1979 jobbade jag på Backaskolan för 
blinda och synsvaga. Jag fick lära mig 
blindskrift. 1999 blev jag biträdande rektor, 
alltså halva tiden jobbade jag som rektor 
och andra halvan var jag lärare. 

Är du mycket för miljön?
– Jag miljösorterar hemma och har svårt att 
gå förbi skräp som ligger på marken. Jag vill 
gärna att de ska se snyggt ut i naturen.

Vad är det bästa med jobbet?
– Det bästa är att alla barn får kunskaper 
och att träffa alla barn och kollegor.

Vad tycker du är det viktigaste att barn lär sig?
– Att barn ska få en god självkänsla, ett bra 

självförtroende och att kunna utveckla sig 
själva.

Vilket favoritämne hade du i skolan när du var barn?
– Jag gillade matte, teknik, NO och jag har 
alltid älskat att läsa. 

Har du någon favoritplats som du gärna återvänder till?
– Jag åker gärna till Öarna utan för Mar-
strand där jag kan bada och sola. Jag gillar 
smultron, och jag har något smultronställe 
som jag gärna åker till. Ett av dem är på 
öarna utanför Marstrand. Och så klart 
älskar jag ju mitt hem, där jag också har ett 
smultronställe.
Ett tips från Anna-Karin är att ge aldrig 
upp och tro på det ni vill. Vill ni någonting 
så satsa på det!

Amanda Gelad & Madelene Lankinen

”Jag är glad och nyfiken”
Intervju med Anna-Karin Andersson, rektor

”Jag ville
 prova 
något 
nytt”
iDAG VAR jAG på fritidsgården 
och gjorde en intervju med 
Kennet Johansson som är en-
hetschef på Backa Kulturhus. 
Kenneth är 51 år gammal och 
trivs bra med sitt jobb. Ken-
neth är gift med och har fyra 
barn och fem barnbarn också.

Angelo intervjuar
Kenneth Johansson, 
enhetschef

Trivs du bra med barn och ungdo-
marna på fritidsgården?

–Ja, för jag själv har varit 
barn.

Sedan han ler och säger: 
– Men hellre ett barn i 
skolan istället för två på 
fritidsgården.

Hur länge har du jobbat här?
– Sedan år 2007

Vad jobbade du med innan?
– Från 2001 till 2007 job-
bade jag På Teen dream.

Trivdes du med ditt jobb?
– Ja, men jag ville prova 

något nytt. Jag gillar att 
använda mina händer och 
därefter ta det lugnt.

Hur var din uppväxt?
– Så där… men jag vill att 
min dotter ska ha bättre 
uppväxt.

Vad har du för utbildning?
– Jag är socionom.

Angelo Kärenaho
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Liten tuva 
stjälper 
ofta stort 
lass

Tänk två gånger, säg en gång

Vända 
kappan 
efter 
vinden 

Palestina
Mitt land Palestina ligger vid medelha-
vet i nordvästra Asien och har gräns till 
Egypten, Jordanien, Libanon och Syrien. 
Jag är född i en stad som heter Gaza. 
Gaza ligger vid havet nära gränsen till 
Egypten. Jag levde i Gaza tills jag fyllde 
6år. Jag bodde där med min mamma, 
pappa och min lille bror i ett hus som 
tillhör min farfar. I huset bor min farfar, 
morfar och alla mina farbröder och deras 
barn. Min mormor och farmor bodde 
i närheten och vi hälsade och sov över 
ibland. 
Jag har många kusiner som jag lekte med 
varje dag. Vi hade det roligt trots att vi 
inte hade några lekplatser men vi lekte
t ex kurragömma, hoppa hopprep och 
hage mm. På sommaren gick vi ofta till-
sammans till stranden och badade. Det är 
jättevarmt där och det är ungefär 40-45 
grader på somrarna. 
I Gaza bor mest muslimer. Vi ber 5 
gånger om dagen, fastar under Ramadan 
och firar Eid Alfetr och Eid Aladha. 

Ramadan är en fastemånad då man inte 
får äta eller dricka från solens uppgång 
till solens nedgång. Då samlas hela famil-
jen och äter tillsammans. Vi börjar med 
dadlar och vatten sedan äter vi soppan 
och huvudrätten. Vi har ingen speciell 
huvudrätt men vi brukar duka många 
olika sorters mat. Däremot har vi en spe-
ciell efterätt som vi bara äter i Ramadan 
med mycket nötter i. 
Skälet med att fasta är att tänka på fat-
tiga människor som inte kan skaffa sig 
någon mat och ge dem lite pengar till det. 
Året långt jobbar magen jätteaktiv och 
i Ramadan är det dags för att magen ska 
kunna vila lite. I Ramadan försöker man 
vara nära Gud så mycket man kan med 
att läsa i boken, koranen och med att be. 
Efter denna månad kommer festen. Vi 
brukar äta kött och ris, salt fisk och kakor 
som är gjorde av dadlar. Släktingar hälsar 
på varandra och barnen och kvinnorna 
får pengar och presenter. 
Jag älskar mitt land och jag önskar att 
besöka hela landet någon gång i livet.

