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Äntligen börjar solen värma och D-vitaminen 
återfås i kroppen - våren är här! För många 
innebär detta snart studenten och för andra 
ett härligt sommarlov. Men våren innebär 
även en annan sak- skoltidningen skapas, 

och här är den, med årets tema drömmar!

En dröm kan vara en psykisk upplevelse som sker, enligt 
allas favoritkälla Wikipedia, på grund av ett förändrat med-
vetandetillstånd under sömn. Samtidigt kan en dröm också 
vara någonting abstrakt som till exempel en framtidsdröm 

eller ett mål. I årets skoltidning har vi valt att illustrera och 
skriva om just dessa två fenomen, som båda två har stora 
betydelser i våra liv. En rolig dröm under natten förgyl-
ler pratstunderna under dagen och ditt nattliga äventyrs 
handling kan faktiskt berätta hur du mår för tillfället. En 
framtidsdröm däremot, gör att vi blir motiverade i vardagen 
och får oss att längta efter någonting nytt. Att drömma är 
fint, därför är det årets tema på vår skoltidning.

En tidning producerad av tredjeårselever på Estetik & Media på Strömbackaskolan. Omslag: Sanna Bengtsson & Isa Stoltz
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Har du någon gång blivit 
förälskad i en fiktiv 
karaktär och frågat dig 
själv varför din verkliga 
partner inte kan vara 

så underbar? Att romantisera kärlek 
och förhållanden är något de allra 
flesta gör och är i princip oundvikligt. 
Sedan omkring 1750 har vi levt i en 
tydlig epok i kärlekens historia som 
vi kan kalla romantiken. Det är en 
intellektuell och spirituell rörelse som 
har haft en katastrofal påverkan på 
vanliga människors förmåga att leda 
framgångsrika emotionella liv.

Storslagna kärlekslåtar, Disney och 
Nicholas Sparks har alla bidragit till 
de höga förväntningarna vi har på 
vår framtida partner. Att sänka sina 
krav betyder såklart inte att man ska 
nöja sig med den första medelmåttiga 
person man träffar, men den ouppnå-
eliga idén om perfektion är det som 
stoppar oss från att känna riktig lycka 
och tillfredsställelse i våra relationer. 
Vi måste verkligen lära oss att kärlek 
inte är som på film, men kan vara bra 
ändå. Till och med bättre. 

”Om det är äkta, kommer det vara 
lätt”. Nope. Att skapa riktiga, me-
ningsfulla förhållanden kräver arbete. 
Romantiken har gett oss idén om att 
den rätta partnern måste förstå oss 
helt och hållet, helst utan att vi be-
höver säga någonting alls, men man 

måste vara villig att verkligen lära 
känna sin partner – deras speciella 
eller underliga vanor, hur de bear-
betar känslor, uttrycker kärlek, etc. 
Det kommer att uppstå hinder och 
saker man inte håller med om, och för 
att ta sig igenom dessa motgångar 
på ett hälsosamt sätt, krävs det att 
man kommunicerar sina känslor till 
varandra och öppet berättar vad man 
känner. 

”Att inte kunna ta ett ’nej’ är normalt 
och helt okej”. Kommer du ihåg den 
där scenen från The Notebook där 
Noah frågade om Allie ville dansa 
och hon avvisade honom, så han 
lämnade henne ifred? Inte? Det är 
för att det aldrig hände. Istället för att 
acceptera hennes nej, tänkte Noah 
att det skulle vara ”romantiskt” att 
hänga från ett pariserhjul, medan han 

hotade att släppa taget om Allie inte 
ändrade sig. 

Föreställ dig att någon du avvisat 
var så fast besluten att få din upp-
märksamhet. Det skulle inte vara 
lika gulligt som Sparks tänkte, eller 

hur? Förmodligen inte. Den nivån av 
beslutsamhet betyder inte att man är 
förblindad av åtrå, utan betyder bara 
att man inte respekterar ens gränser. 
Hela grejen är obehaglig och manipu-
lativ, och vi måste sluta romantisera 
detta. Ett nej är ett nej.  

Jag skulle nog se mig själv lite som 
en hopplös romantiker, så jag är 
definitivt skyldig till den romantisering 
som har klistrat sig fast i våra sinnen 
sedan 1750-talet. ”Tänk om allt kunde 
vara så underbart i verkligheten som 
på film?” Vi måste verkligen sluta 
hålla fast vid det tankesättet. 

Nästa gång du ser en romantisk film, 
läser en bok eller lyssnar på en episk 
kärlekslåt, kom ihåg att inte dras med 
i dessa orealistiska idéer om vad 
kärlek egentligen är och hur förhållan-
den egentligen ska vara. Ställ inte för 
höga krav på din drömpartner, eller 
dig själv för den delen. Verkligheten 
är bra, just för att den går upp och 
ner och inte är perfekt. Den är till och 
med bättre, för den är i bästa fall äkta 
och genuin, vilket fiktion aldrig kan 
vara, även om den försökte. 

