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REPORTAGE

”Vi har inga ipads eller datorer,
vi skriver med pennor.”
Vi har intervjuat Angelina Seppi. Hon kommer från Tyskland.
Angelina har praktiserat på Jenny Nyströmsskolan GS. Hon följde med på Alice medialektioner.
Vi tycker att det funkade väldigt bra. Man fick chans att prata engelska och då lär man sig.
På lektioner i skolan arbetar vi mycket med iPad,dator och mobil. Angelina tyckte att det var väldigt annorlunda att jobba med digitala verktyg. På hennes skola i Tyskland arbetar man bara med
papper och penna, de har inga digitala verktyg. Vi ha fått lära oss att i Tyskland är relationen mellan
lärare och elev strängare än i Sverige. Man kallar sin lärare för “fru” eller “herr”.
text och bild DANIELLA PETERSSON, OTTO LENNARTSSON SYLÈN, KRISTOFFER BROMAN & SEBASTIAN BERGLING
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INTERVJU

Vad kommer du ifrån?
- I come from Germany.
(Jag kommer från Tyskland).
Vad gillar du för mat?
- I love pizza.
(Jag älskar pizza)
Hur kommer man till Tyskland?
- Me and my friends took the car. It took us 14
hours to get here. That is why we spent a night
in Copenhagen to have a break.
(Jag och mina vänner åkte bil i 14 timmar. Vi
sov över i Köpenhamn)
Hur gammal är du?
- I am 20 years old.
(Jag är 20 år gammal)
Vad gillar du för djur?
I like dogs, especially small dogs.
(Jag gillar hundar, särskilt små hundar)

”Svenska elever borde vara väldigt
tacksamma att de får allt gratis”
Vad gillar du att göra på din fritid?
- I go to the theatre and listen to music.
(Jag gillar att gå på bio och lyssna på musik)
Bor du i hus eller lägenhet?
- I live with my parents in a house.
(Jag bor med mina föräldrar i deras hus)
Vilken är din favoritmusik?
My favorite music is rock music.
(Jag gillar rockmusik bäst)
Vad är din favoritfrukt?
Ananas and kiwi (Ananas och kiwi)
Tycker du om att se på fotboll eller innebandy?
-I don`t know what innebandy is, it is not very
popular in Germany, we like soccer (Jag vet
inte vad innebandy är, det är inte så populärt i
Tyskland. Vi tyskar gillar mest fotboll)
Har du märkt någon skillnad mellan hur
svenskar och tyskar är?
- People from Germany are more stressed than
swedish people. The swedish people seem very
friendly but a bit shy.
(Tyskar är mer stressade än svenskar. Svenskar
verkar vara vänliga men lite blyga)
Vilken är din favoritstad?
- My favorite city is Copenhagen, but Kalmar is
also very nice!

(Min favoritstad är Köpenhamn men Kalmar är
också trevlig)

”Man har ingen nära relation med
sina lärare i Tyskland”
Vad är skillnaden mellan att vara en elev i
Tyskland och en elev i Sverige?
- In Germany, school can be very expensive.
Students have to pay for pencils, textbooks,
the bus card, the meals, school trips, they don`t
get computers. We use a lot of papers and we
need to pay for the papers. Education can cost
up to 206.000 kr from 1st grade to graduation.
Swedish students are very lucky to get everything for free. They should be so thankful for
that.
(I Tyskland så är det väldigt dyrt att gå i skolan. Eleverna måste betala för pennor, böcker,
busskort, skolmat, skolresor. De får heller inga
datorer av skolan. Vi använder mycket papper
och det måste vi betala för. Gymnasiet kan
kosta så mycket som 206.000kr för en elev.
Svenska elever borde vara väldigt tacksamma
att de får allt gratis.

Redaktionen och Angelina

Hur är relationen mellan lärare och elever i
Tyskland?
- In Germany, we are not allowed to call our
teacher by his first name. Often we don`t even
know the name. We have to call the teachers by
his last name. In general, we call everyone by
his lastname, doctors as well. And in Grundschule, every student has to stand up before the
lesson beginns. Then everyone sings together
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INTERVJU

”Good Morning, Miss Lohmann”. So there is
More distance between teachers and students in
Germany.
( I Tyskland får vi inte kalla våra lärare deras
förnamn. Vi vet ofta inte ens om vad de heter
i förnamn. Vi säger deras efternamn istället.
Generellt så säger vi alltid efternamn och inte
förnamn. På högstadiet måste eleverna stå vid
bänken innan lektionen börjar. Man sjunger
“Godmorgon Frau Lohmann” tillsammans.
Man har ingen nära relation med sina lärare i
Tyskland.
Tycker du om presidenten i Tyskland?
- Yes, I like Angela Merkel.
(Jag gillar Angela Merkel)

Angela Merkel

Vilken pizza gillar du?
- I like pizza with a lot of vegetables.
(Jag gillar pizza med massa grönsaker)
Gillar du att gå på bio?
- Yes, I like going to the movies, but i don`t do
it often.
(Ja, jag gillar att gå på bio men jag gör det inte
så ofta)
Vilken är din favoritemoji?
- The smileyface that is upside down and the
rainbow.
(Den glada gubben som är upponer och regnbågen)
Vad gör du i Sverige?
- I am here for an internship. I want to see
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the differences between german schools and
swedish schools.
(Jag är här på ett utbytesprogram. Jag vill se
skillnaden mellan den tyska skolan och den
svenska)
Beskriv din familj?
- I have two sisters and three brothers. My
youngest sister is 16 and my oldest brother is
26. We also have two dogs and a cat.
(Jag har två systrar och tre bröder. Min yngsta
syster är 16 år och min äldsta bror är 26 år. Vi
har två hundar och en katt.
Gillar du att äta på resturang och vilken är din
favoritställe?
- I love restaurants, my favorite restaurant is
the pizzeria of my father.
(Jag älskar restauranger, min favorit är min
pappas pizzeria)

Angelinas hund

Berätta om din fina lilla söta hund?
My little dog is called Hazel. She is a Cavalier
King Charles Spaniel and she is three years old.
(Min lilla hund heter Hazel. Det är en Cavalier
King Charles Spaniel och hon är tre år gammal)
Vad har du för bil i Tyskland?
I have a black Skoda Citigo. That`s a small car.
(Jag har en svart Skoda Citigo. Det är en liten
bil)
Hur är vädret i Tyskland har ni mycket
regn?
The weather is very similar to swedish weather,
but it is a bit warmer. In fall, it often rains.
(Vädret är liknande det i Sverige, men det är
lite varmare. Det regnar mycket på våren)

INTERVJU

Gillar ni tyskar fotboll?
Soocer is very popular in Germany. Nearly
everyone has a favorite team and is crazy about
it. Our national team is also very good, we won
the World cup 4 times.
(Fotboll är en väldigt populär sport i Tyskland.
Nästa alla människor har sitt favoritlag och är
galna fans. Vårt landslag är väldigt bra, vi har
blivit världsmästare 4 gånger.

yes, i have learnt some swedish words. i can
introduce myself in swedish
”Jag heter Angelina. Jag är 20 år gammal. Jag
är från Tyskland.”
(Ja, jag har lärt mig några svenska ord. Jag kan
presentera mig själv på svenska: ”Jag heter
Angelina. Jag är 20 år gammal. Jag är från
Tyskland.”)

Fotboll är en stor sport i Tyskland

Vad har du för planer i framtiden?
I plan to finish my education and maybe I go to
university after that.
(Jag planerar att gå klart skolan och efter det
fortsätta på universitet)
Vad är din favoritfärg?
My favorite colour is yellow.
(Min favoritfärg är gul)

Karta över Tyskland

Kan du lära oss något tyska?
Hallo, Mein Name ist Otto. Ich bin 15 Jahre alt.
Wie geht es dir? Tschüss!
That means: Hallo, my name is Otto. I am 15
years old. How are you? Bye!
(Det betyder: Hej, jag heter Otto. Jag är 15 år
gammal. Hur mår du? Hejdå!)
Gilla du att resa i så ifall vart?
I like travelling but it is expensive, so I don`t
travel a lot. I`ve always wanted to travel to
Sweden. Next time, I want to visit England.
(Jag gillar att resa men det är så dyrt så jag
gör inte det så ofta. Jag har alltid velat åka till
Sverige. Nästa gång jag reser vill jag åka till
England)

Angelina och Sebastian

Vad har du för drömmar?
I dream about travelling a lot.
(Jag drömmer om att göra många resor)
Kan du några svenska ord?

