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Olof 55. Jaha, ni ska veta att det inte är så lätt att få ihop en lika diger tidning som vanligt under dessa 

rådande coronatider. Men vi klarade av det i våras, och då dessutom på distans, så nog skulle det väl 

lyckas nu också! Hups, och så blev det distans även nu på slutrakan!  

Vår skola både är och har varit minst sagt måttligt isolerad den senaste tiden och det innebär förstås att 

vi inte har några besökare här och än mindre själva företar några besök till omvärlden. Beskrivande är väl 

att julfesten, om den alls kan genomföras, planeras försiggå helt på distans. Men huvudsaken är ändå om 

vi lyckas med att ha lite program här i vintermörkret för att pigga upp våra själar, för risken finns nog där 

att vi annars börjar tyna bort.   

Av ovanstående anledning får våra artiklar därför lov att basera på annat. Tidningen kommer att bestå 

både av och på rätt så många intervjuer – vi har ju alltid ett antal verkliga förmågor i skolan och likaså 

behövs det alltid nykomlingar i lärarkåren; ett par projektbeskrivningar blir det också ( t.ex. toppenfina 

datorväskor och vetenskapsspel); några intressanta uppsatser och  analytiska bokrecensioner och an-

nat smått och gott finns det såsom oftast med och så lite bidrag på engelska respektive tyska.  

Fastän tiden präglas av corona ska vi fortsättningsvis se ljust på framtiden och stöda varandra. Får vi tro 

kalendern går vi snart mot ljusare tider! Vi har också en välkommen vila framför oss och ska tro att vi 

därefter får jobba måttligt normalt. Här blir det så dags för mej att önska läsarna en god och fridfull jul! 

                                                                                                                                                                      Kenneth 

                                            

 

          Jag sitter här och grubblar på julen, 

        fragmentariskt flyr tankarna hit och dit: 

       Corona, det är nog en ful en!  

        Få se om ens marken blir vit? 

 

Det blir ingen manskör i år, 

få se om jag alls åker nånstans! 

Jag rör mig så lite som det går, 

månne också julgubben håller distans? 

 

    Men, vi har ju våra närmsta här hemma 

    och sådana som Olof gör att vi har kontakt. 

  Såhär ska vi nog slippa vårt Dilemma 

 och inte ge hen för mycket makt! 

                                                                                                  



Datorväskor i textilslöjden 

I år har sjuorna fått bl.a. göra datorväskor i textilslöjden. Vi 

skulle göra personliga fodral och låta kreativiteten flöda. Pro-

cessen började med att vi planerade och ritade en modell för 

hur datorväskan skulle se ut. Projektets kriterier var att an-

vända olika textila specialtekniker och att slutresultatet, dvs. 

väskan, skulle bli fungerande och användbar.  

Det började i snabb takt med att vi valde färger och klippte ut 

tygbitar från Alcantara tyget. Sedan klipptes mönster och 

andra dekorationer ut. Man valde ut två tekniker som t.ex. ap-

plikation och broderi.  Det var bra att tänka på hur fastsättning-

en skulle göras redan då, för detta steg var kanske det svåraste. 

Den vanligaste lösningen blev blixtlås men några valde att an-

vända knappar. För mera skydd använde en del ett inre lager 

av fleece. Sedan började de sy ihop de yttre delarna av Al-

cantara och de utvalda applikationerna på väskan. Fleece-fodret syddes först ihop och sedan fast i resten 

av väskan.   

Det närmade sig slutet av processen och de onödiga trådarna klipptes bort. Vår textillärare Berit bedömde 

våra arbeten och hon gav vitsord för dem. Hon tyckte att de blev lyckade. Vi gjorde självutvärderingar där 

vi blickade bakåt på projektet och själva skulle kommentera våra 

datorväskor.  Våra väskor sattes på utställning i skolans vitrin-

skåp. Många beundrade datorväskorna och tyckte att de var kre-

ativa. Eleverna var själva nöjda och det märks att många elever 

använder dem.   

  

                                 Tilda och Saga-Louise i 7d    

På utställning i vitrinen 

Från skiss till  

      nästan färdig väska 



Sossens nya biologi- och geografi-

lärare är en riktig Vöråbo! 

Anna Ahlnäs är ny som biologi-och geografiläraren i S:t 

Olofsskolan. Anna hann redan förra läsåret lära under de sista 

veckorna. Hon kommer från Vörå kommun, en liten kommun 

som ligger i Österbotten. Hon har ändå redan bott i Åbo länge, eftersom hon flyttade hit i samband 

med att hon började studera på Åbo Akademi.  

Där studerade hon miljö- och marinbiologi. Anna berättar att hon alltid varit intresserad av olika arter 

och hur världen fungerar. Hon ville ändå gärna bli lärare, för att hon ville lära känna olika personer. 

Anna berättar också att när hon själv gick i skolan så var undervisningen mycket annorlunda.  

“Vi hade inga datorer och läraren använde en OH-apparat i undervisningen. Undervisningen var inte 

heller lika mångsidig och läraren styrde lektionerna strängare”.  

Själv försöker Anna undervisa på sina lektioner så mångsidigt som möjligt och hon använder Power-

point:ar med uppgifter och övningar som material. Corona-pandemin har inte påverkat värst mycket 

Annas lektioner, och hon menar att hon skulle undervisa ganska långt på samma sätt, om vi inte hade 

Corona. 

Jag frågade till slut på vilket sätt hon försöker kämpa mot klimatförändringen. 

 

Anna berättar att hon äter ibland vegan-mat och hon 

försöker använda lokaltrafiken så ofta som möjligt. 

Hon tycker också att det är bra att vi har olika avfalls-

behållare i vår skola. Anna trivs bra i Sossen och det 

finns “trevliga lärare och elever” här. Anna har som 

framtidsplan att få en fast tjänst - hon vill alltså fort-

sätta att vara lärare.   