DRÖMPARTNER
K R Ö N I K A

STÄLL INTE FÖR 
HÖGA KRAV PÅ DIN 

DRÖMPARTNER

VAD ÄR ELEVERNAS 
FRAMTIDSPLANER?

KIERAN SMEDKVIST VIKLUND, 
ES3A
- Jag har två drömmar; jag vill bli 
tatuerare och piercare. Om det går åt 
skogen vill jag bli florist.

WILLIAM PALM ANDERSSON, 
TE3A
- Jag vill först klara av lumpen som 
jag har blivit inkallad till. Sedan ska 
jag förmodligen studera vidare, men 
jag vet inte var än, med någonting 
tekniskt mest troligen. Sedan vill jag 
också skaffa en egen lägenhet.

VILMA BERGGREN, HA3A
- Jag drömmer om att bo i ett stort 
hus med familj och hundar. Det kan 
vara här i Piteå eller på någon annan 
plats men det ska gärna ligga ute på 
landet. Jag har tänkt att jobba i butik 
men man vet aldrig.

LOWISA CEDERLUND, EK3B
- Jag har inte så många långsiktiga 
drömmar men att gå ut skolan först 
och främst och sen hitta ett jobb jag 
trivs med. Jag vill resa till olika ställ-
en. Jag skulle vilja flytta längre ner 
i Sverige men det är i Piteå som jag 
ser mig själv bli gammal.

E N K Ä T

Åssit frågade några avgångselever på Strömbackaskolan om 
vad de drömmer om att göra i framtiden.

text & bild Frida Sandström
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SJUKT OKLART
I N T E R V J U

Clara Henry är en känd aktivist, programledare och komiker. Hennes senaste 
projekt innebar att agera i humorserien Sjukt oklart som hade premiär på SVT i 
slutet av december. Åssit har pratat med Clara som spelar Ellen i SVT-serien.  

Humorserien handlar 
om 24-åriga Ellen som 
bestämmer sig för att 
ta tag i sitt ostruktu-
rerade liv och börja 

om gymnasiet där hon låtsas vara 16 
igen. 

- Ellen har inget konsekvenstänk 
över huvudtaget. Hon vill ha snabba 
lösningar och har ganska lätt att bli 
panikslagen i situationer och flyr mer 
än gärna snarare än att försöka lösa 
saker, beskriver Clara sin roll.

Hon berättar att samtidigt som Ellen 
är okonventionell är hon vältalig, 
smart och kreativ i hennes sätt att 
lösa olika situationer.

- Jag tycker det var befriande att få 
spela Ellen.

KÄRLEKSHISTORIEN
Huvudkaraktären Ellens lögn fung-
erar bra, ända tills en kvinnlig lärare 
vid namn Vera börjar på skolan som 
Ellen tidigare haft en relation med. Då 
äventyras fasaden och allt blir plöts-
ligt mer komplicerat. Både Clara Hen-
ry och hennes motspelare Madeleine 
Martin, som spelar Vera, har uttryckt 
att det är bra med en kärlekshistoria 
mellan två kvinnor som inte påpekas 
en enda gång. 

Clara berättar att det varit viktigt i 
skapandet av serien att inte göra det 
till en grej.

- Vi vill göra någonting normbry-
tande men vi upplevde att det mesta 
som är normbrytande problematise-
ras för att bli ett ”statement”, men vi 
visste att det ändå skulle bli ett ”sta-
tement” för att man nästan aldrig ser 
lesbiska tjejer på TV så här. Låt det 
var ett tyst ”statement” då, berättar 
Clara.

RESPONS 
Det finns vissa som inte gett bra 
respons, berättar Clara, men hon tror 
att det är dem som inte gillar henne 
överlag som sagt det och att hon inte 
tror att de ens sett serien. Hon be-
rättar om negativa kommentarer i stil 
med ”nu lägger public service pengar 
på den här feminazin” bland annat. 
Annars har responsen varit positiv.

- Jag har fått överväldigande re-
spons som jag inte över huvudtaget 
var beredd på och nästan allt är po-
sitivt, vilket jag inte heller var beredd 
på. Det har faktiskt varit helt knäppt.

EGNA UPPLEVELSER
Clara fortsätter med att berätta om 
sin bisexuella läggning och hennes 
egna upplevser. Hon var kär i en tjej 
för första gången då hon var 13 år, 
men berättar att även fast hon tidigare 
dejtat mycket tjejer har hon aldrig 
blivit ihop med dem. 