Angelina tycker om att resa
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RESOR

Berlin
Jag tycker att Berlin verkar vara en spännande stad. Jag hade hört
talas om Berlinmuren och ville veta mer om den och staden. Jag
skulle gärna vilja åka till Berlin någon gång.
text BRITNEY JENSEN

bild GOOGLE CREATIVE COMMONS källa WWW.BERLINERMAUER.SE, TOP10 BERLIN

Berlin ligger i Tyskland och är Tysklands huvudstad. Där bor 3,4 miljoner människor. Berlin är den största staden i Tyskland. Förr i tiden
var Berlin delad med en mur som kallas Berlinmuren. De olika delarna kallades väst-Berlin
och öst-Berlin. Muren revs ner år 1989. Till
Berlin kommer det många turister. Brandenburger Tor är mest det berömda sevärdheten i
Berlin. Det är en Triumfbåge som är placerad
vid Pariser Platz. En triumfbåge är en port in
till staden. Det finns en flod som rinner genom
Berlin. Den heter Spree. Datorn uppfanns i
Berlin. I Berlin är tunnelbanan jättestor och det
finns väldigt många gatumusikanter.

Brandenburger Tor and Pariser Platz Brandenburger Tor står på Pariser Platz. Det är en
port och högst upp finns en staty på en gudinna
som kör en vagn med hästar.
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Reichstag
Det här är Tysklands riksdag. Den har en stor
äggformad kupol som ger fantastisk utsikt över
staden.

Unter den Linden
Det är en stor gata med träd på sidorna. Det är
lindar och har fällts och har planterats om flera
gånger.

Potsdamer Platz
Det här är ett viktigt torg. Under andra världskriget förstördes det helt. Torget delades av
Berlinmuren.

RESOR

Museumsinsel
Det här är en ö där det finns många museer. De
är bland de finaste i hela världen.

Kurfürstendamm
Berlins mycket besökta promenad och shoppinggata är huvudgatan i västra delen av
staden.

Schloss Charlottenburg
Den tidigare Hohenzollern sommarboende och
den vackra barock trädgården erbjuder besökare en skiva preussiska historia

Kulturforum
Detta komplex av museer, som inkluderar
Gemäldegaleriet, Kunstgewerbemuseum och
Neue Nationalgalerie.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kriche
Tornet och ruinerna av minneskyrkan, byggd
för att fira Kaiser Wilhelm. Står fortfarande
idag som en tyst påminnelse om krigets fasor.
Zoologischer Garten
Tysklands äldsta och mest kända zoo och akvarium, i mitten av staden, har över 19.000 djur
och nästan 1.500 olika arter.
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DJUR

Husdjur är mysiga
Det är så kul att ha både kaniner
och katter för de är så mysiga
att vara med. De gör mig varm
om jag är kall. Katten är sveriges vanligaste husdjur. Det finns
saker som är viktiga att tänka på
innan du skaffar katt.
text DANIELLA PETERSSON
bild DANIELLA PETERSSON & EMMA GUSTAFSSON
källa ARKENSZOO, WIKIPEDIA, BIBBLANSVARAR,
LISTOR, OCH AGRIA

Det här är en katt från Skälby 4H-gård

DJUR

Det här är min egna kanin som är 1 år och heter Vitnoz

MINA HUSDJUR
Jag har två katter och två kaniner. Mina katter
heter Geddon och Gallax mina kaniner heter
Vitnoz och Bästis. Mina katter bor inne och
mina kaniner bor utomhus. Geddon är grå och
vit, Gallax är brun,svart och vit, Bästis är helgrå och Vitnoz är ljusbrun och lite vit. Katterna
är av rasen Norsk skogskatt och kaninerna är
dvärgkaniner.
Norsk skogskatt
Skogskatter är en kattras som ingår i en grupp
semilånghåriga raskatter och härstammar från
Norge och de har ganska tjock päls. De kan blir
15-18 år gamla. Det finns cirka745 000 stycken
katter i svenska hushåll.

Det här är min katt Gallax som är busig och gärna vill smita
ut när vi öppnar dörren.

Att tänka på innan man skaffar katt
Det är bra om man åker och tittar på katten
innan man köper den för att se om den mår bra.
Det är bra att träffa kattens föräldrar för att se
hur de är.
Kattungen ska vara veterinärbesiktigad, vaccinerad mot kattpest samt avmaskad.
Tänk på att ha en kattbur, kattlåda, lite leksaker, klätterställning och djurförsäkring.

Dvärgkanin
En dvärgkanin kan bli upp till 10 år gammal.
Kaninen trivs bäst i par eller grupp.
Kaninerna mår bäst av att äta bra hö och gräs.
Deras tänder växer hela livet ut.
De brukar älskar att komma ut på promenader.
Kaninen kom på tredje plats på husdjurstoppen
i Sverige efter katt och hund.
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SKÄLBY 4H-GÅRD
Skälby är ett ställe där man träffar djur som
man inte kan ha hemma. Man kan bli medlem i
4H-klubben genom att ta hand om djur och gå
på hästkurser och kaninkurser. Det är trevligt
på Skälby man får vara hur mycket man vill
med djuren där. De har öppet alla dagar från
09:00- 18:00 och caféet har öppet från 10:0016:00.
INTERVJU MED EMMA GUSTAFSSON
SOM ARBETAR PÅ SKÄLBY 4H-GÅRD
Vad gillar du för djur?
- Alla djur, mest hästar och hundar.
Vilket är ditt drömjobb?
-Jobbet jag har nu, hästansvarig på Skälby 4h.
Vad är ditt fritidsintresse?
-Jag tycker om att laga mat och att promenera
med min hund.

Det här är en katt som tillhör Skälby 4H-gård.

Hur länge har du jobbat på Skälby?
- I två år.
Vad är det för ras på katterna?
-Skälbys katter är hittekatter från början och
har ingen specifik ras, det kallas för bondkatter.
Hur ser man vilken ras det är?
- En bondkatt kan vara en blandning mellan
många olika raser och kan se väldigt olika ut.
Det finns ingen specifik rasstandard på bondkatter.
Vad heter katterna?
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-Rasmus, Humla, Hasse, Tage & Sam.
Vad ger ni era katter för mat?
-Våra katter äter mestadels torrfoder och även
lite mjukmat. Märket på fodret varierar då vi
får en del av det skänkt till oss.

Katten tittar på solnedgången på Skälby.

Vad har ni för olika kaninraser?
-Vi har raserna Lejonhuvad och Dvärgvädur.
Vad ger ni för kaninmat?

-Våra kaniner har fri tillgång på hö samt får
pellets och olika grönsaker en gång om dagen.
Vad tycker kaniner om att leka med?
-Kaniner är ett flockdjur som vill leva tillsammans, då kan dom även leka med varandra.

REPORTAGE

Mina busiga
hundar
text & bild ELIN ALMROTH

Jag är en tjej som älskar djur och
ska berätta om mina hundar.

J

ag har två hundar som heter Bobby
och Bull. Den ena är en Bichon Havanaise och den andra är en Vendeen
Basset Griffon. De är jättesnälla men
kan hitta på bus. Hundarna är 7 och 3
år gamla. Dom får ligga i soffan när
vi tittar på tv och det tycker dom om. Bobby är
en jakthund och han älskar att följa med pappa
och jaga.

Hundarna gillar att ut och gå med mig och
att leka med mig. På morgonen kommer dom
gärna upp och väcker mig och viftar på svansen
och dom blir så glada när jag vaknar. Det är
mina bästa vänner.

Något som Bull inte gillar är att åka bil men det
gillar Bobby. När jag kommer hem från skolan så kommer mina hundar springande för att
möta mig och pussar mig i ansiktet.
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DJUR

Vi som älskar hundar
Många elever och personal på GS gillar hundar.
Här är intervjuer med några som har hund.
text ELIN ALMROTH bild PRIVATA

FRÅGORNA

1. Vad heter din hund?
2. Vad är det för ras?
3. Vad är det roligaste med att ha hund?
4. Vad är det värsta med att ha hund?
5. Brukar ni ut och gå tillsammans?
6. Brukar hunden sova i din säng?
7. Vad gillar din hund och göra?

Karin Hjertqvist & Bamse

1. Bamse. Namnet valde vi eftersom han var
störst av sina syskon.
2. Mamman är Bichon Havanais, pappan är
en blandras av Shih-tzu och Cavalier King
Charles.
3. Att vi får leka med bollen och får mycket
frisk luft.
4. Om han skulle bli sjuk.
5. Jaaaa, varje dag!
6. Ja.
7. Han gillar sin hundkompis Svea.
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1.
2.
3.
4.

Hanna Johansson & Riki

Han heter Riki.
Tollare.
Man blir glad när man träffar Riki.
När han blir smutsig och rullar sig i lera
och bajs. Han äter päron och då blir han
dålig i magen och fiser.
5. Självklart. Jag brukar gå med honom efter
skolan.
6. Han ligger i min samt i mammas och pappas säng.
7. Han gillar att jaga efter bilar och bollar. I
skogen är det roligt att vara tycker Riki.

DJUR

Albin Rosenqvist & Verona

1. Hon heter Verona.
2. Rasen är Laggotto.
3. Hon är alltid glad och man kan prata med
henne om vad som helst.
4. Att hon inte kan prata.
5. Ja, vi går mycket tillsammans på kvällarna.
6. När jag är sjuk kan det vara jobbigt.
7. Hon gillar att sova, springa och leka.