                                                                       Felix i 9a 

Sossen har som bäst två nya 

lärare i biologi och geografi. 

Det var dags för Olof att ta en 

pratstund med dem för att få 

dem på kartan. 

Ombytta roller: Felix förhör Anna 



Tobias Henriksson – den andra av de två! 

Vi intervjuade en av våra nya biologi- och geografilärare Tobias Henriksson. 

Tobias växte upp så nära som i Pargas och fortsatte sina studier efter grundskolan och studentexa-

men i Åbo Akademi. Där studerade han miljö- och marinbiologi. Marinbiologi är forskning som berör 

djur, växter och organismer i havet. Han insåg snabbt att detta ämne intresserade honom mycket och 

fick sedan tipset att bli en biologi- och geografilärare. 

Tobias inledde sitt läraryrke i Sossen redan i mars år 2020 och har gillat det hittills. Han berättade 

också att han blivit varmt välkommen av alla lärare och elever till den för honom då obekanta skolan. 

Nu känner han sig redan riktigt väl hemma här. 

Tobias beskrev skillnader mellan skolorna i Pargas och Åbo. Han gav som exempel den stora olikhet-

en i antalet elever, personal och klasser. Mängden här är förstås mycket mera än han varit van med. 

Vi frågade Tobias om var han ser sig själv om 5 år. Svaret blev att han just nu inte har några konkreta 

mål, men vill gärna fortsätta jobba inom biologi och geografi.  Han nämnde också att han helst skulle 

vilja undervisa i grundskolan, för att han alltid gillat det mest. 

När vi tog upp hur han eventuellt skulle vilja utvecklas som lärare kommenterade han att han först 

vill utveckla sina egna pedagogiska färdigheter.   

       - Pedagogiska färdigheter, sa han, kan beskrivas som förmåga och vilja att regelmässigt till-

lämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som på bästa sätt främjar läran-

det hos de elever läraren har. 

Just det är någonting som Tobias anser mycket viktigt.  

 

Vi önskar Tobias en skön fort-

sättning på året och läsåret 

här och välgång i sina framtida 

planer inom läraryrket. 

Tilda och Wilma i 9a 

          Tobias tenteras i bibban 



          Så upplevdes distansundervisningen 
Matteläraren Isabella Ares skickade i våras bland eleverna ut en enkät som berörde centrala frågor under 
distansperioden. Mest svar inkom bland eleverna i åk 7. Av 123 svar står de för dryga hälften. Resultaten 
kan ändå säkert läsas som riktgivande. Nedan återges en del av hennes frågor och sammanställda svar. 

1. Hur skulle du beskriva 

de två månader av sko-

larbete som gjordes på 

distans?  

3. Vad skulle du ändra på i ditt eget arbetssätt vid en ny period av distansundervisning? (fritt formulera-
de svar): 

Ha mera samtal med vänner - Lämna in mina svar direkt - Försöka koncentrera mig bättre - Vakna tidigare 
- Ta det lugnare - Skaffa en bättre skrivplats - Inte vara så lat - Hålla bättre dygnsrytm - Fokusera mera på 
skolan - Gå ut mellan timmarna - Planera bättre - Inte slarva så mycket - Fråga oftare om hjälp - Följa 
schemat noggrannare - Jobba i ett ljusare rum - Jobba flitigare  

2. 



4. Vad borde bedömningen basera på under en                

period med distansundervisning? 

inlämnings- 

 uppgifter 

   skriftliga  

 prov/förhör 
 muntliga 

     prov 

    alla  

alternativ 

      Vilka råd skulle du ge lärarna? (Svar som förekommer flera gånger): 

 Använd inte så många plattformer (Google Classroom och Zoom önskas mest) 
 Ge dagens uppgifter senast samma morgon 
 Kortare videomöten; möten behövs, men inte så långa att man inte hinner göra  
uppgifterna! 
 Berätta i tid om det blir videomöte (senast dagen innan) 

 Var beredd att svara muntligt på frågor 
 Ge en lämplig mängd uppgifter, inte för mycket 

 Ge ut uppgifterna tidigare om de är stora 
 Skriv alla läxor i Wilma 

 Ge feedback! 
 Ge mera varierande uppgifter 

 Presentera teori och tydliga instruktioner inför svåra uppgifter 
 Planera schemat så att man kan ha raster mellan timmarna 
 Önskar lättare uppgifter i praktiska ämnen 

          Andra allmänna kommentarer: 
 Det var svårare att jobba hemifrån 

 Irriterande att inte ha rast mellan timmarna 

 Det borde inte vara så mycket uppgifter att man inte hinner göra dem på en timme 

 Det borde inte finnas såna uppgifter som man behöver föräldrarnas hjälp till 
 Teams slutar fungera mitt i allt, Google Classroom är bättre 

 Jag har märkt hur viktig tidsplanering är 

 Det har varit skönt att vara hemma 
 Det var jättejobbigt att göra alla uppgifter hemma och inte kunna koppla av där 

 
                                                                                                                                      Red. 



8E:s vetenskapsspel 
8E har under höstveckornas Science-

lektioner arbetat med brädspel. Klassen 

har varit indelad i fem grupper och skapat 

fem unika brädspel på temat naturveten-

skap. Spelen innehåller frågor som på olika 

sätt berör temat.  

Grupperna började med att planera vad de 

ville ha i sitt spel och vad det skulle handla 

om. Nästa timme fick grupperna börja till-

verka sitt spel. Grupperna gjorde egna spel-

planer, frågekort, brickor och spelpjäser. 

Sista timmen finslipade grupperna sina 

spel. Nu har grupperna testat varandras 

spel. 