- Jag som bisexuell har kunnat 
gömma mig bakom en väldigt hetero-
sexuell fasad. Det har varit bekvämt, 
eftersom det är normen, säger Clara 
och inser att det är på senare tid hon 
börjat kunna analysera detta.

Nu dejtar Clara endast tjejer och 
uppskattar det. Efter att hennes förra 
relation med sin pojkvän tog slut fatta-
de hon det beslutet.

- Jag är så trött på killar. Jag ska 
bara dejta tjejer och det livet går bra, 
tack som frågar!

DET VAR 
BEFRIANDE ATT 
FÅ SPELA ELLEN

text & foto Sanna Bengtsson
Isa Stoltz

Frida Sandström

I vintras besökte Clara Henry Strömbackaskolan för att föreläsa om patriarkatet.
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DU HINNER VAKNA INNAN DIN KROPP GÖR DET

DU KAN INTE PRATA

OM DU KÄMPAR EMOT KAN DET BLI VÄRRE

DU KAN UPPLEVA RÄDSLA

OREGELBUNDEN OCH FÖR LITE SÖMN KAN 
ORSAKA SÖMNPARALYS

Din REM-cykel hinner inte bli klar innan du vaknar och då 
kommer du inte kunna röra dig eftersom att hjärnan sover 
och inte får signaler om att du ska röra dig.

Du hallucinerar när detta sker, i de flesta fallen. Varför det 
sägs vara obehagligt är för att dina hallucinationer oftast 
handlar om din värsta mardröm och att de verkar vara så 
verklighetstrogna.

Du ska undvika alkohol, nikotin och droger minst 3 timmar 
innan du går och lägger dig. För att inte bli distraherad av 
elektronik, stäng av mobilen en bra stund innan du går och 
lägger dig.

Ifall du kämpar emot och försöker röra på dig så blir 
känslan av att vara attackerad värre. Du får lära dig att 
kontrollera det, och när du har gjort det så blir det oftast 
inte lika läskigt.

Eftersom att din kropp är paralyserad så blir din mun ock-
så det, det ökar känslan av att vara i chock.

5  F A K T A  O M  S Ö M N P A R A L Y S

D R Ö M L E X I K O N

FLYGA
Har du precis slutat ett jobbigt arbe-
te? Tagit dig ur en knepig relation? 
Eller känner du bara hur en tyngd har 
lättat från dina axlar? Då kanske du 
kommer drömma om att flyga i natt. 
Det är en känsla av befrielse som din 
hjärna förknippat med den friheten 
man kan känna av att flyga!

JAGAD
Att bli jagad är inte en dröm man 
längtar till att få uppleva. Det kan 
upplevas som att du blir jagad av dig 
själv, att du vill uppmärksammas och 
ha förståelse. Oftast beror det på att 
du är väldigt stressad.

GRAVIDITET
Hjälp! Är du helt plötsligt gravid i din 
dröm? Har du många idéer eller pla-
ner, kanske ett stort projekt på gång? 
Då kanske du har drömt om att vara 
gravid. Våga ta tag i planerna, visa 
dem för världen, du kanske är mer 
redo än vad du tror.

TAPPA TÄNDER
I samband med stress kan du inte 
bara drömma om att bli jagad. Att tap-
pa tänder är någonting många någon 
gång har drömt om. Drömmen beror 
oftast på att du har tappat kontrollen 
över något och känner en stor osä-
kerhet. Var inte rädd att trycka ifrån i 
situationer du känner dig pressad.  

NAKEN
”Föreställ dig att dom är nakna” säger 
man ofta till någon som ska hålla ett 
tal. Men att drömma att man själv är 
naken kan bero på att du känner dig 
extra utsatt och sårbar. Våga stå upp 
för dig själv och den du är.

OTROHET
Bara för att du drömmer om att ha 
sex med någon annan än din partner 
betyder det inte att du vill vara otro-
gen. Oftast kan det vara att du brutit 
ett löfte med  dig själv. Kanske du 
skippade gymmet en gång för mycket 
den här månaden?

DÖDEN
En av dem obehagligaste drömmar-
na man kan ha är att någon dör. Det 
spelar ingen roll om det är någon 
nära dig eller någon som du absolut 
inte känner. Döden är sällan trevlig. 
Men i drömmar kan det bero på att 
du nyligen avslutat en relation med 
någon. Är det du som dödar någon 
kan det vara att den personen har 
slutat påverka dig. 

Nästa gång du vaknar upp ur en 
annorlunda dröm behöver du kanske 
inte oroa dig för nu vet du vad det 
betyder, sov gott!