1. Han heter Ludde.
2. Det är en blandning av Chihuahua och Toy
pudel.
3. Han är rolig.
4. Han skäller mycket och jag måste säga till
honom att vara tyst.
5. Ja, det brukar vi, det är mycket roligt.
6. Ja, det brukar han.
7. Han gillar att busa och springa runt i trädgården.

Emma-Christina Åkesson & Sickan & Jessie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emil Larsson & Ludde

Jag har två hundar. Min äldsta hund heter Sickan och min valp heter Jessie.
Sickan är en Dvärgpudel och Jessie är en blandras.
Man känner sig säker och det är mysigt.
Det värsta är när de gör sina behov, allra helst när de gör nr. 2 inomhus.
Oftast är det mamma och pappa som går ut med hundarna.
Oftast sover de i mammas och pappas säng.
Sickan gillar mest att sova, äta och leka lite. Jessie gillar att busa och vifta på svansen när jag
kommer hem samt att äta och sova.
15

DJUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadja Prim & Rosa & Morris

De heter Rosa och Morris.
De är Borderterrier.
Att alltid ha ett bra sällskap.
Att plocka fästingar.
Varje dag går vi ut flera gånger.
Inte längre. Rosa slutade med det när vi
skaffade Morris. Nu sover dom ihop.
7. Morris älskar bära runt på skor och svettiga
strumpor. Rosa som är gammal dam som
gillar att ligga i solen och lata sig.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Cathrin Gustavsson

Abbe.
Dvärgschnauzer.
Det är en bra kompis.
Det finns inget.
Ja, härliga promenader! Man måste ut oavsett hur vädret är och det går ju bra!
6. Ja, han är såååå bortskämd.
7. Han älskar att leka med sina leksaker, favoritleksaken är en gris just nu. Han gillar
också att gå promenad.
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Angelina Seppi & Hazel

Hazel, det betyder hasselnöt.
En Cavalier King Charles Spaniel.
Att leka med hunden, den blir väldigt vild.
Ibland tar hunden mina skor och tuggar
sönder dem.
5. Ja, en gång om dagen annars går min mamma med hunden.
6. Ja, det får den men den väljer att sova i
mina föräldrars säng.
7. Min hund gillar att sova och äta morötter.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emilia Karlsson

Fiona.
Blandras Chihuahua bland annat.
De är söta och mysiga.
Hunden kissade på datorn hemma.
Ja, jag gillar det.
Nej, det får hon inte. Hon hade loppor i
pälsen en gång.
7. Mysa och dansa med mig. Jag kan hålla
hennes tassar och så dansar bugg med mig.

DJUR

Alice Lohmann & Toro

1. Toro.
2. Labrador.
3. Det är som en vän och det är roligt att lära
den saker.
4. När hunden blir sjuk och måste åka till veterinären. Man blir så orolig. Det är också
hemskt när ens hund dör.
5. Ja, jag brukar gå med barnvagnen och Toro
i koppel.
6. Nej, han får inte sova i min säng, då blir
den smutsig och jag får inte plats.
7. Han gillar att äta och jaga andra djur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Britney Jensen & Rocky

Rocky.
Blandras Chihuahua och Jack Russell.
Att busa med hunden.
Jag glömmer alltid att stänga dörren till
mitt rum. Jag äter kvällsmat där och Rocky
brukar ta min kvällsmat och springa ut.
5. Vi bor i lägenhet med uteplats, där släpper
vi ut Rocky.
6. Nej, inte i min säng men hos mamma och
pappa.
7. Han tycker om att busa med min storasysters hund.

Melvin Johansson & Pluto

Pluto
Labrador.
Roligast är att leka med Pluto.
Det svåraste är att Pluto inte lyssnar på oss.
Inte så ofta det är mamma som går ut med Pluto.
Nej, han har en egen säng.
Pluto gillar att busa.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Andreas Tasinazzo & Lex

Vår hund heter Lex.
Det är en shetland sheepdog.
Det är roligt att leka med hunden.
Det är kul att ha hund.
Ja, det brukar vi.
Vår hund tycker om att leka

Otto Lennartsson Sylén & Naia

1. Den heter Naia och är en tik.
2. Lapsk Vallhund.
3. Att man kan leka med den, gosa och gå ut
med den på promenad.
4. Pass, ingen aning.
5. Ja det gör vi tillsammans.
6. Nej, inte på natten men på dagen ibland
sover den i min säng.
7. Den gillar hundgodis, älskar fotbollar att
leka med, stenar älskar hon, att springa fritt
i skogen, den gillar hon mycket.

DJUR

“Jag kämpade länge med
min diagnosLinnéa hjälpte mig”
Jag kämpade länge med att acceptera min ADHD-diagnos. Självförtroendet svajade. Jag
träffade Linnéa Thurfjell som är min tränare i sporten innebandy i Kalmar. Mitt liv vände
när jag träffade Linnea Thurfjell. Idag är jag stolt över mig själv och jag kallar ADHD:n för
min superkraft.
text ANJA ROSENGREN BASERAT PÅ EN ARTIKEL I BAROMETERN bild JACOB HALLBERG

F

ör ungefär för ett år sedan träffade
jag Linnéa Thurfjell som kom till
min skola för att berätta om vad
parasport är för något. Parasport är
sporter som är anpassade för dem
som har en funktionsvariation. Sedan dess
har jag ett brinnande intresse för parasport.
Jag började träna innebandy med Linnéa. På
träningarna kan jag alltid vara mig själv och jag
möter så obeskrivligt mycket glädje, gemenskap och värme. Mitt självförtroende blir bara
bättre och bättre.

“Jag har ett krigarhjärta till 100 procent. Har jag bestämt mig för något
så gör jag det fullt ut hur tufft det än
kan vara”
I våras hade mitt självförtroende vuxit sig så
starkt att jag bestämde mig för att berätta på
Facebook om hur det är för mig att leva med
ADHD. På Facebook skrev jag att jag är stolt
över mig själv och min utveckling det senaste
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året. Jag förklarar hur det är för mig att leva
med ADHD.
Det är så stort att gå ifrån att vara en tyst liten
flicka som inte vågade så mycket till en som i
dag är så stolt som jag är.
När jag var yngre brukade jag känna att jag
inte var bra på någonting. Jag var ledsen och
ville vara som alla andra.
När jag var ungefär 12 år gammal sa jag till
min mamma att jag ville operera bort min
ADHD för jag ville inte ha den.
Jag fick diagnosen när jag gick i årskurs fyra.
När det var dags att börja gymnasiet var jag
jättenervös. Det var så mycket som var nytt på
Jenny Nyström-skolan.

“ADHD är en superkraft så länge
man använder den på rätt sätt. Så
egentligen är jag inte annorlunda
bara för att jag har diagnosen ADHD”
Jag vet att jag behöver tid och att jag inte
ska stressa. Jag tycker att ADHD är som en
bergodalbana i huvudet. När vagnarna nått den
högsta backen rusar de ner i en hejdundrande
fart och då ska man också hänga med i svängarna, det är så jag har det dagligen och då går
det inte att hålla koll på alla tankar.

Anja och Linnéa
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När det händer något plötsligt krockar vagnarna om jag inte får den extra tid jag behöver för
att bearbeta det som händer.
Men det är inte synd om mig, säger jag.
ADHD är varken något handikapp eller någon
sjukdom. Jag är inte dum i huvudet. Bara lite
speciell eftersom tankarna går in i varandra.
Jag får ofta höra att andra tycker att jag inte
lyssnar och är glömsk.
–Men jag är ingen dålig lyssnare, men ibland
har jag svårt att koncentrera mig på det andra
säger. Min hjärna hinner inte alltid med för den
har fullt upp med att sortera tankar. Då försvinner det andra sagt och jag måste fråga igen.
Och igen.
Jag förstår att andra kan bli tokiga på mitt eviga fipplande på telefoner, kläder och allt annat
som jag får mellan fingrarna. Men för mig är
det bara ett sätt att göra av med lite energi för
att kunna hålla kvar fokus på den som jag är
tillsammans med.

“I min hjärna är allt i ständig
rörelse. Ibland hinner jag inte med
själv”
Människor jag umgås med kanske ibland tror
att jag inte förstår dem och deras känslor.
Men jag förstår så mycket mer än jag kan
sätta ord på. När det är starka känslor i omlopp
blir min hjärna styrd av känslorna och inga ord
kommer över mina läppar.
Människor kan bli förvånade över hur jag kan
vara vara förbannad ena sekunden och hur glad
som helst nästa.
Det beror på att mitt humör helt styrs av vilken känsla som tar över.Sådant kan ändras fort.
I min hjärna är allt i ständig rörelse. Ibland
hinner jag inte med själv.
När jag är ledsen är jag förtvivlad. När någon
sårar mig känns det som om hela världen går
under. När jag får en kram blir allt genast bra
igen hur illa det än var alldeles nyss.