Spelet Geometribanan är ett spel där du ska röra dig enligt tärningen på en spelplan med olika former av 

olika färger. Om du hamnar på en viss färgs cirkel måste du svara på en fråga om kemi eller något annat. 

Du måste backa om du svarat fel men får stanna om du har rätt. Vinnaren är den som först kommer i 

mål. 

Vem där? Grundämnen går ut på att ställa frågor och lista ut vilket grundämne motståndaren håller. 

30 grundämnen är utskrivna på kort och varje spelare försöker vinna tre kort genom att lista ut vilket 

grundämne som står på kortet. Först att ha listat ut tre grundämnen har vunnit. 

I spelet Science-masken förflyttar sig spelaren längs en bana med olikfärgade rutor. Varje färg motsva-

ras av en viss hög med kort med ett tema. På korten står frågor om sagda tema som man ska svara på. 

Svarar man fel flyttas man 

två steg bakåt, svarar man 

rätt får man stanna. Vin-

naren är den som kom-

mer först i mål.  

 

 

 

 

 

Forts. på nästa sida 

8e prövar spelen 

Science-masken i full gång 



Chemistry quest: Målet med spelet är att döda andra spelare och samla olika metaller. Du spelar på en 

spelplan med periodiska systemet. 

Här spelas Chemistry quest 

Ytterligare gjordes Chernobyls kärna, som går ut på att hitta Grafitstaven och först ta sig in i reaktor fyra 

med den. Spelarna rör sig över en plan föreställande Chernobyl och letar bland kort efter Grafitstaven. 

Korten får man genom att svara på en fråga. 

Text: Embla Palmberg och Ester Lillhannus Foto: Judit Lindén 

Att paddla är inte så vanligt! 

 Vi intervjuade Zahara Hundeshagen som är 13 år gammal och 

går på 7E. Hennes hobby är paddling och hon paddlar I SMM 

( saaristomeren melojat) I Uittamo. Zahara har haft paddling nu i 

ungefär ett halvt år som hobby. Hon blev först intresserad av 

paddling när de var på klassresa till Silverriver på lågstadiet.  

Paddling är inte en så populär sport så att börja paddla är ganska 

lätt och inte värst dyrt då man först kan hyra kajaker. Dock om 

du vill köpa egen utrustning kan det bli väldigt dyrt, säger Za-

hara. Till utrustningen hör kajak och paddel förstås, flytväst för 

under 16 år gamla och också en sportklocka kan vara bra att ha.  

Zahara berättade att de tränar året runt, dock inne på vintern. Träningar har de tre gånger om veckan 

men Zahara sade att hon tränar också självständigt hemma eller på Uittamo. Träning av olika muskelgrup-

per är väldigt viktigt då man använder nästan hela kroppen för paddlingen. I Uittamo har de en roddma-

skin gjord för paddlare, som hon själv kan besöka nästan när hon vill.  Styrka och kroppskontroll är verk-

ligt viktiga då tävlingskajaker är väldigt smala och det kan vara svårt att hålla balansen.   

Zahara har just lagt ut 



-     Paddling är väldigt lågt uppskattad då folk inte förstår hur mycket det kräver. På t.ex. TV ser det ju 

jättelätt ut. 

Mindre tävlingar har de nästan varje veckoslut på somrarna, medan de har lite större tävlingar med unge-

fär tre veckors mellanrum.  I tävlingarna delas de upp i grupper utgående från både ålder och kön bero-

ende på tävlingen. Zahara berättade att hon tävlat mest ensam och hennes framgångsrikaste och favorit-

sträcka är 500m. Hon har nog också prövat tävla med ett par men det har inte lyckats så bra, då de fallit 

redan i starten eller något annat gått snett. I några tävlingar finns också avsnitt där man ska bära sin kajak 

i terrängen!  

Kajak kan man paddla ensam, med ett par eller som fyra. Zahara sade att det är mycket jobbigare med två 

eller fyra då den som sitter längst framme bestämmer takten och resten måste följa bra med för att det 

ska fungera. Hon sade också att det verkligen är en stor skillnad på att paddla ensam eller med någon an-

nan. Hon övar själv mest kajak med en sittplats, då det bara finns en till i hennes åldersgrupp i hela 

Åbotrakten. 

Som framtidsmål skulle Zahara vilja komma med i landslaget. Det lär vara ganska lätt att komma med då 

det inte finns så många som paddlar i landet, men ännu kanske hon inte helt når upp till den nivån. 

Zahara tycker att paddling är roligt men krävande. En orsak varför hon tycker om sporten är för att hon 

kan självständigt öva och förbättra där hon känner sig svag.  

-   Man kan utveckla sina kunskaper I egen takt! 

 

Cecilia & Anette 9A 

Intervju på distans: Zahara till vänster 



Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar är avgjord – sammanlagt 36 elever premieras! 
   
Svenska folkskolans vänners r it- och skrivtävling Snälla hjältar avslutades den 18 september. Totalt 194 
teckningar och texter av barn och unga skickades in av 50 skolor runt om i Svenskfinland. Tre jämbördiga 
vinnande bidrag, samt ett hedersomnämnande, per årskurs är nu utsedda. Ett av dem tillföll S:t Olofssko-
lan. Bidraget publiceras nedan. Grattis än en gång! 

När alla har det bra   

Alla behöver goda människor runt sig för att må bra. Vardagen blir lättare att hantera då man har någon 

man kan lita på och vända sig till då man inte vill vara ensam. Speciellt om man är ny någonstans kan det 

vara svårt att känna sig som en del av gruppen. Så kändes det säkert för Ninni i Berättelsen om det osyn-

liga barnet av Tove Jansson, då hon först blev introducerad till muminfamiljen. Alla måste försöka sitt 

bästa att få den nya kamraten att känna sig välkommen och accepterad, men hur gör man det? Hur är man 

en god vän?   