TYD DINA 
DRÖMMAR

Har du någonsin hört talas om sömnparalys? 
Det är någonting som gör dig paralyserad i din 
sömn. Du kan inte röra dig, du kan inte prata 
eller skrika och du kan inte göra något. Det 

känns som att någon sitter på ditt bröst och du känner dig 
nedtryckt i sängen. Din värsta mardröm kommer till liv. 
Många är inte medvetna om vad som händer och tror att 
det är på riktigt. Ibland kan det var en svart gestalt som 
står vid sängkanten eler någon som står i dörröppningen 
och ibland kan man se någon som hänger över sängkan-
ten rakt framför ansiktet. Detta är vad forskarna kallar en 
sömnparalys.

SÖMNPARALYS

Drömmer du om att du blir jagad? Tappar du dina tänder, har sex med någon annan än din partner eller ser folk nakna? 
Drömmar kan vara svåra att tyda, men en del drömmar återkommer oftare än andra. För länge sedan ansågs drömmar-
na vara en andlig kanal mellan våran värld och gudarnas. En gång i tiden trodde man att drömmarna skulle förutse vad 

som skulle hända dig. Om du drömde om att bli jagad av lejon skulle du vänta dig att bli det även i verkliga världen. 
Idag säger man att de drömmar är din hjärnas sätt att hantera din vardag. 

text & bild Ebba Vikström

text Julia Öhlund
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Drömmar är någonting som de 
flesta upplever nästan varje 
natt. Dock är det sällan som 
man faktiskt kommer ihåg vad 

drömmen handlade om. Faktum är att 
man drömmer varje natt, till och med upp 
till flera stycken. Däremot kommer man 
bara ihåg dem om man vaknar upp vid 
rätt tillfälle. 

Elever på Strömbackaskolan har delat 
med sig av sina konstigaste drömmar 
och även en sömnparalys. Stort tack till 
de elever som valde att delta! 

”Jag var med om en sömnparalys där 
jag inte kunde röra mig, jag öppnade 
ögonen men det kändes inte rätt. Det 
var som att jag vaknade till och skulle 

försöka vända på mig men det gick 
inte. Paniken kom och blev bara värre 
och värre, sen kändes det som att nå-

gon stod och titta på mig från ett annat 
håll än det jag kollade mot. Men jag 

kunde inte röra huvudet, jag fick leva 
med att känslan av att vara utstirrad 

och bara känna hur någon kom närmre 
mig. Jag försökte skrika men kunde 

inte det heller utan bara försökte röra 
på mig. Det varade nog i nästan 2 

minuter men kändes som en evighet. 
Tillslut så kunde jag röra mina händer 

och sen armarna och sen tillslut kunde 
jag kolla åt det hållet som jag trodde 

det var någon men det var ingen där, 
bara mitt nattduksbord. Har aldrig varit 

så rädd i mitt liv.”

”Drömde att jag odlade 
potatis på nordpolen.”

”Jag drömde att min pappa la in 
min katt i ugnen för att vi skulle 
äta honom.”

”Drömde att jag var naken i en enorm stad. Jag 
skulle vinna en tävling där jag fick bli porrstjär-
na på Pornhub. Efter att vandrat genom ett 
träst och blivit jagad av andra hittar jag tillslut 
en lång kvinna med ett halsband där det stod 
”Pornhub”. Hon gav mig kläder och tog mig 
till inspelningsstudion där jag spelade in en 
porrfilm.”

”Jag drömde att vi skulle baka med treorna 
och så kommer en av killarna och skär av 
en stor klump smör, smetar på en massa 
hallonsylt och börjar äta den.”

MÄRKLIGA 
DRÖMMAR

Serie Henny Lindberg

11

textredaktorer Julia Öhlund
Matilda Norrman

Hugo Nordström

text & foto
Matilda Norrman
Agnes Sandström
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Bara bilresan dit är en upplevelse i sig. Först 
kör man genom de vackra svenska fjällen, 
sedan intill fjorden ca 3 mil ner till Korgen. Till 
slut kommer man fram till en liten och snirklig 
väg som går genom den otroligt vackra 

Leirskarddalen. En bra bit upp på berget finns det en 
bilparkering och det är från den som man sedan vandrar 
till fots eller går på skidor. Redan efter några hundra meter 
börjar man höra bjällrorna från de vilda fåren. Dessa kling 
hör man sedan hela vägen fram till stugan. Vandringen 
är fylld med fina vyer, bland annat en stor fors, sjöar, vat-
tenfall och massvis med höga berg som omringar vand-
ringsleden. För oss tar brukar det ta cirka 2 timmar till fots 
att gå upp till Rabothytta. Men hur lång tid det tar beror 
mycket på hur fort man går och hur många stopp man tar.