“Anja är och kommer alltid att vara
en förebild för andra”

REPORTAGE

Min tränare Linnéa Thurfjell har beskrivit hur
jag är som spelare och människa.“: Anja är en
fantastisk spelare med enorm spelförståelse.
Hon är beundransvärd både i hur hon jobbar
med kroppen och hur hon använder huvudet.
Anja har även en fantastisk kämpaglöd. Anja
inspirerar många människor. Hon lägger ner
sin själ i allt hon gör vilket är relativt enkelt
att se. Anja är och kommer alltid att vara en
förebild för andra.”

FAKTA ADHD
Adhd är en funktionsnedsättning som
påverkar din förmåga att koncentrera
dig och att styra och kontrollera ditt
beteende. Det kan också påverka hur
aktiv och intensiv du är som person.

”Det är viktigt det är att inte ha för
höga krav på sig själv”
Denna kämpaglöd är den goda sidan av att leva
med ADHD. Alltså när man lär sig att använda
kraften till något positivt. Jag kallar den för
min superkraft.
Jag och Linnéa brukar också prata om hur
viktigt det är att inte ha för höga krav på sig
själv. Vi är eniga om att man ska fokusera på
det man är duktig på och inte på det som man
klarar sämre.
Linnéa ser mig verkligen. Jag kan inte dölja
något för henne. Hon vet hur hon ska hjälpa
mig att få bättre självförtroende. Hon betyder
så otroligt mycket för mig.

Alla med adhd är olika. Adhd har ingenting med intelligens att göra. Det är
en medfödd känslighet i hjärnans
nervsystem.
Källa: Vårdguiden 1177
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I huvudet på
Rasmus Elm
Rasmus Elm spelar match

Kalmar FF spelar i Sveriges högsta liga, Allsvenskan. Jag har ett stort intresse för
fotboll och spelar själv i föreningen Kalmar FF. Jag tycker att det är roligt att följa
Kalmar FF i Allsvenskan och därför valde jag att intervjua Rasmus ELM. För att se
vem han är både på och utanför fotbollsplanen. Han har ett speciellt fotbollsminne
som han aldrig glömmer.
text OTTO LENNARTSSON SYLÉN bild CREATIVE COMMONS, BAROMETERN källa WIKIPEDIA OCH RASMUS ELM

Kalmar FF A-laget
Kalmar FF vann SM-guld i Allsvenskan 2008.
Deras tränare hette Nanne Bergstrand. Kalmar
FF:s hemmatröjor är röda och deras bortatröjor
är gråa. Johnny Erlandsson och Abiola Dauda
är två av de största målskyttarna för Kalmar FF
de senaste 40 åren.

Guldfågel Arena
Guldfågel Arena började byggas den 12
December 2009. Den invigdes den 11 April
2011 och i samband med den invigningen
spelades en allsvensk match mellan Kalmar FF
och Djurgården inför 11 852 årskådare.
Under 2013 utnyttjades Guldfåglen Arena vid
Europa Mästerskapet i fotboll för damer.

Kalmar FF firar ett mål

Guldfågeln Arena
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Kalmar FFs ungdomslag
Vårt lag är ett gäng med killar och tjejer i
olika åldrar. Vi tränar en dag i veckan. När det
är kallt så spelar vi i Funkaboskolans
gympahall och på sommaren spelar vi på
Gasten. 7-9 september var vi på SM i
Vimmerby. Vi kom på 6:e plats. Det var roligt
att vara med. Det var första gången vi var med
i SM.

Mitt fotbollslag, Kalmar FF U-laget

faktiskt det enda jobbet jag har.
Var bor du?
- Jag bor på Ängö i Kalmar.
Vad är det bästa som har hänt dig i ditt liv?
- Det bästa som har hänt mig är mina barn och
SM-guldet med Kalmar FF 2008.
Vad har du för sorts bil och vad heter
märket?
- Jag har en BMW x3 och en Ford S-max.
Hur gammal är du?
- Jag är 30 år.
Var bodde du när du var en liten pojke?
- Jag bodde i en liten by som heter Broakulla
som ligger 6 mil från Kalmar.
Vilken stad föddes du?
- Jag föddes i Kalmar.
Vad har du för några intressen?
- Jag gillar att spela musik och jag tycker om
att laga mat.
Hur är det att vara en känd person?
- Det är bara roligt och speciellt när folk
kommer fram och pratar lite och hälsar på en.
Vad hette tränaren i Kalmar FF när ni vann
SM guld i allsvenskan 2008?
- Han heter Nanne Bergstrand.
Hur var det att spela i landslaget?
- Det var fantastiskt roligt och som fotbollsspelare är det något av det största som finns.

Svenska landslaget

Rasmus Christoffer Elm
Rasmus Elm föddes den 17 Mars 1988. Han
började spela fotboll i Johansfors IF och
Emmaboda IS. 2005 började han spela för
Kalmar FF. Han Spelade sedan för Az Alkmaar
(2009-2012) och CSKA Moskva (2012-2015).
2015 kom han tillbaka till Kalmar FF.
Intervju med Rasmus Christoffer Elm
Beskriv din familj
- Jag har en fru som heter Sanna och två härliga
barn som heter Agnes och Lukas.
När du inte spelar fotboll vad har du för
jobb då?
- Fotbollen tar väldigt mycket tid så det är

Zlatan Ibrahimovic
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Har du träffat Zlatan Ibrahimovic och hur
var han som person?
- Ja det har jag. Han var väldigt lugn och rolig.
Berätta om VM-kvalmatchen mellan Sverige
och Tyskland 2014?
- Det var en väldigt speciell match från det att
vi ligger under med 0-4 för att sedan vända det
och få 4-4 och att jag fick göra sista målet var
såklart underbart!
Hur många länder har du varit och spelat
med landslaget?
- Jag vet inte exakt med kanske 15-20.
Vad är det bästa och det sämsta inom
fotboll?
- Det bästa är alla matcher och allt man får vara
med om och alla människor man lär känna.
Det sämsta är nog att det går åt rätt så mycket
tid och energi på att vara bra förberedd för att
spela och träna och såklart alla tråkiga skador.
Hur har det varit att var lagkapten?
- Jag har inte varit det jättemycket men de
gångerna jag fått vara det så är det jättekul.
Har du koll på ungdomslaget Kalmar FF?
- Självklart har jag det. Jag har både hejat på er
vid turneringar, delat ut priser och tränat med
er så jag har superkoll!
Har ni alla tre bröder spelat i samma lag när
ni var små?
- Ja det har vi gjort många gånger och därför är
svaret på din nästa fråga...
Vad är ditt bästa fotbollsminne?
- ...När vi tog SM guld tillsammans 2008.
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Kalmar FF, Smålands stolthet

Sweden på engelska

Sveriges flagga
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Genom friidrotten träffar jag
många nya vänner
Jag heter Matilda och är 15 år gammal. Jag föddes på Kalmar BB 2003 när jag var liten så var jag
glad och sprallig. Min familj består av: jag mamma, pappa, Ebba och Sara. Min favoritmat är tacos,
det är gott. När jag var 5 år så började jag spela fotboll i IFK Kalmar. Det var roligt men nu tycker
jag bara att det är roligt att kolla på fotboll. Nu är det friidrott som är roligast.
text MATILDA, PRAKTIKANT bild WIKIMEDIA CC

Jag vad med i skol-DM i friidrott. Jag tävlade i
alla grenar. Det var höjdhopp, längdhopp, kula
och löpning. När jag hade varit på skol-DM så
ville jag börja träna friidrott. Jag tyckte att det
var spännande och intressant. Man får ju träffa
nya kompisar också. Jag tränar på torsdagarna
mellan klockan fyra och sex. Jag tränar på Fredriksskans. Först börjar vi med att värma upp
och då brukar vi springa en runda. Efter de så
kör vi lite häck, det tycker jag är roligt.
Mina idoler inom friidrott
Innan jag började med friidrott så kollade jag
alltid på TV när det var friidrott.
När jag tittade pratade de väldigt mycket om
Carolina Klüft. Hennes gren var mångkamp
och hennes klubb var IFK Växjö. Jag tyckte
även om att titta på Kajsa Bergqvist hennes
gren var höjdhopp och hennes klubb var Turebergs FK.