 

Nya situationer kommer och går i våra liv, och det kan vara skrämmande. Man kan vara ny i en skola, ny 

på en arbetsplats, ny i en klubb, eller till och med ny i en familj. Det är viktigt att alla runt omkring en ny 

medlem i en människogrupp hjälper hen att känna sig som en del av gruppen, till och med om man inte 

ännu känner varandra så bra.   

 

Att visa acceptans och respekt är några av de viktigaste punkterna för att få någon att känna sig välkom-

men i en ny eller gammal grupp. Att också vara försiktig med sina ord är viktigt, för man vet aldrig exakt 

hur någon tänker och tycker. Dessutom finns det stora skillnader mellan hur man formulerar sina mening-

ar. Till exempel får meningen “Vi vill att du kommer med, men du måste inte om du inte vill eller 

kan” någon att känna sig mycket mera omtyckt än vad meningen “Du får komma med om du vill” gör. 

 

Det är också viktigt att ge tillräckligt med tid för någon att 

känna sig bekväm runt nya människor. Muminmamman 

visar det väldigt bra i Berättelsen om det osynliga barnet, 

genom att fortsätta med sina dagliga syssel medan hon 

också låter Ninni följa med och hjälpa till. På det sättet 

kände sig Ninni inte som en börda till någon, och på 

samma gång blev Muminmamman och Ninni också bättre 

vänner.  

 

Men sist och slutligen finns det inget specifikt recept för 

att vara en god vän. Och det finns inte heller någonting 

som liknar Muminmammas mormors huskur från Berät-

telsen om det osynliga barnet för att ändra på någon. Och 

det är okej. Alla visar vänlighet och sina känslor på olika 

sätt, men oavsett är vi alla människor som är lika värda. 

Ingen del av dig är sämre än någon annan, så länge du inte 

skadar någon med flit. Om vi alla försöker vårt bästa att vara accepterande och snälla, så hoppas vi att vi 

en dag kan leva i en värld som är fylld med lika accepterande och vänliga personer som Mumindalen.   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                       Ida Gustafsson 8e 



Ellen Kaituri - simstjärna 

Jag intervjuade Ellen Kaituri som går på sportklassen i årskurs åtta. Hon berättade för 

mig hurdant liv en simmare har, det positiva och det negativa med hobbyn. 

Hon började att träna när hon var bara fyra år gammal, men det aktiva deltagandet i täv-

lingar började när hon var åtta. Hon tyckte mycket om vatten redan när hon var liten, 

och hennes föräldrar såg att detta skulle kunna vara något att satsa på. Hon berättar att 

det var lättare att vinna då som riktigt ung för att simmarna inte var lika duktiga som nu. 

Simning är en dyr sport, och tävlingsdräkterna som de använder i tävlingar kan kosta 400

–500 euro. Man måste också köpa simglasögon och simmössa av bra kvalité. 

Simning är en sport som tar mycket tid p.g.a. träningarna, för att man måste förbättra 

konditionen hela tiden. Hon tränar i landslaget, vilket också betyder att hon måste träna 

hela tiden. Ellen tränar nio gånger i veckan, tre av dom är morgonträningar och resten är 

på eftermiddagen. Hon har ändå en vilodag som är söndag. Nån gång kan mycket trä-

ningar vara överbelastande, men Ellen säger att hon hinner vara måttligt med kompisar-

na. Hon har ändå fått mycket kompisar på träningarna. En träningssession innehåller 

simning, gym, gympa och konditionsträningar. 

Ellen har varit fyra gånger utomlands på läger i Spanien och Grekland. Hon tycker att det 

är mycket roligare att träna utomhus för att det är skönt att träna i solen. Hon skulle ha 

fått tävla utomlands i år, men pga. 

Corona så blev resan inte genom-

förd. Ellen har ändå redan hunnit 

vinna många tävlingar i många sim-

grenar. “Det roligaste med tävlingar-

na är att träffa kompisar”, säger hon, 

fast hon säkert nog också gärna vin-

ner. 

Ellen hoppas att simningen och fram-

tiden kommer att gå bra, och att hon 

t.o.m. blir professionell simmare i 

något skede. 

Frida Laine 9D 

Ellen på prispallen  



Henry Parland 

”Mina lögner: 
stora, röda ballonger 

som jag köper på gatan 
och låter stiga opp till himlen. 
En gång köpte jag en ballong, 

större och rödare än de andra. 
Den drog mig med sig.” 

7:or digidiktar 
Digidikt förmedlar tolkningar 
 
Styrkan med dikter är att de kan läsas om och om igen. En första tolkning av en dikt kan ändras vid om-
läsningar. Läsaren tolkar dikten på sitt sätt, fyller i luckorna, ger dikten innehåll och gör dikten till sin 
egen. I klasserna 7B och 7F fick eleverna arbeta i grupp kring en finlandssvensk dikt. Dikten dramatisera-
des och visades för klassen, varefter dramatiseringarna gjordes om till stillbilder. Slutprodukten blev en 
”digidikt”, d.v.s. en dikt som tolkades med hjälp av digitala verktyg. Arbetet med digidikterna avslutades 
med en omröstning, då klasserna fick rösta fram den tolkning, som publiceras i Olof. ( Anu-Katja Nurmi) 
 
De vinnande bidragen är  ”Mina lögner” tolkad av Stella Backlund, Alina Reinikainen och Stella Ren-
ström (7F)  och ”Inte särskilt mycket” tolkad av Valter Edgren, Christoffer Lönngren, Melvin Sandberg 
och Diar Tahiri (7B) . 