STUGVÄRD
Att vara stugvärd på Rabothytta innebär att man ska ta 
hand om stugan och de som är på besök där. Man tillagar 
bland annat våfflor och kaffe och säljer till gästerna. Vi 
trivs verkligen med att vara stugvärdar, särskilt när vi 
annars är en familj som älskar att vara ute i naturen och 
vandra i fjällen. Stugvärdens arbete är av ideell karaktär, 
vi far inte dit för att tjäna pengar. Ersättningen man får 

för att jobba är gratis boende i hyttan under tiden man är 
stugvärd. Det är alltså inte pengarna som lockar utan det 
är lyxen att under en längre tid få vistas i fjällen och möta 
alla trevliga gäster. Gästerna är allt från barn till gamla, 
överviktiga och vältränade, rutinerade och amatörer. Jag 
tror att det ligger i norrmäns natur att vara ute på fjällen 
och vandra, oavsett kön, ålder och kondition. Det är en del 
av charmen att vara där, man omringas av en salig bland-
ning av människor som alla brinner för att vistas bland de 
vackra fjällen. 

EN UPPLEVELSE FÖR ALLA
Stugan är en plats för livsnjutare, man kommer dit för att 
ta det lugnt och njuta av naturen och fjällens närvaro. 
På dagarna brukar vi antingen gå en tur till någon av de 
närliggande topparna, eller helt enkelt bara sitta och njuta 
framför brasan eller umgås med sitt sällskap. Jag skulle 
rekommendera alla som tycker om natur och fjäll att åka 
till Norge och besöka Rabothytta några dagar, eller kanske 
rentav prova på att vara stugvärd. Oavsett vad man tycker 
om att vandra så tror jag att alla skulle uppskatta en tur 
upp till hyttan, om inte annat för att se den fantastiska 
naturen som erbjuds. Vem vet, vi kanske syns uppe bland 
molnen någon gång?

EN PLATS OVAN MOLNEN
R A B O T H Y T T A  N O R G E

Rabothytta är en fjällstuga som ligger i Norge, i Hemnes kommun. För att ta sig 
dit måste man först åka bil en bit upp på fjället och sedan vandra eller gå på 

skidor beroende på årstid, upp till stugan. Jag och min familj är där varje sommar 
och jobbar som stugvärdar. Platsen passar inte bara dem som gillar att vandra, 

jag tror att alla skulle uppskatta en tur upp till Rabothytta.

Emma Markströmtext & foto

Rabothytta, en fantastisk plats för dig som tycker om att vandra bland vacka vyer.
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De upplever eleverna i den svenska 
skolan som mer självständiga i sitt 
arbete. 

- Era scheman i skolan är mycket 
bättre än våra. Ni har mer fritid som 
ni kan spendera till olika aktiviteter” 
pekar Marianne ut. 

Cedric berättar om hur hans sche-
ma ibland gör att han början skolan 
klockan 8 på morgonen och slutar 
inte förrän så sent som klockan 6 på 
eftermiddagen. De två fransmännen 
tycker dock att båda skolsystemen är 
bra på sina egna sätt.

Fransmännen log när vi 
frågade dem om hur 
deras tid i Sverige hittills 
varit och berättade att 
de för första gången fått 

smaka renkött. Båda tyckte det var en 
intressant upplevelse eftersom att det 
inte finns i Frankrike. 

- Jag förväntade mig att se norrsken 
och levande renar”, säger Cedric 
Saint-Lô, vilket han tyvärr inte fick 
vara med om.

SVENSKAR SOM FOLK
De båda anser att svenskarna är ett 
väldigt vänligt folk. 

- Svenskarna är mer avslappnade 
och vardagliga än vad vi är i Frankri-
ke, menar Marianne Fontaine efter-
som svenskar inte använder ord som 
”Ni” när vi till exempel tilltalar våra lä-
rare. I Frankrike gäller mer artiga och 
strikta regler i vardagen. De har lärt 
sig flera nya saker under sin visit i Pi-

Linnea Erikssontext & foto

FRANSMÄN PÅ BESÖK
I N T E R V J U

Strömbackaskolans franska kurser i årskurs ett och två har i år haft besök av 
franska studenter under en vintervecka i kalla februari. Åssit hade privilegiet att 
få prata med två av dessa franska elever för att höra hur de upplevt sitt besök i 
Piteå. Marianne och Cedric, båda 16 år och från staden Caen, hade många fina 

intryck av Sverige. 
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SVERIGE ÄR ETT 
UNDERBART LAND

De franska studenterna Marianne Fontaine och Cedric Saint-Lô som kom och besökte Strömbackaskolan. 

teå som till exempel norrlänningarnas 
vana att dra in luft genom munnen 
som ett sätt att säga ”ja”, förklarar 
de. Matkulturen i Piteå var något som 
de tyckte var intressant men Cedric 
uttryckte hur han föredrar Frankrikes 
mumsiga chokladcroissanter. 

De såg skolan som en av de största 
skillnaderna mellan de två länderna.