Carolina Klüft

Jag brukar välja att träna starter, höjdhopp,
längdhopp och 400 meter. Det roligaste med
friidrotten är att man får lära sig många nya
saker och framför allt att träffa nya kompisar.
Innan jag började med friidrotten så tränade jag
fotboll i IFK Kalmar.
På fritiden så brukar jag också vara ute och
springa, ibland tränar jag även på Friskis och
Svettis.
Högby IF
Högby IF är en idrottsklubb i Löttorp på norra
Öland. Den bildades 1935. Klubben har haft
många framgångar, främst på friidrottssidan
genom åren. Mest kända är
löparna Ida Nilsson och Johanna Nilsson som
har segrar i såväl terräng-SM som på bana.
Mest meriterad är storasyster Johanna med
ett flertal SM-guld på 5 000 och 3000 meter,
hinder och terränglöpning samt vinster i Finnkampen som största framgångar.
På seniorsidan är klubben ofta en av sveriges
mest framgångsrika när de kommer till mästerskap. Några som har tagit hem medaljer till
Öland är: Carl-Gustav Nilsson, Sten Medelius
och Georg Johansson.

Ida Nilsson
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Den stora frågan -

var ska du ta vägen efter gymnasiet?
Jag ska ta studenten i juni. Jag har många frågor om framtiden. För många elever
kommer det att kännas tomt att sluta skolan men också skönt då man har gått många
år i skolan. Då är det dags för ett nytt kapitel i livet. Jag har pratat med elever på
nationella programmen som ska ta studenten. Jag vill fråga hur det känns att ta studenten och vilka planer de har efter gymnasiet. Karin som är skolans yrkesvalslärare
har också svarat på mina frågor.
TEXT & BILD: Linus lindell

Intervju med Karin Hjertqvist

Vem är Karin Hjertkvist?
Jag arbetar med att hitta praktikplatser till eleverna på Gymnasiesärskolan. Det är ett väldigt
roligt och omväxlande jobb eftersom eleverna
praktiserar på många olika ställen; affär, café,
restaurang, ridklubb, däckfirma, förskola, trans-

portföretag, handelsträdgård mm. Det är viktigt
att varje elev hamnar på rätt ställe och att det
finns en bra handledare som kan hjälpa eleven
om det behövs.
På fritiden busar jag med min hund, läser böcker och försöker träna så ofta jag hinner.
Vad händer efter skolan?
De flesta får sysselsättning via kommunens
dagliga verksamheter och någon enstaka kan få
anställning på företag med lönebidrag från
Arbetsförmedlingen. En del läser vidare på
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folkhögskola eller på Särvux.
Brukar gamla elever hälsa på?
Det händer ganska ofta och är alltid lika roligt.
Är det många som går på Högalid?
Ja, det är alltid några av våra elever som fortsätter studera där efter att de slutat hos. Det
kan vara en bra början på vuxenlivet, eftersom
Högalid har ett internat där man kan bo om
man vill.
Är det många som får jobb direkt?
Nej, men nästan alla har någon form av sysselsättning.
Är det några krav på oss för att få jobb?
Ja, det är stora krav på alla som jobbar. Företagen kräver mycket av sina anställda eftersom
det kostar mycket att ha personal. Helst ska alla
orka jobba heltid och alltid vara friska.
Vad ska man göra om har hoppar av gymnasiet?
Har man rätt till ”daglig verksamhet” kan man
söka det hos kommunen eller får man anmäla
sig på Arbetsförmedlingen och hoppas att de
hittar en praktikplats. Det bästa är förstås att
försöka gå klart gymnasiet. Då hinner man bli
lite mera vuxen innan man ska ut i arbetslivet.
Ska man gå till arbetsförmedlingen om man
inte får jobb?
Ja, det kan man göra. Har man rätt till LSS kan
man prata med sin LSS-handläggare och söka
daglig sysselsättning via sin kommun. Varje
kommun har ofta en ”jobbcoach” som kan
hjälpa till.
Är det svårt att få jobb?
Ja.

INTERVJU

Linus Lindell SNS

Var bor du?
Lindsdal.
Intresse?
Musik, hänga med vänner, filmer, fotboll, spela.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Jag ska plugga vidare, ta körkort, ha ett jobb och skaffa
en lägenhet.
Hur förbereder du dig inför student?
Jag tar det bara som det kommer.
Hur känns det att sluta skolan?
Det känns skönt och det är början på framtiden.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Att få så många nya vänner.
Vad är din drömframtid?
Hålla på med musik eller bli journalist inom filmbranschen.

Pontus
Andersson
.

Vart bor du?
Lindsdal.
Intressen?
Fotboll, vänner, ps4 FIFA, Södertälje sk hockey.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Jag vill gärna börja jobba, tjäna pengar och skaffa lägenhet.
Hur förbereder du dig inför studenten?
Inte så mycket.
Hur känns det att sluta skolan?
På ett sätt är det skönt med jag kommer att sakna kompisar.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Fridluftdag på Spelefanten.
Vad är din drömframtid?
Arbeta med barn på förskolan eller jobba på ett bageri.

Jonas Borg
Marcus Gustafsson

Var bor du?
Eriksmåla.
Intressen?
Bilar.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Jobba som snickare.
Hur förbereder du dig inför student?
Det ska bli roligt, jag ska bjuda hem gäster.
Hur känns det att sluta skolan?
Skönt men jobbigt att stiga upp.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Snickeri.

Vad är din drömframtid?
Jag vill ha bra framtid och ett jobb där man tjänar pengar

Var bor du?
Lindsdal utanför Kalmar.
Intressen?
Träning, TV-spel, köra egen bil, träna i Kalmar ff.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Få jobb så fort som möjligt.
Hur förbereder du dig inför studenten?
Jag har provat stundentmössa.
Hur känns det att sluta skolan?
Det känns jättebra att sluta men kommer att sakna skolan.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Idrotten med olika lekar.
Vad är din drömframtid?
Ha en flickvän och lägenhet och kanske skaffa innekatter, kanske en Ragdoll.
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Jag kommer inte ihåg så mycket från skolan.
Vad är din drömframtid?
Har ett bra liv.

Samuel Klintviol

Var bor du?
Skårebo utanför Nybro.
Intressen?
Historia, spel, fordon.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Jobba som byggarbetare.
Hur förbereder du dig inför student?
Jag vill att alla stundenter springer ut tillsammans till
någon peppig låt.
Hur känns det att sluta skolan?
Skönt, jag är trött på skolan.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Jag kommer sakna mina klasskompisar.
Vad är din drömframtid?
Min dröm är att blir racerförare och köra utomlands.

Rosalie Wallster

Var bor du?
Färjestaden.
Intressen?
Fotboll.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Försöka hitta ett jobb.
Hur förbereder du dig inför student?
Jag har mycket att tänka på. Det krävs en hel del planering.
Hur känns det att sluta skolan?
Det känns både bra och dålig för man kommer sakna
kompisar.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
UF.
Vad är din drömframtid?
Ha ett bra jobb och en lägenhet i Kalmar på Ängö.

Theo Oliverlind

Var bor du?
Luvehult
Intressen?
Ta det som lugnt som möjlig.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Först ska jag ta det lite lugnt och sedan försöka skaffa ett
jobb.
Hur förbereder du dig inför studenten?
Ta körkort och hitta en lägenhet.
Hur känns det att sluta skolan?
Skönt men jobbigt med allt ansvar senare i livet.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
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Albin Rosqvist

Var bor du?
I Nybro.
Intressen?
Fotboll och innebandy och laga mat.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Min plan är att försöka få ett jobb inom restaurang.
Hur förbereder du dig inför studenten?
Jag tänker inte så mycket på det just nu.
Hur känns det att sluta skolan?

INTERVJU

Båda skönt och tråkigt att lämna kompisar och personal.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Friluftsdagarna.
Vad är din drömframtid?
Att blir kock och bo i Göteborg.

Adis Hodzic

Var bor du?
I Mörbylånga.
Intressen?
Hänga med vänner, spela spel, och göra olika aktiviteter.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Ska söka jobb efter gymnasiet. Kanske flytta.
Hur förbereder du dig inför student?
Jag har provat stundentmössa.
Hur känns det att sluta skolan?
Det känns tråkigt att lämna sina vänner men det är skönt
att sluta skolan.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Det bästa var första året, att få många nya kompisar och
lärare.
Skoltiden har varit både jobbig men bra också.
Vad är din drömframtid?
Att allting ska rulla på och att det ska hända många nya
saker.

Hanna Johansson

Var bor du?
Jag bor utanför Långasjö.
Intressen?
Musik, hästar, ridning, film och djur.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Plugga tecken eller jobba.
Hur förbereder du dig inför student?
Jag ta det som kommer.
Hur känns det att sluta skolan?
Det är både jobbigt och bra. Det jobbiga är att lämna sina
kompisar och lärare som man har haft. Det är skönt att
ha klarat skolan så bra.
Vad är din drömframtid?
Jag har inte bestämt än.