Inte särskilt mycket 

Inte allt, för guds skull, 

inte allt 

Men ändå en del som är stort 

En del som ter sig litet, 

kanske utan att vara det 

Molnen ser till att solen 

inte kommer åt att skina  

mer än glimtvis 

En människa skulle inte 

klara sig utan moln 



Glada vi till skolan gå 
Regeringen har beslutat att förlänga den nuvarande läroplikten så att 
det blir obligatoriskt att gå i skola tills man är arton år. Det betyder att 
andra stadiets skolor blir gratis. Det i sin tur kan medföra både positiva 

och negativa saker.  
 

Regeringen har pratat om den förlängda läroplikten redan på våren 2020, men den tas i bruk först nästa år. 
Anledningen till den förlängda läroplikten är att utbildningsministern Li Andersson på basis av aktuell forsk-
ning anser att utbildningsnivån i Finland sjunkit. Det är allt fler unga personer som inte har gått andra sta-
diet och inte heller har något jobb, av den orsaken att det blir allt svårare att få ett jobb för att arbetsgivar-
na kräver så mycket mer. Därav har regeringen beslutat att förlänga den nuvarande läroplikten. Förut 
gällde bara läroplikten tills det att man gick ut grundskolan eller tills man fyllt sjutton år. Nu ska den ändras 
till det att man antingen fyllt arton år eller tills man fått en examen. 
 

Det finns flera olika fördelar med den förlängda läroplikten. Bland annat kan ungdomar från familjer med 
en sämre ekonomi få chans att fortsätta plugga även efter grundskolan, då allt skolmaterial blir gratis. Fler 
människor får en utbildning och kan lättare få ett bättre jobb. Personer som annars kanske skulle bli hem-
masittare efter nian måste nu ta sig i kragen och plugga.  

Det finns även flera nackdelar med den förlängda läroplikten. Jag kan tänka mig att det kan bli ganska dyrt 
för kommunen som måste betala allt. Men att det sen i framtiden kanske betalas tillbaka med välutbildade 
människor med bra jobb. De som hade tänkt göra något annat än att plugga efter grundskolan blir ju 
tvungna att ändra sina planer. Personer med svårigheter i skolan kan få det svårt, då man kommer att be-
höva ha ett dugligt vitsord för att komma in i andra stadiets skolor. Sen kanske skolornas krav också blir 
lägre eftersom de måste ta in flera människor.  
 

Jag själv tycker att det finns fler fördelar, av den anledningen att det i dagens samhälle finns mycket olika 
familjer med många olika problem och bekymmer. Det finns ensamstående föräldrar som kanske inte har 
möjligheten att ge sina barn en framtid med studier efter grundskolan. Eller barn och unga som växt upp 
med föräldrar som inte alls bryr sig, då riskerar barnen också att bli likadana. Har man många syskon kan 
det hända att pengarna inte alltid räcker till, då är det ju perfekt att andra stadiet blir gratis. Det minskar 
stressnivån både för föräldrar och ungdomar. Jag kan säga från egna erfarenheter med en ensamstående 
mamma att denna reform kommer att hjälpa stort. 

Att den tas i bruk så här snabbt kan vara både bra och dåligt. Jag kan tänka 
mig att många ungdomar snabbt måste ändra sina planer. Om man hade 
tänkt sig att ta till exempel ett mellanår, kan det kanske bli lite stressigt att 
hinna hitta en andra stadiets skola man vill gå i. Själv tycker jag att det inte 
gör någonting att förändringen kommer så här tätt inpå. Det minskar bara 
på stressen att veta att allt skolmaterial kommer att bli gratis.  

Det går inte att veta nu i förväg hur den här reformen kommer att spela ut 
sig. Det kan hända att det inte funkar och att staten drar tillbaka reformen 
igen eller så funkar den perfekt och samhället blir smartare än aldrig förr. 
Utbildningsnivån kanske stiger, eller så sjunker den. Jag tror inte att resulta-
tet kommer så fort. Jag tror att det kommer ta några år innan det går att se 
en skillnad. Och det enda vi kan göra under tiden är att vänta och se. 

 

  Elev i 9c 



Oliver Twist  
  

Oliver Twist is a story, written by the great author Charles Dickens, of 
a young and helpless boy who time and time again fights to escape 
from a broken world, full of cruelty, threat and misery, in hope to find 
a place in the world, a place he’ll be able to call his home.  
 
The book was first published in 1837, and its content well describes 
the situations in the community that were relevant at that time. At the 
beginning of the book, the story takes place in a poor neighbourhood 
on the outskirts of London, in the countryside, where one as a reader, 
with the very first sentences is able to comprehend the atrocious cir-
cumstances, that sadly from the very first moment are thrust upon 
young Oliver to deal with.  
 

Oliver Twist is brought up in a dreadful orphanage where the children from a young age are starved, 
abused and mistreated by the parish. As a child, Oliver sees the world from open and innocent eyes, and 
does what he believes is right, although it by the society at that time isn't necessarily believed to be so. All 
the way from the beginning, when Charles Dickens in a most brilliant way describes the sickening circum-
stances Oliver, as well as the other orphans, is forced to endure, Charles makes the reader sympathise 
with the main character, and makes the reader question what exactly is supposed to be right and wrong 
in the first place.  

The part of the book that affected me the most also turned out to be –in my 
view - the most meaningful turning point of the entire book. That is, the mo-
ment, when the fragile and terrified little boy after eight years of starvation 
finally pulls himself together and holding his head up high walks right up to 
the cruel and heartless man in charge to ask for more. “Please sir, I want 
some more” he said (p.15).  
 

It is from this exact moment onwards, that Oliver’s character starts develop-
ing itself, that the story begins evolving, slowly and bit by bit revealing the 
hidden messages of the book, until the truth lies wholly uncovered. In my 
way of thinking, this moment has the biggest impact on how Oliver’s charac-
ter turns out to be, later on in the book. For, it is in this moment, that Oliver 
for the first time in his life defies orders. It is in this moment, that he doesn´t 

let himself be conquered by the overpowering and cruel society. For the first time in his life he stands up 
for himself.  
 