- I Frankrike är skolan mycket mer 
strikt. När man kommer till lektionen 
sätter man sig ner och läser, läser 
och läser i tystnad under hela lek-
tionstiden, säger Cedrick. 

STOR SKILLNAD
Marianne berättar att hon tycker att 
den mest märkbara skillnaden i sko-
lorna är sättet som undervisas på. 

- I Frankrike samtalar nästan aldrig 
eleverna med lärarna. Man får inte 
gå på toaletten under lektionen till 
exempel.

FRAMTIDSDRÖMMAR
Innan vi sa hejdå frågade vi vad Ma-
rianne och Cedric hade för drömmar i 
framtiden. 

- Jag tror inte jag har något speciell 
dröm för framtiden, jag försöker att 
leva i nuet. Ifall jag hade en dröm 
skulle det nog vara att gå ut skolan 
och få bra betyg, sen hitta ett jobb 
som jag trivs med, berättar Cedric.

Marianne säger att hon skulle älska 
att resa runt jorden. 

- Nu när jag har fått prova på hur 
Sverige är skulle jag kunna tänka mig 
att återvända i framtiden, kanske till 
och med bo i Sverige för jag tycker att 
det är ett underbart land, säger hon 
med ett leende. 



STRÖMBACKA STORIES
Om man håller öronen öppna när man går genom Strömbackaskolans korridorer 
kan man få höra allt möjligt kul. I många fall handlar det bara om att man inte hört
hela konversationen, och i andra kan det helt enkelt vara så att det är ett väldigt 
konstigt samtal. I den årliga Strömbacka stories har vi samlat några exempel på 

sådana roliga citat som hörts i korridorerna.

”Har någon ont någonstans?”
”I själen”

”Jag hatar när man tappar 
bort Jesus”

”jag tror att jag har fått en 
släng av AIDS”

”Du har i alla fall hållit samma nivå, 
vi andra har bara blivit dummare”

”Sveriges snabbaste EPA… från 1 
till 30”

”Jag är hellre nunna än att ha 
dåligt sex”

”Pojkar ni måste skaffa er lite 
kultur”

”Får man ljuga?”
”Ja, Hitler ljög ju”

1716
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LIVET ÄR INTE ALLTID
EN DANS PÅ ROSOR 
F Ö R E L Ä S N I N G

Det är ett hårt tryck utanför samlingssalen innan Tobias Karlssons föreläsning ska 
börja. Då dörrarna öppnas trängs folk in för att försöka hitta de bästa platserna. 
Tobias står och dansar i väntan på att klockan ska slå. Detta är den andra föreläs-
ningen för dagen och salen är helt full. 

Tobias Karlsson är 41 år 
gammal och jobbar som 
professionell dansare. 
I lågstadiet fann Tobias 
dansen och bestämde 

sig redan då att dansen skulle vara 
hans dröm i livet. När han växte 
upp började han bli illa behandlad 
på grund av sitt dansintresse. Han 
blev kallad för dansfjolla och ”femi” 
av de elever som mobbade honom i 
högstadiet. 

- Jag hade turen att inte bli fysiskt 
mobbad, men ord kan vara lika 
jävligt, om inte värre, säger Tobias till 
eleverna i samlingssalen. 

Tobias berättar vidare att han levde i 
ett sorts parallelluniversum där skolan 
var ett helvete och dansen var ett 
paradis. 

- När livet blåser som mest kan man 
hålla i sig i drömmen.

RESAN TILL USA
I en längtan att få komma iväg reste 
Tobias iväg som utbytesstudent till 
USA. Eftersom han skyllde allt dåligt 
som hänt honom i livet på dansen, 
bestämde han sig för att inte ta ett 

enda danssteg i USA. Det löftet höll 
inte. Han hamnade på North Dakota 
Balet Company och han älskade det. 
Han berättar hur han fick koreogra-
fera två nummer till deras våravslut-
ning. Låten I’ve have The Time Of My 

Life, från den kända musikalen Dirty 
dancing var en av låtarna och Tobias 
pratar mycket energiskt om denna 
film. Han avbryter sin föreläsning med 
att dansa ut i publiken och höja stäm-
ningen ytterligare. Han berättar hur 
drömmen om dansen byggdes upp 
mer och mer då han var i USA. 

- Tillåt dig att drömma, uppmanar 
Tobias helhjärtat till de uppmärksam-
ma eleverna i publiken. 

LUNCHPRAT
Efter föreläsningen åt Åssit lunch 
med Tobias. I ett samtal om hans 

ungdom berättar Tobias att han förlå-
tit sina högstadiemobbare. 

- Mobbaren hade det svårt, men 
det är inte lätt att se då man är 13 år. 
Ibland är jag tacksam för den tiden. 
Jag blev mycket starkare av att kom-
ma igenom den skiten, menar Tobias.