Filip Ivholm HR

Var bor du?
Nybro.
Intressen?
Köra bil, hänga med vänner och spela.
Vad har du för planer efter gymnasiet?
Jobba och tjäna riktiga pengar. Inte leva på bidrag.
Hur förbereder du dig inför student?
Det tar jag som det kommer.
Hur känns det att sluta skolan?
Skönt att bli klar med utbildningen.
Vad är ditt bästa minne från skoltiden?
Första årskurs, då var man laddad.
Vad är din drömframtid?
Leva ett bra liv med bra människor runt om kring mig,
ha ett bra jobb. och en bostad. Ha lyckan att behålla mitt
körkort.
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Det här är en bild på FIFA 19

20 miljoner människor spelar FIFA
Mycket av min fritid går åt till att spela FIFA. Först gillade inte jag FIFA
så mycket, sen träffade jag en vän som väckte mitt intresse.
Nu är vi bästa vänner.
text KRISTOFFER BROMAN bild WIKIMEDIA COMMONS

O

rdet FIFA står för ”Fédération Internationale de Football Association”. FIFA
är ett fotbollsspel som släpptes för första gången 1993. Företaget EA sports är de som
gör FIFA och deras huvudkontor ligger i USA.
I spelet finns premier league, serie A, bundesliga, och LA-liga.

människor i olika länder spelar FIFA. Det finns
tävlingar i att spela FIFA, en hölls i somras i
London. En gång var en 16-åring med på en
stor FIFA-tävling. Han vann mycket pengar.
Om man är intresserad av FIFA är man oftast
intresserad av fotboll i verklighten.

”Om man är intresserad av FIFA är
man oftast intresserad av “riktig”
fotboll”
Jag spelar mycket FIFA, ungefär tre timmar/
dag. För alla som väntar på fifa 19 så kommer
det ut 25 september. Jag har köpt spelet och
tycker att de är bra för att den kinesiska ligan
och Champions league är med. Jag tycker att
det bästa med FIFA är grafiken på spelet. Det
känns så verkligt när man spelar. 18 miljoner
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EA är ett amerikanskt företag ligger i USA.

INTERVJU

UTVECKAR ETT SPEL MED EN STARK
KVINNLIG HUVUDKARAKTÄR
Jag har intervjuat en kille som jobbar som spelutvecklare. Han bor i Kalmar och lärde sig
göra egna spel när han var 13 år.
text KRISTOFFER BROMAN bild NIKLAS BERGQVIST & WIKIMEDIA COMMONS

Vad gör du för spel?
- Spelet jag jobbar på nu är ett äventyrsspel
med en stark, kvinnlig huvudkaraktär.
Hur känns det att göra spel?
- Det kan vara både väldigt spännande och
väldigt frustrerande.
Vad spelar du för spel själv?
- Jag spelar helst äventyrsspel som är Co-op
eller Single play, t.ex. Horizon: Zero Dawn och
Destiny 2.

bli en bra stad för att utveckla spel om fler ser
utvecklingsmöjligheterna.
Hur många timmar sitter du framför datorn?
- Många timmar varje dag.
Vilka spelar mest killar eller tjejer?
- Jag tror att killar och tjejer spelar ungefär
lika mycket eftersom många spelar på mobilen
idag.
Spelar killar o tjejer samma spel?
- Svårt att säga och det finns väldigt många
spel att välja på.
Vilket är de bästa spelen du ha gjort?
- Det är mitt första spel jag gjorde 1984,
Robotball.

”Virtual Reality (VR) och
förstärkt verklighet (AR)
är nog framtiden för spel”

De är här NIKLAS BERGQVIST

Vad har du för dator och program?
- Jag har en Lenovo Legion när jag arbetar
med VR. Programmen jag jobbar med är Unity
3D, Microsoft Visual Studio och Autodesk
Maya LT.
Är Kalmar en bra stad att göra spel i?
- Det finns många duktiga spelutvecklare
som utbildats i Kalmar. Jag tror att Kalmar kan

Det här är det spel som Niklas håller på med!
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Det här är spelet som Niklas mest spelar, det heter Horizon:
Zero Dawn.

Vilket spel är populärast bland tjejer?
- Tjejer har nog olika intressen när det gäller
spel.
Vilket spel är populärast bland killar?
- Killar har nog också olika intressen när det
gäller spel.
Vad gillar du att göra när du inte gör spel?
- Musik, golf, fotograferar och målar.
Ha du något husdjur?
- Ja.
Varför började du göra spel?
- Jag har alltid varit intresserad av teknik och
hur allt fungerade så jag lärde mig själv att programmera och göra spel när jag 13 år.
Tjänar man bra på att göra spel?
- Om man är väldigt duktig kan man tjäna

mycket. Det är en tuff bransch med hård konkurrens och det är svårt att tjäna pengar.
Vilken är din favoriträtt?
- Sushi.
Vilket är ditt favo spel?
- Super Mario Bros.
Satt du och spelade mycket när du var 18
år?
- Jag spelade nog ganska mycket.
Hur tror du den digitala utvecklingen ser
ut?
- Virtual Reality (VR) och förstärkt verklighet (AR) är nog framtiden för spel. Artificiell
intelligens (AI) är också något som kommer att
vara mycket intressant i framtiden.
Hur gammal är du?
- 48 år.

Här ser ni VR-glasögon.

Vad är VR?
Virtuell verklighet (engelska:
Virtual reality – VR) är
datorsimulerad verklighet.
Med hjälp av är datateknik
upplevs datormiljöer som
verkliga och vi kan interagera
i dom.
Källa: Wikipedia

Super Mario Bros är Niklas favoritspel.
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Mannen med skägget

Tommy är vår nya musiklärare på Jenny Nyströmsskolan. Han har spelat i ett band
och bor tillsammans med sin sambo på en gård som kallas Kärrtorp. De har många
spännande djur. Tommy har skolans längsta skägg.
text Sebastian Bergling bild Tommy Carlsson

Hur många år är du?
Jag är 34 år och fyller år i september.
Var bor du?
Jag bor i Kalmar, i ett område som heter Kärrstorp på en gård som kallas för Kärrstorps gård.
Det är en stor herrgård där jag hyr ett av husen
som ligger bredvid den stora huvudbyggnaden,
och det huset kallas för en flygel. Det är ett
gammalt hus som byggdes under tidigt 1800tal. Jag tror det stod klart år 1813.
Vem bor du med?
Jag bor med min sambo som heter Pernilla.
Vad heter dina djur?

Jag har 3 katter som heter Kiva, Lipton och
Trubbel, jag döpte Trubbel till just Trubbel
för att han var så snäll. Han ställer aldrig till
med något trubbel hemma. Sen har jag en liten
mysksköldpadda som heter Thunder-cats, hon
är döpt efter en gammal tecknad serie och jag
tyckte det var roligt att döpa henne till ”cat”.
Sist har jag 2 chinchillor och de heter Mona
och Nora.
Vad är roligt med chinchillor?
Det finns mycket roligt med chinchillor. De är
väldigt hängivna och snälla. De brukar vara
utsläppta i huset när de behöver springa av
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sig. Då springer de runt och hoppar som små
studsbollar. De rullar även i sand för att de ska
bli fina i pälsen. Då har de en stor skål med fin
sand som de ligger och snurrar i supersnabbt.

Jag gillar även att åka till Öland och titta på ruiner eller kolla på alla fina stenar som finns där
på stränderna. Där finns mycket att utforska.
Har du någon vana?
Den tydligaste vanan jag har är att jag alltid
dricker en kopp kaffe på morgonen och efter att
jag har ätit mat. Det är nog en vana som jag har
haft i flera år och det går på automatik.

Här är en chinchillor

Vad är din bästa mat?
Jag äter väldigt mycket olika grönsaker och rotfrukter. Grönsaker och rotfrukter i ugn tycker
jag väldigt mycket om. Men om jag måste välja
bara en maträtt så är det nog så enkelt som potatismos. Det är nog min absoluta favorit.

”det verkar som att skägget
aldrig vill sluta växa”
Vad tycker du om att göra på fritiden?
På fritiden tycker jag om att spela musik och
öva på instrument vilket jag gör nästan varje
dag. Jag skriver också mycket låtar på fritiden,
det är härligt att skapa. Men jag tycker även om
att cykla i skogen, det är roligt när det blir lite
svår terräng att cykla i. Det är spännande då en
aldrig vet vad en stöter på, plus att det går fort.
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Tommy sjunger

Varför har du så långt skägg?
För många år sedan hade jag helskägg men jag
tröttnade på det och bestämde mig en dag för
att raka av det. Men innan det så såg jag en kille som hade sitt skägg uppsatt med massa tofsar
(så som jag har det nu). Jag tyckte det såg lite
roligt ut och bestämde mig för att göra likadant.
Det var nog inte meningen från början att det
skulle bli så långt, men tiden gick och det verkar som att skägget aldrig vill sluta växa.
Varför ville du bli musiklärare?
Jag har alltid varit intresserad av musik och alltid gillat att umgås med människor. Med tanke
på de två faktorerna så kändes musiklärare som
ett bra yrke. Jag har tidigare jobbat med lite allt
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möjligt men ingenting har varit så roligt som
att jobba som musiklärare. Det gör mig väldigt
glad att jobba som musiklärare, att spela och
sjunga ihop med andra. Att se någon lära sig
ett nytt instrument gör mig otroligt glad. Så att
jobba som musiklärare tycker jag är världens
bästa jobb.