Hadil Ashour
Brunnsboskolan

Hemlandet!
Jag kommer från Palestina och är född i en stad som heter 
Gaza. Palestina ligger nordvästra Asien vid medel havet. 

I mitt hemland mötas tre religioner Islam, Kristendo-
men och Judendomen. Sedan år 1948 ligger hela landet 
under konflikter mellan Israelerna och Palestina. Vi som 
bor i Gaza har svårt att besöka resten av landet på grund 
av kriget. I Gaza bodde jag med min familj till att jag 
fyllde 4 år. Jag minns inte så mycket men jag hade det cool 
med att leka med mina kusiner som bodde i samma hus 
med min familj. Mina föräldrar berättar ofta för mig om 
livet i Gaza och om mina släktingar. De berättar till mig 
att jag har en större familj där, morfar, farfar, mormor, 
fyra farbröder, tre fastrar, fem morbröder, två mostrar och 
fyrtio kusiner.

 Människorna i Gaza är muslimer. De ber 5 gånger 
varje dag hemma eller i en moské som liksom kyrkan här. 
Muslimer fastar en månad i året som kallas för Ramadan. 
Man får inte dricka eller äta på dagen. Man låter magen 
vila från solens uppgång till solens nedgång. Ramadan lär 
rika människorna att tänka på de fattiga som har inget 
råd att köpa mat eller kläder. Vi firar två stora festar varje 
år, en kommer i Slutet av Ramadan och kallar för Eid Al-
fetar och den andra heter Eid Aladha. På festerna klär vi 
oss i nya kläder och besöker vi våra släktingar och gratu-
lerar dem på festen. Barnen och kvinnor får presenter och 
pengar här i Sverige. Vi fastar i Ramadan och vi firar fes-
terna, men ensamma utan släktingarna. Sedan jag kom hit 
från 4 års ålder har jag inte kunnat besöka mitt hemland. 
Säkert har mycket ändrats där. Men det är fortfarande 
mitt älskade land som jag aldrig ska glömma det.

Ahmed Ashour
4 D Brunnsboskolan

Palestina 
Jag heter Aiman. Jag kommer från Palestina. Jag kan inte 
åka till mitt hemland på grund av krig. Min pappa var 
med i armén men när han blev förälskad flydde han till 
Sverige med sin fru. När jag ska hälsa på släktingar åker 
jag till Libanon.

Aiman El Imam 
Brudbergsskolan

Libanon
Jag heter Ahmad. Jag bor i Sverige men kommer från 
Libanon. Det har varit krig där mellan Israel och Libanon 
men nu är det slut. Jag åker dit varje sommar och hälsar på 
släktingar / kusiner. Jag tycker det är roligt att ha kompi-
sar från andra länder för man lär sig olika kulturer.

Ahmad El Imam
5 A Brudbergsskolan

Sverige
Jag heter David. Jag har det väldigt bra i Sverige för 
att man har möjligheten att göra det man vill som till 
exempel fotboll. Jag gillar att ha kompisar från utlandet 
för att de är intressanta och man lär sig något nytt som till 
exempel lekar och lite av språket.

David Andersson
Brudbergsskolan

Vårt hemland           …och vår religion

Palestina och islam
Jag heter Sham  är 12 år gammal och 
kommer ifrån Palestina. Jag tänker 
berätta om Islam för att jag tycker 
att det är en fantastisk religion. Jag 
är stolt över att jag är en muslim. 
Mina föräldrar brukar berätta till 
mig om Islam. Jag har lärt mig att i 
Islam ska alla respektera varandra 
och att alla ska leva i fred. Vi har 
massa firande i vår religion till 
exempel att fasta i Ramadan, lilla 
och stora Bajram. I Bajram brukar 
vi be till gud i moské och sedan äter 
vi god mat. Barnen tar på sig nya 
kläder och får pengar för att köpa 
söta saker och ha roligt med andra 
barn. Alla kusiner och vänner hälsar 
på varandra, äter goda kakor och 
önskar varandra ett gott nytt år. 
Muslimer ber till gud 5 gånger om 
dagen och läser i koranen för att 
komma nära gud. Jag önskar att ni 
kunde veta lite mer om våra traditio-
ner i Islam.