FÖRELÄSNINGAR
Tobias berättar vidare om sina före-
läsningar och att han ibland märker 
konkret hur mycket dem påverkar 
folk.

- En gång dröjde en kille kvar efter 
föreläsningen och berättade att hans 
mobbare hade sagt förlåt till honom 
på grund av min föreläsning. 

HBTQ är ett viktigt ämne för Tobias. 
När han först kom ut som bög blev 
han inte stöttad av sin mamma. Det 
blev även stora rubriker i media. Han 
uttrycker sin positivitet om pridetåg.

- Pridetåg måste finnas tills alla får 
vara sig själva, varje dag. 

TILLÅT DIG ATT 
DRÖMMA

text & foto Sanna Bengtsson
Isa Stoltz
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Frida var i USA under 11 
månader och befann sig i 
Fargo, North Dakota där 
hon bodde hos en familj 
på fyra personer. Malin var 

också i USA lika länge och befann sig 
i Arab, Alabama där hon bodde i en 
familj på tre personer. Både Frida och 
Malin åkte med företaget EF på deras 
utbytesår.

- Jag har typ alltid velat åka. I åttan 
åkte jag på en språkresa och efter 
det så kände jag bara att jag vill bo i 
USA, jag vill leva ett amerikanskt liv 
och upptäcka allt som är på filmer, 
berättar Malin.

STUDENTEN ETT ÅR SENARE
Frida skulle egentligen gått ut trean 
förra året men eftersom hon åkte på 
ett extra år i USA tar hon studenten 
i år. 

- Många har planerat flera år men 
jag kom på i ettan på gymnasiet att 
jag ville åka, men mamma sa att det 
var ganska dyrt. Sen frågade jag igen 
och då kom vi överens över att jag 
skulle få åka, säger Frida.

MÅNGA NYFIKNA
När Frida och Malin kom dit var 
många väldigt intresserade och ställ-
de mycket frågor trots att dom inte 
kände varandra. 

- Jag hade varit där i kanske tre 

dagar och hade fått närmare 200 nya 
följare på instagram och jag hade 
träffat typ två personer, jag fattade 
verkligen ingenting, säger Frida.

BLI EN DEL AV EN NY FAMILJ
Att bo och leva i en helt ny familj där 
allt är nytt är såklart annorlunda och 
kan vara svårt i början. Tjejerna be-
rättade att bland det första de frågade 
deras värdföräldrar var vilka regler de 

har. De har regler som vi inte riktigt 
har här i Sverige. Frida berättar även 
att hennes yngre bröder var lite svåra 
att komma nära men att hon i slutet 
av året var en del av familjen. Hon 
flög ner under höstlovet och hälsa-
de på och de är som hennes andra 
familj.

SAKNADEN TILL MYCKET
Att vara i USA och leva där i nästan 
ett helt år blir såklart en omställning 
på många sätt. Man lever ett nytt 
liv med nya saker och ska lära sig 
en helt ny kultur. Under de där 11 
månaderna hinner man sakna mycket 
men bland alla saker var det svensk 

husmanskost som Malin saknade 
mest.

- Jag saknade mest den svenska 
maten, men även att kunna dricka 
vattnet ur kranen. Men när jag väl 
kom hem kändes det fel att göra det 
från glas för att man alltid dricker från 
plastflaskor i USA, berättar Malin.

FIRA JUL I USA
Både Frida och Malin fick chansen 
att fira jul i USA. Båda säger att det 
verkligen var jättehäftigt, kul och en 
upplevelse att fira jul där, men att det 
var då man saknade sin familj som 
mest, men att man hade det så bra 
så att det nästan vägde över.

- Jag är mycket mer självsäker, har 
växt som person, mognat och är så-
klart mer trygg i det engelska språket. 
Det var liksom bara jag då jag hade 
landat och då får man fokusera myck-
et på sig själv, säger Frida.

STOR OMSTÄLLNING
De första veckorna kom de hem efter 
en dag och hade så mycket huvud-
värk för att hjärnan måste arbeta så 
mycket när man ska prata ett nytt 
språk hela tiden. Man tar in det på 
engelska, översätter till svenska, 
tänker på svenska men säger det 
på engelska. Men såklart blev det 
mycket mer automatiskt för båda när 
de hade varit där ett tag.

Något roligt som Malin fick höra av 
en tjej då hon var i USA var att hon 
trodde att alla pratade engelska. 
Tjejen visste inte att det fanns andra 
språk, hon trodde bara man skrev 
annorlunda. 

DISTANSFÖRHÅLLANDE
Frida har nu ett distansförhållande 
med en kille i USA.

- Jag är så tacksam att FaceTime 
finns men det är verkligen svårt. Jag 
planerar att flytta dit efter studenten, 
säger Frida.