” jag har på senare tid
börjat spela nyckelharpa”
Vad lyssnar du på för musik?
Jag lyssnar på väldigt mycket olika musik. Jag
lyssnar mest på punk, men gillar även syntmusik, hårdrock och hip hop. Men är det en bra
låt så tänker jag kanske inte så mycket på vad
det är för musik. Jag kan även tycka att dålig
musik är roligt att lyssna på, det gör mig glad
av någon anledning. Så jag lyssnar på väldigt
mycket olika musikstilar.

att så många människor står och tittar på en när
man spelar musik. Det var det häftigaste jag har
varit med om i hela mitt liv.
Känner du några kändisar inom musiken?
Jag känner inga superkändisar, men jag känner
några av de största artisterna inom hårdrock
och metal musiken. Med tanke på att jag själv
spelar musik så har jag lärt känna inga av mina
barndomsidoler och artister som jag ser upp
till. Jag träffar mycket artister när jag spelar på
festivaler och ofta är det samma artister man
träffar flera gånger. Så då lär man känna många
andra som spelar musik.
Om du skulle få spela med en kändis, vem
skulle du välja och varför?
Oj, detta var en svår fråga att svara på men jag
skulle nog valt Michael Jackson, även att han
tyvärr har gått bort. Han var en otroligt duktig
sångare och artist. Alla hans låtar var bra tycker
jag. Han var väldigt professionell i allt han
gjorde och omringade sig av väldigt duktiga
musiker.

Hårdrocksfestivalen Hellfest i Frankrike

Vad spelar du för instrument?
Jag spelar bas, gitarr, trummor, piano och har
på senare tid börjat spela även nyckelharpa. Jag
har spelat de andra instrumenten så länge så det
var roligt att lära sig något instrument som skiljer sig åt, så då kom jag över en nyckelharpa
för något år sedan och har sedan dess försökt
lära mig att spela på den.
Berätta om din största spelning.
Min största spelning var i Frankrike på en festival som heter Hell Fest. Det är en festival med
massa olika hårdrocksband. På den festivalen
var det 65000 besökare. Alla besökarna var inte
och kollade på oss när vi spelade men det var
ett helt hav av människor, många fler än vad
jag trodde skulle komma. Det kändes helt galet

Michael Jackson
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TOTALFÖRSVAR ÖLAND

Jag och min pappa är med i en ideell förening som heter Totalförsvar
Öland. Föreningens mål är att underlätta rekrytering och synliggöra det
svenska totalförsvaret. Svenska försvaret med Armén, Flottan,
Flygvapnet, Hemvärnet, Polis, Räddningstjänst, ambulans och ett 20-tal
frivilligorganisationer får möjlighet att visa upp sig i Stora Rör på
Skördefesten varje år.
TEXT SEBASTIAN BERGLING BILD SEBASTIAN BERGLING, TOTALFORSVAROLAND & WIKIMEDIA CC KÄLLA http://www.Totalforsvaroland.se Om ni vill veta mer så besök hemsidan

Intervju med Initiativtagaren till föreningen
Totalförsvar Öland, Berne Gustavsson.
Var kommer du ifrån?
-Jag föddes 1940 och är uppvuxen i Färjestaden
Har du några barn?
-Ja Jonas och Malin som är vuxna med egna
barn (mina barnbarn) som inte bor här på vintern men kommer till Stora Rör varje sommar
och bor här i sina egna hus.
Har du varit anställd i försvarsmakten?
-Ja, jag började i flygvapnet för att bli pilot
men blev illamående varje gång jag satte mig i
ett flygplan och fick därför fortsätta på marken
på P2 i Hässleholm där jag blev utbildad på
Stridsvagn 74.
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Därefter har jag haft olika jobb inom försvarsmakten i 47 år och gick i pension som Överste.
Varför startade du detta?
-Det började med att Stora Rör blev utvald till
Årets Ölandsby 2013. Jag hade hittat ett gammalt Kanonvärn i ett överväxt buskage och fick
en Idé om att vi skulle ta hit Hemvärnet så att
dom fick visa upp sig för vanligt folk och en
möjlighet att rekrytera nya personer till Hemvärnet. Dom blev jätteglada och ville gärna
komma. Det visade sig också att Länsstyrelsen
och både Mörbylånga och Borgholms kommun
tyckte att detta var en bra idé.

”Första året blev jättelyckat med
massor av folk”

REPORTAGE

Berne Gustavsson

Hur kom du på idén med att starta
föreningen Totalförsvar Öland?
-Första året blev jättelyckat med massor av folk
så jag bestämde mig för att vi skulle göra detta
varje år på lördagen under skördefesten. För att
klara av allt som behöver göras och förberedas
inför denna stora dag behövs det massor av
folk som hjälper till och därför startade jag föreningen året därpå 2014 där alla som vill hjälpa
till får vara med.

”Fallskärmshoppare landar i
vattnet”
Vilka samarbetar ni med?
-Oj det är många, i år var det personal ur
34.hemvärnsbataljonen samt personal från olika frivilligorganisationer – Försvarsutbildarna,
Frivilliga Flygkåren (FFK), Frivilliga
Radioorganisationen (FRO), Riksförbundet
Sveriges Lottakårer, Sjövärnskårernas
Riksförbund, Svenska Fallskärmsförbundet
(SFF), Sveriges Bilkårers Riksförbund, Svenska Blå Stjärnan, Svenska Brukshundsklubben,
Hemvärnets Musikkår från Eksjö, samt från
Länsstyrelsen, Polisen, Ölands Räddningstjänst
Mörbylånga kommun, Borgholms Kommun
och Allmänna Försvarsföreningen och sist men
inte minst Folk och försvar. Sen har vi en rad
sponsorer som hjälper oss med pengar till allt
som vi behöver ha här under dagen som tex.
bajamajor, elskåp, scen, bänkar, ljudanlägg-

ning, filmkameror, storbildsskärm
och mycket mer. Några av sponsorerna är Sparbanksstiftelsen på Öland, Båda kommunerna,
Dina Försäkringar, Ölandsbladet, Kalmarposten, Lenanders Grafiska och Kjällviksstiftelsen.
Vad gör ni i Stora Rör på Skördefesten?
-Ja, det är en hel dag fullmatad med olika sorters uppvisningar och debatter. Hela dagen kan
man besöka ett 25-tal avdelningar från hemvärnet, länsstyrelse, polis, brandkår, ambulans med
flera som förevisar sina vapen, bilar, motorcyklar och all annan materiel som dom använder.
Vi brukar börja med att Frivilliga flygkåren
flyger över hamnen och släpper ner små kapslar
i en liten fallskärm. Den som fångar den brukar
få åka med en sväng i Stridsbåt 90. En häftig
upplevelse i 50-60 knop.

Sen följer en rad flyg och fallskärmsuppvisningar av Jas 39 Gripen och Helikopter 14 och
15 som plockar upp fallskärmshoppare som
landat i vattnet. Mitt på dagen blir det föreläsning och debatter på
scenen med Folk och Försvar, MSB och
Länsstyrelsen. För två år sen var till och med
ÖB med och pratade om det ökade hotet i

omvärlden. På eftermiddagen är det åter igen
uppvisningar med Stridsbåt 90, helikoptrar, 4
st SK50-plan med rök och en dubbeldäckare.
Avslutningsvis så hoppas det fallskärm från en
helikopter och hopparen landar mitt i hamnbassängen.
37

REPORTAGE

Vad är planerna för framtiden?
-Att fortsätta likadant varje år och vi hoppas
kunna lägga till nya uppvisningar och personer.
Exempelvis så har vi bjudit in Kungahuset att
närvara. Vi hoppas att ÖB vill komma tillbaks
och berätta mer om försvarets framtida planer.
Sist men inte minst drömmer vi om att lyckas
få hit ett Herculesplan som fäller fallskärmsjägare som landar utanför hamnen i vattnet.
Hur gör man för att bli medlem?
-Man sätter in 100 kr på Totalförsvar Ölands
bankkonto 5059-5487 och meddelar namn och
mailadress så är man med. Det kostar 100 kr
per år sen.