When Oliver, after a series of other events, decides to make a run for his 
better future, he heads for London, only to be taken away to an obscene 
spot in another poor and shadowy district, by an even shadier man himself. 
Well there, he is unknowingly trained by an evil gang with Fagin (also known 
as the Jew and the leader of the criminal underground, as well as the wom-
anly prostitutes of London- of all the unknown mysteries of the city) in the 
lead, to become a pickpocket.  
  
At the same time, he is introduced to, among others, the thieves: the clever 
Artful Dodger and the maniac Bill Sikes, my favourite character: the amiable 
prostitute Nancy (who is destined to play a big part at the end of the book), 
as well as the mysterious Monks; of whom we are about to find out more as 
the story unfolds...                                                                                                                                                 



 

As Oliver finally notices the truth about the hidden identities of the 
thieves, it is all too late when the whole city gathers around, fol-
lowing scared little Oliver on the winding and filthy streets of Lon-
don, exclaiming “Stop thief!” (p.77). Once again, Oliver has found 
himself in another uncomfortable situation, this time threatened 
to be hung... Thankfully, he is just in time rescued by the robbed 
man himself, namely Mr. Brownlow.  
 
Through the kind-hearted, understanding and reliable Mr. Brown-
low, skinny little helpless Oliver gets to experience things he never 
thought he would. Who could love an orphan boy? However, just 
as he feels safe, he sadly enough is obliged to encounter a new 
horror, adding to his list of unpleasant experiences. Because, as 
usual, everything that Oliver Twist gets attached to, will be taken 
away from him.  
 

Will Oliver find his true happiness at last? Or will he, as a wise par-
ish beadle predicted in the beginning (declaring, “That boy will be hung, I know that boy will be hung”, 
p. 15) be hung at last? That is for me not to tell and for the reader to find out...  
  
This book mainly focuses on Oliver’s point of view, but as other stories become entangled with his own, 
the reader occasionally might get to experience a change of perspective. The storyline is built with an 
excellently steady, fast and consistent pace, and entrusted with a clear purpose. From what appears to 
be just another sad story evolves a heart-breaking truth and a mystery, involving a certain, and very 
complicated family tree... The excitement the reader possesses never eases throughout the novel, and I 
was especially amazed at how the author made every single chapter matter to the story  as a whole.  
 
What I loved and found the most interesting about the story is, that Charles Dickens really involves the 
reader in the story. He explains the story to the audience, he really makes one fell as part of the book. 
The language Dickens uses is simply beautiful, with detailed descriptions and long, winding sentences, 
which make the book a pleasure to read. As he sometimes describes different matters through the eyes 
of different characters, he really makes one understand perspective and as he continues explaining the 
story to us, the characters almost wake up to life.  
 
With the complicated storyline and the quite challenging language, I believe Dickens aims to target 
readers who are willing to make an effort, and who also are able to morally handle the good and bad 
conditions, in which we can find Oliver getting himself into.  
Through the wide-open eyes of Oliver, we are slowly able to comprehend how desperately the society 
in those days was in need of change. The story brings up many conflicts, such as for example the non-
existent position women had in the society, the enormous gap between the rich and the poor (=the way 
of treating other human beings, women and poor people in particular), the unfair hangings and the 
abominable conditions in the workhouses, as well as the orphanages. However, aside from the big con-
flicts and cruelty, which both take up quite a bit of the book, this is also a story of kindness in humanity, 
if one only happens to know where to look...  
In conclusion, the moral of the story is – in my opinion, never to stop fighting. For every time Oliver’s life 
takes another unexpected turn, he and his unbelievable willpower never surrender. For, Oliver has al-
ready learnt one of the greatest lessons that life has to offer. That no matter what situations life hap-
pens to throw upon you, you can get through them all if you only learn to trust again. To hope and love, 
but most importantly. To have faith.  
 
Fredrika Häggblom, 9F 

The author himself 



Skrivarklubben bjuder nedan på några bokrecensioner. Den intresserade är välkommen 

med efter jullovet. Vi både skriver, läser och diskuterar där.   h.  Kenneth 

Kära dagbok (jag hatar dig)   av Sofia Hedman 2015 

Kära dagbok (jag hatar dig) är en bok som utgår från författaren, Sofia Hedmans, dotter Tammis dikter. 
Tammi tog livet av sig 2009 då hon bara var sexton år gammal. Berättelsen är fiktiv men den baseras ändå 
på känslan som dikterna ger. Här nedan följer en: 

                                                      ”Elakt spark reta 
                                                       Grimas slå misslyckad 
                                                       Hjälpa rädd spöa”                                                                                                                          
Boken handlar om en trettonårig flicka vars bror och pappa har dött i en bilolycka. Det här hände för tre år sedan och har på-
verkat både henne och hennes mamma negativt genom åren. Mamman tar sin tillflykt till vin och den nye pojkvännen Daniel 
och ägnar inte så mycket tid åt sin dotter som hon borde.  

Flickan som skriver dagboken mår inte heller så bra. I skolan betraktas hon som konstig och udda och har därför inga vänner 
alls. Där blir hon bland annat mobbad av Sebbe och tjejgänget i hennes klass som leds av Nikki, men det finns många andra 
som pratar illa om henne och ger henne elaka kommentarer. Den enda som verkar reagera på det här är hennes engelska lä-
rare Thomas. Några gånger efter engelskan frågar han henne om hur det är, och en gång ger han även henne sitt telefonnum-
mer, så att hon ska kunna ringa honom ifall hon vill berätta om sina bekymmer. Varje gång han frågar säger hon ändå att hon 
mår bra, och inte berättar hon heller om sina problem för någon annan.  