Sham Saat
Backatorpskolan

Vad islam är för mig? 
Alla människor i världen lever ett fritt 
liv utan stopp men man måste ha regler 
för att hålla balans och inte gå och göra 
allt hur som helst. Islam har ett balan-
serat liv. Den har bra regler som gör att 
man inte skadar sig eller andra.

Man kanske tycker att islams regler 
är jobbiga och att man inte kan leva ett 
normalt liv men det är där som man har 
fel om de reglerna som gör ditt liv bättre 
och fredligare. Du kan göra massa saker 
men du kommer att göra det säkrare.

Islam ger alltid dig en betydelse 
varför du ska leva. Om gud inte ville att 
du skulle leva så skulle han inte låta dig 
leva. Det finns alltid en betydelse bakom 
det, du lever så det betyder att gud vill 
ha dig här på jorden.

Då behöver du leva det livet han har 
valt att ge dig på ett bra sätt genom att 
följa sharijat reglerna som gud har gett 
till islam.

Allt som finns i islamiska religionen 
har en mening och en betydelse. 

Khadija  Gulamhusein
Engelska skolan

Kristendomen
Kristendomen betyder väldigt mycket för mig för att det är 
min religion. Jesus är en bra förebild för alla människor i 
världen. Det han har gjort på jorden är jättebra. Han var en 
mycket bra människa. Vi har tur att Jesus Kristus har levt på 
denna jord. Gud och Jesus är allt för mig. Jag hoppas att jag är 
en bra människa för Gud och Jesus.

Abel Haileselassie,
Skälltorpsskolan

Islam
Jag tycker att islam handlar om fred, kärlek, trovärdighet och 
massa andra bra saker.  

Islam lär oss att man kan finna fred i sitt liv genom att före-
lägga allsmäktige gud (Allah) i hjärta, själ och handling. Islam 
är inte bara en religion utan våra liv och livets handlingar. 

Khadija Gullamhusein
Engelska skolan

Islam
Islam för mig är jätte viktigt och jag är riktigt glad att vara 
muslim. Jag ber fem gånger om dag och tror på gud. Om man 
är muslim då får man följa det som islam säger.

Vad är Allah för mig?
Allah är mycket stor för mig och jag tror på honom. Som 

Muslim får man tro på Allah och profeten Mohammed och 
dyrka dem.  

Josef Morabet,
Skälltorpsskolan
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MåNGA MäNNiSKoR har trampat på en 
mina. Minor är ett dolt vapen som barn, 
kvinnor och män blir utsatta för. 
UNICEF  har räknat ut att en miljon män-
niskor dödats eller lemlästats av landminor 
sedan år 1975. De flesta av dem är civila och 
runt 35 procent av dem är barn.

En person dör varje halvtimme. Barn 
liksom vuxna dör när de trampar lätt på en 
mina t ex när de leker, hämtar vatten, vaktar 
boskap eller letar efter ved.

En exploderande mina är oftast direkt 
dödande. När en mina sprängs skadas ofta de 
viktigaste organen. Vid händelsen kan man 
dö eller förlora arm, ben eller synen. Detta 
innebär att många barn inte bara dör av mi-
nor utan också att många blir handikappade. 
När deras föräldrar dör av samma händelse så 
blir de föräldralösa också.

De som mest blir utsatta för minor är 
barn som lever i Afrika, Asien, Afghanistan, 
Angola och Kambodja d v s fattiga länder. 

Det beror på att minor är billiga och fattiga 
länder kan få tag i dem. Dessutom kan de 
hålla i 50 år begravda eller kvarlämnade efter 
varje krig.

Minor skadar också djur och naturen för 

att de sprider giftiga ämnen som påverkar den 
ekologiska balansen i naturen.

Det finns två sorters minor: landminor 
och sjöminor. Landminor delas i två grupper: 
personminor, som även kalls truppminor, och   
fordonsminor. Sjöminor delas också i två 
grupper: kontaktminor och avståndsminor. 
Kontaktminor sitter fast med ett ankare i 
botten. Avståndsminor ligger på havsbotten 
och är full med sensorer. Det räcker att ett 
fartyg är i närheten för att det ska sprängas. 
vilket är farligt för naturen och delfinerna 
och fiskar.

Ekram Abdelwasi Habib 
4B Brudbergsskolan

källa: http://www.unicef.se/om-unicef/
fakta-om-unicef-och-barns-rattigheter/minor

MINOR – ett dolt vapen
Krig kan skada och döda många människor även långt efter att det upphört. Det beror på alla gömda och kvarglömda minor, som exploderar när man 
trampar på dem eller kör på dem med bil. I den här artikeln berättar Ekram Abdelwasi Habib om allt elände som minor ställer till med.
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