Stora Rör på Öland

Min dröm
- att åka till Palestina
Text: Sara, praktikant Källa: Wikipedia Bild: Wikimedia cc

Jag heter Sara och är 15 år gammal. Jag bor i
Smedby. Min favoritmat är tacos och självklart
arabisk mat. Jag gillar att lyssna på arabisk och
engelsk musik.
Jag gillar att vara med mina vänner och umgås
med min familj, träffa kusiner och gå till mammas grav.
Jag är född i Sverige men mina föräldrar kommer från Libanon/Palestina. Jag åker till Libanon varje år men Palestina har jag aldrig sett.
Jag har en dröm att åka till Palestina och uppleva hur det känns att bo och leva där. Jag vill
känna mig välkommen till mitt hemland. Jag
har hört att Palestina är jättefint.
I Palestina bor 4,817 miljoner människor
President: Mahmoud Abbas
Huvudstad: Ramallah, Östra Jerusalem
År 1948 upprättades staten Israel, trots omfat38

tande protester från palestinierna som bodde
i området. Sedan 1967 har palestinierna levt
under israelisk ockupation. Sammandrabbningarna mellan palestinier och israeler har sedan
dess varit många och blodiga. Det mest centrala
i konflikten är vem som har mest rätt till makten över området och vilka som ska få bo där.
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I den här artiklen kommer jag att berätta
om kärlek och sex. Jag har också interjuvat en expert i ämnet sex och samlevnad.
Jag är kärleksexpert för att jag har många
erfarenheter inom området. Jag vill berätta
och förklara för andra hur det kärlek känns
och om mina upplevelser. Kärleken kan
vara emellan tjej och kille eller tjej och tjej
eller kille och kille, kärlek är till för alla.
Varje gång jag har varit med honom är det
något som säger mig att det är HAN som jag är
menad för och att leva med honom i hela ditt
liv. Är det verkligen så eller är jag förblindad av
kärleken.
Man vet aldrig när den man älskar
sårar en. Ska jag säga det eller blir han/hon
sårad och inte klara av att må dåligt och det kan
bli konflikter mellan ett par.
Det gör ont i ens hjärta när man blir sårad eller
skadad av den man älskar. Att bli sårad av den
man älskar, det är en känsla som man inte vill
ha. Det känns som att man får en kniv rakt
igenom sitt hjärta och själ. Allt som man önskar
sig kommer aldrig att hända. Det gör ont i mitt
bröst att bli så sårad av en kille som man älskar,
allt går i spillror och det gör ont så ont.

”Det känns som att man
får en kniv rakt igenom
sitt hjärta”
Jag ser allt som finns runt omkring oss varje
dag som går förbi. Det är inte så lätt att hitta
den man söker. Det är svårt att hitta den som
man vill leva hela sitt liv med och bilda en
familj.
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Det finns så mycket i en människas hjärta som
man inte förstå och när man gör det då vet man
att den är den rätta för en. Då är det med den
som man vill leva med i sitt liv och bilda familj
och vara lycklig tillsammans med.
Även om man tror att den är den rätta fast man
känner sig osäker. Då ska man försöka att se om
det är den man vill ha och leva med sitt liv med.
Det är så mycket som går runt i huvudet och
man blir alltid förvirrad eller så himla osäker på
allt som händer runt omkring med vänner och
familj.

Tjeckien
Text: Moa, praktikant Bild: wikimedia cc

Huvudstaden i Tjeckien heter Prag.
I Tjeckien pratar man Tjeckiska.
Valutan heter koruna.
Grannländer är Österrike, Slovakien, Polen och
Tyskland.
Tjeckien var med i Eurovision, artisten heter
Mikolas Josef med låten Lie To Me.
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Intervju med Anne Hegender om
sex och samlevnad
Anne är en en jättebra lärare på skolan. Hon är också bra på att prata och
berätta om sex och samlevnad. Jag har intervjuat henne och ställt några
smaskiga frågor.
Vad heter du?
Anne Hegender.
Var bor du?
Jag bor i Kalmar.
Vad har du för intresse?
Jag gillar att läsa, titta på film, umgås med vänner och vara ute i naturen och promenera.
Vad älskar du med att undervisa?
Jag tycker det är roligt att träffa ungdomar
varje dag och prata med dem om det som är
viktigt.
Vad vill du att eleverna ska få lära sig?
Jag vill att dom ska lära sig om hur ens kropp
fungerar, att ta hänsyn till varandra, samtycke,
att våga visa känslor, att sex och samlevnad ska
vara roligt och att man själv får bestämma om
man vill eller inte.
Varför är du intresserad av sex och samlevnad?
Om man pratar om kroppen så blir ungdomarna
intresserade och det är viktiga saker att lära sig
om vad som är rätt och fel i sex och samlevnad.
Varför valde du detta yrket och inte något
annat?
Jag kom in på detta av en slump och jag valde det för jag tycker det viktigt att berätta för
unga om sex och samlevnad. Många tycker
det är pinsamt att prata om sex och visst det är
så ibland. Men det är inte så pinsamt att prata

med sina vänner, en vuxen eller en som står dig
nära. Om det är killar så blir dom lite barnsliga
när de gäller sex för dom skryter ofta för sina
vänner att dom har haft sex med flera tjejer.
Men om en tjej har haft sex med många killar
så blir hon kallad hora, slampa, äckel och massor andra ord. Man bestämmer själv om man
vill ha sex eller inte.
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HISTORIEN OM
KAPTEN JOHN SMITH
Text & bild: Oscar Cansund

FÖRORD
Jag, Oscar Cansund, såg en film om indianprinsessan Pocahontas när jag var en liten pojk.
Jag har skrivit min egen version om filmen. Jag
har tagit in några ord från originalet men även
mina egna ord.

sa jag: - Håll kursen. Jag sa till Thomas: - Det
här går bra, Thomas vi dra fast den igen. Då
kom det är rejäl våg. Jag sa till Thomas att akta
sig. Han ramlade överbord. Då skrek Thomas

Filmen jag såg när jag var liten finns i två videoklipp som ni hittar på youtube.
Den första videon heter Virginia Company och
den andra videon heter Vildar. Sökordet ni ska
använda är “Pocahontas svenska”. I min berättelse kommer jag att spela kapten John Smith.
Denna historien utspelar sig i England år 1607.
Ni kommer att tycka att min version av filmen
är bra och spännande.
Mina vänner vi drömmer oss tillbaka ännu
längre bakåt i tiden.... Ja vi säger att jag var
född på den tiden.

DEL 1
ENGLAND ÅR 1607
Hej! Jag heter kapten John Smith. Jag har varit
efterlyst för Guvernör Ratcliffe har anklagat
mig för högförräderi. Jag är numera ledare för
mitt rövarband. Vi heter Smith Rövarna. Innan
jag blev rövarledare så var jag kapten på Virginia company. Det blev storm på havet jag är
en sån kapten som hjälper min besättning att ta
order. När vi hissade upp segel så höll Thomas
på med kanonerna. Då plötsligt skriker han åt
mig så här: JOHN KOM HIT KANONERNA
SLITER SIG. Då sa jag till en matros att hiva
toppseglet. Han svarade mig så här: aj aj sir. Då
42

Här är min karaktär Kapten John Smith
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såhär: HJÄLP HJÄLP! En av matroserna sa
så här: -Det är ingen idé, han är borta. Då satte
jag ett rep runt om mig och sa till en besättningsman: -Släng skotet. Han sa så här: -Aj, Aj
sir. Då skrek en annan besättningsman så här
till mig: SMITH SMITH, ÄR DU GALEN.
INGEN FARA THOMAS JAG HAR DIG,
SA JAG TILL HAN. Då slets repet av. Då sa
en besättningsman så här: - Fort, ta
repet. Då tog det tre männen tag i repet och
började dra. De sa: Å hej, Å hej, Å hej. Då
sa den ena mannen: - ta i allt vad ni orka. Jag
svarade: -Det var på håret. Bra gjort Smith, sa
en av männen, tack sa jag, ni skulle har gjort
samma sak för mig. Då sa de två männen så
här: -Självklart. Då kom Guvernör Ratcliffe
och frågade: -Problem på däck?
Då sa Thomas: -Guvernör Ratcliffe. Thomas
föll överbord sir, sa jag.

En karta över landskapet

mina mannar drack rom så klättrade jag och
Thomas upp i masten. Då sa Thomas. -Hur tro
du att den nya världen ser ut? Då sa jag. -Som
de flesta andra, anta jag. Jag har sett hundratals
nya världar Thomas, vad skulle vara märkvärdigt med den här?
Då var det slut på den första delen av kapten
John Smith - Fortsättning följer i nästa nummer av tidningen!!

Kartan visar vad Indianerna bor.

Bra att ni fick upp honom, bra jobbat Smith
sa Ratcliffe. -Tack sir. Då sa Ratcliff till besättningen var inte rädda. När vi kommer till
den nya världen så ska inga indianer stoppa
oss från att gräva. Ni är den bästa besättningen
England kan erbjuda. Ett bra tal sir, sa Wiggins. Inte sant, jag behöver de där bondläpparna för att gräva upp mitt guld. Då kastade
jag ett rep till Thomas, det kommer blir fint i
den nya världen John, jag ska skaffa mig en
jättehög med guld och bygga mig ett stort hus
och försöker en indian stoppa mig, då knäpper
jag honom. Då sa jag: -Äh bry dig om ditt guld
Thomas, vildarna fixa jag. Då sa Mr Jackson:
-Tror ni dom kommer blir ett problem? Då sa
Mr Arrow: -Inte så stort problem som Smith
kommer blir för dem. Medan
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