Flickan är väldigt ensam tills Mira börjar i deras klass. Mira tränar judo på fritiden och frågar om hon vill komma med och testa 
nån gång. Det gör hon och snart blir de bästa vänner. Tack vare Mira har hon nu någon att berätta om sina bekymmer för och 
berättelsen tar en vändning.  

Jag tycker boken var lättläst men ändå bra och rekommenderar den främst åt tonårsflickor, men den kunde även passa bra 
som högläsningsbok i klassen. Den var både spännande och sorglig, men så fort Mira kom in i berättelsen blev den allt bättre.   

Bokens tema är jätteviktigt! Man kanske inte alltid kommer ihåg att mobbning och utanförskap kan leda till många hemskhet-
er. I och med att temat är viktigt tycker jag att författaren har lyckats bra med att få fram det, t.ex. genom att boken är skriven 
i jagform. Det gör att man lättare sätter sig in i huvudpersonens roll och ser allt från hennes perspektiv. Man känner samtidigt 
så mycket medkänsla med flickan. Ibland, då det var som värst, ville jag vara med henne, försvara henne mot mobbarna och 
trösta henne. Boken var verkligen läsvärd och fast jag vanligtvis inte tycker om att läsa dagböcker, så var den här ett riktigt 

undantag!                                                                                                                                                                   Amelie Nyholm åk8  

Helt seriöst  av Hanna de Canesie 2019 

Boken Helt seriöst beskriver en tonårings komplicerade vardag. Intrigen utspelar sig under ett sommar-

lov, då någon lägger ut bilder på en flickas nakna kropp på Instagram. Och ingen vet vem, utom huvud-

personen Sam. 

Trots det handlar förhållandevis lite av boken om att försöka avslöja den som lade ut bilderna. Istället 

ligger mycket fokus på hur Sam försöker hantera sitt förhållande till sin flickvän Julia, som det går rykten 

om att har varit otrogen, och hans relation till sina vänner och föräldrar.  

Helt seriöst är nog så läsvärd. De viktigaste karaktärerna är intressanta och tydligt utmålade, och deras reaktioner verkar för 

det mesta trovärdiga och realistiska. Sams känslor och funderingar är rätt så verklighetstrogna och hör hemma i samman-

hanget. Dessutom har titeln en humoristisk klang som lättar upp de tunga teman som beskrivs. 

För tunga teman är det ingen brist på. Sam har en minst sagt komplicerad relation till sin mamma och hans pappa har blivit 

ihop med en ny kvinna som nu är gravid. Dessutom är hans vänner emot honom därför att han vägrar skydda den som lade ut 

bilderna. Han hittar en ny vän i den ett år äldre Niko, som också haft sin beskärda del av “knas”. Men just i beskrivningen av 

Niko finns ändå en gnutta hopp. Han har kommit på fötter igen och funnit ett nytt liv i en annan stad. 

Det är lätt att känna empati med Sam. Man vill genast vara där för honom och ge honom svar när han grubblar. Han funderar 

mycket fram och tillbaka på tonåringars vis över sig själv och var han passar in. Däremot grubblar Sam förhållandevis lite på 

det han vet om bilderna på Instagram. Han funderar lite på det i början, sedan tänker han inte alls på det. Det gör att hans 

insikt i slutet av boken verkar lite malplacerad. Men de Canesie har lyckats riktigt bra med att utforma de nattsvarta delar som 

återkommer genom boken. Oron och rädslan för att inte uppfylla allas förväntningar är saker som är lätta att känna igen sig i. 

Alla har vi väl någon gång frågat oss själva e allt ok? Och fått till svar nä.                                                  Ester Lillhannus åk 8 



Är det nu allt börjar?  av Siri Spont 2019 

Tilda lever ett tråkigt tonårsliv i en småstad i Sverige. Hennes fritid handlar mest om att gå på fester med sina vän-

ner och dricka stulen sprit ur schampoflaskor. Det kan låta ganska häftigt, men i själva verket gillar hon inte tillva-

ron. Till hennes räddning finns chatt-kompisen Emmy, som heller inte orkar med sitt tråkiga liv. Tilda kan prata 

med Emmy om allt sådant som skulle anses vara totalt korkat att yttra sig om hemma i byn. En dag hittar Emmy 

ett företag som ordnar språkresor till England och ser det som deras gemensamma chans till ett mer storslaget liv. 

Tilda får sin mamma övertygad om att låta henne resa, även om det betyder ekonomiproblem för familjen.  

Men allt blir inte som planerat. I Brighton är Emmy inte som Tilda har tänkt sig, utan mycket snyggare, roligare 

och vanligare. Tilda känner att hon tynar bort till ett grått spöke när hon pratar med Emmy i verkligheten istället 

för via chatten. Inget av magin och förståelsen de hade mellan sig är kvar, och Tilda börjar tappa hoppet kring 

drömmen om det fantastiska livet med Emmy i London. Saken blir bara värre när hon märker att Emmy och rums-

kompisen Lucas har hemligheter som inte Tilda vet om.  

I England kan man gå in på vilken bar som helst och köpa sprit, och den chansen tar alla språk-

resenärer vara på. Det blir många kvällar på baren för Tilda och resten av gruppen. En kväll är 

det fest på stranden och Tilda har som plan att få Eddie att märka henne. Hon har rustat upp 

med en hel flaska Smirnoff-vodka och blir rejält full. När hon vaknar nästa morgon kommer 

hon inte ihåg något. Men något har hänt. Emmy vägrar prata med Tilda. Vännerna både 

skrattar och blänger på Tilda i skolan. Något hemskt har hänt. 

Boken var fartfylld och lättläst. Ibland kändes det ändå som att man spurtade förbi viktiga saker 

i berättelsen, som egentligen borde ha fått mer plats, t.ex. hur Emmys och Tildas relation ut-

vecklades. Den innehöll även nästan onaturligt mycket sprit och härjande, men utan just fes-

terna skulle Tildas liv ha varit mycket mer deppigt. Boken behandlade den sociala hierarkin i skolan och vänkret-

sen, vilket man som läsare kunde känna igen sig i. Tildas relationer till de andra karaktärerna kändes äkta och 

skulle funka i verkligheten, vilket är ett plus.                                                                                    Karin Salonen åk8            

KYLA  av Therese Henriksson 2019 

Ingen ström, inget kranvatten och ingen värme. Det är den nya verklighet som Sofia och bröder-

na Theo och Simon, kastas in i. Barnens föräldrar är på bröllopsresa och till slut bestämmer de 

sig för att försöka få bilen att starta och ta sig till stugan, trots att ingen av dem har körkort. Ute 

fryser människor ihjäl på grund av bristen på värme. Sofia och hennes bröder måste nu klara sig 

med hjälp av de redskap de har. Men i svåra tider kan det bli svårt att veta vilka ens vänner är. 

Hur ska man veta om läget förbättras eller försämras då man inte har någon ström?  Hur ska 

några barn klara sig när det inte finns någon hjälp att få? 

Sofia är en huvudkaraktär som det är lätt att tycka om. Hon är tvungen att verkligen kämpa för det hon älskar och 

det är spännande att se hur hon tänker och förändras under bokens gång. Hon visar hur det inte alltid är de stora 

sakerna i livet som räknas, utan de stunder man får dela med sina vänner och sin familj. Att tvingas hämta vatten 

från en brunn och ta vara på det lilla matförråd man har, samtidigt som man oroar sig för hur det ska gå för dem 

man älskar är inte lätt och Sofia blir ibland tvungen att göra rätt tuffa saker. 

Boken är svår att lägga åt sidan då man väl kommit in i berättelsen. Den är intressant med ett väl formulerat 

språk. Det var spännande att få läsa från de olika personernas perspektiv. Under bokens gång fick man följa Sofia 

på hennes resa genom osäkerhet, beslutsamhet och oro. KYLA är en bok som passar för de som tycker om att läsa 

böcker med spänning och en ovisshet om vad som kommer att hända. Den speglar hur det är att kämpa fast det 

inte är säkert att man kommer att lyckas. Boken beskriver även hur komplicerade syskonrelationer kan vara och 

vad som verkligen är viktigt i slutändan. Det är lätt att ta saker förgivet när man har tillgång till dem.  

Laura Denessiouk åk 7  



UNSERE 
LIEBLINGSJAHRESZEITEN 

 
 

Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Im Sommer ist 
es sehr warm und du kannst mit deinen Freunden schwim-
men. Die Sonne scheint viel und man kann sich deshalb 
sonnen. In der Sonne kann es zu Sonnenbrand kommen. 
Wenn man empfindlich ist, kann man ganz rot werden.  
 
Im Sommer hat man Sommerferien und muss deswegen 
nicht zur Schule gehen oder Hausaufgaben machen. Man 
kann zum Beispiel ins Ausland reisen oder Verwandten be-
suchen. Im Sommer bilden sich mit Familie und Freunden 
viele gute Erinnerungen und deshalb liebe ich ihn. 
 
                                                    Lilian Finch, 8E 
 

Meine Lieblingsjahreszeit ist der Herbst. Im Herbst ist die Natur 
sehr farbenfroh. Die Bäume sind orange, gelb und rot. Im Herbst 
regnet es viel, und es ist wolkig und kühl. 
  
Im Herbst kann man Äpfel und Kartoffeln pflücken. Herbst ist 
eine gute Jahreszeit für Gartenarbeit, allein oder mit der Familie. 
Man kann auch Spaziergänge in die schöne Natur machen.   
 
Der Schulbeginn ist im Herbst. Alle Schüler und Schülerinnen 
müssen zur Schule zurückkehren. Oktober ist ein Herbstmonat. 
Das heißt, Oktoberfest ist im Herbst. Es ist eine Party, wo man 
zum Beispiel Wurst grillen kann.  
  

                                                                                                                                     Ida Gustafsson, 8E  
 
 
Ich mag den Winter, weil ich im Dezember Geburtstag habe. Im Winter kann man Ski fahren und 
Schlittshuh laufen. Es ist ziemlich kalt im Winter. Jeder muss warme Kleidung tragen. Ich werde einen 
Schneemann machen. Ich mag es, daβ es sehr dunkel ist. Eine andere gute Sache ist, daβ wir ziemlich lange 
Weihnachtsferien haben. Ich möchte gern nach Lapland fahren, weil es da viel Schnee gibt. Ich möchte 
auch gern ein Rentier sehen.  
 
Im Winter kann mann auch rodeln gehen. Glücklicherweise gibt es in Turku einen Tunnel für Skifahren. Es 
mach sehr viel Spaβ. Hast du es versucht? 
 
  Sofia Niinistö, 8A 
 
 
Der Winter ist auch meine Lieblingsjahreszeit. Im Win-
ter schneit es. Im Winter ist es kalt und der Boden ist 
mit Schnee bedeckt. Im Winter möchte ich Ski fahren 
und auch Slalom fahren. Wenn man nicht Ski fahren 
kann, kann man in dem Schnee spielen.  
 
Viele Kinder gehen im Winter rodeln und machen 
gerne Schneemänner. Im Winter muss man eine warme 
Jacke und eine Mütze tragen. Wenn es Heiligabend ist, 
kommt der Weihnachtsmann mit Geschenken.  
                
 August Sucksdorf, 8E 