Frida och Malin gav ett tips om att 
inte önska stat när man ska på utby-
tesår, utan att låta din bästa match 
med familjen välja dig.

Det är nog mångas dröm att få upp-
leva det Frida och Malin just har gjort. 

Förra året kom Frida Olovsson och Malin Isaksson Lidén hem från ett händel-
serikt år i USA. Åssit träffade dem för en intervju för att höra allt om deras år, 
hur de utvecklats som personer, vardagen i ett annat land, att bo med en helt 

ny familj och massa annat.

ETT UTBYTESÅR I USA Leva ett amerikanskt liv.
- Det låter jätteklyschigt, men det 

var det bästa året i mitt liv, säger 
Malin och Frida håller med.I N T E R V J U

JAG ÄR 
MYCKET MER 

SJÄLVSÄKER NU

text & foto Isa Stoltz

”Det bästa var sammanhållningen och allt man inte brukade göra i Sverige” säger Frida.

20



22

Det är den 20 augusti 
2018. 15-åriga Greta 
Thunberg har fått 
nog av att de vuxna 
inte gör något åt 

den kritiska klimat-situationen, så 
istället för att gå till skolan sätter hon 
sig därför utanför riksdagshuset och 
strejkar. Detta är bara början på en 
stor rörelse som ska komma att leda 
till strejker och demonstrationer i mer 
än 100 länder världen över.

Sedan den där dagen i augusti 
har Greta bland annat blivit hyllad 
av Barack Obama, blivit utsedd till 
en av världens mest inflytelserika 
människor och hållit tal inför EU-par-
lamentet. Framför allt har hon också 
öppnat många människors ögon till 
det stora hotet mot klimatet och fått 
dem att inse att vi inte kan vänta 
längre. Vi måste göra något nu.

Henny Lindbergtext & bild

FLICKAN BAKOM 
SKOLSTREJKERNA

5 SAKER DU KAN GÖRA FÖR KLIMATET

M I L J Ö

Sommaren 2018 var på många platser den varmaste uppmätta sommaren 
någonsin. De arktiska isarna smälter med ökad hastighet, havsnivåerna stiger 
och torka och skogsbränder blir allt vanligare, men få människor gör något åt 

det. Undantaget är Greta Thunberg.

1 3
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2 4Sluta impulsshoppa. Oavsett hur kul 
det kan vara med nya kläder och för 
mål så är påfrestningen på planeten 
inte värd något som du bara kom-
mer ha nytta av vid enstaka tillfällen. 
Försök istället köpa sånt som du kan 
använda länge.

 Försök så gott det går att välja buss 
eller tåg istället för bil eller flyg. En 
flygresa från Stockholm till New York 
motsvarar lika mycket utsläpp som 
man sparar på att sopsortera i sju 
och ett halvt år. 

Sälj eller återvinn gammal elektronik 
som du inte längre använder. Det är 
stor sannolikhet att den innehåller 
ämnen som det är ont om i naturen.

Börja äta vegetariskt åtminstone 
några dagar i veckan. Produktionen 
av kött och andra djurprodukter står 
för nästan 15% av  världens växthus-
gas-utsläpp.

Handla second hand istället för att 
köpa alla kläder och föremål nyprodu-
cerade. Förutom second hand-butiker 
finns det många sidor och grupper 
online där man kan köpa och sälja 
använda kläder och föremål.

DRÖMDAGBOK

1
2
3
4

5
6

Det finns många anledningar att skriva ner sina 
drömmar. Det gör det lättare att hitta mönster 
och anledningar till varför du kanske mår dåligt 
för stunden, samtidigt som du får en större 

förståelse för dina drömmars betydelse. Genom att skriva 
direkt efter du vaknat kan du minnas fler detaljer vilket 
kommer att underlätta för själva skrivandet. I efterhand blir 
det lättare att minnas drömmen, men om du mot förmodan 
skulle glömma den ändå så är det bara att gå tillbaka och 
läsa. Att skriva drömdagbok kan även vara till stor hjälp för 
att få klardrömmar, även känt som ”Lucid Dreams”. 
Klardrömmar innebär att man är medveten då man 
drömmer och kan styra över den.

Skaffa en fin skrivbok som du gillar utseendet 
på och som är skön att hålla i. Den behöver 
inte vara dyr. Du kommer att känna dig mer 
motiverad och se fram emot att skriva i den. 

Lägg drömdagboken vid sängen och få in det 
som en rutin att skriva varje gång du vaknar. 
Drömmar glöms snabbt så skriv ner den direkt 
så är chansen större att du minns mer.

Skriv datum och titel för varje dröm så blir det 
lättare att se tillbaka och hitta de drömmar du 
letar efter. 

Skriv i nutid, till exempel ”Jag kör bil..” istället 
för ”Jag körde bil..”. Det gör det lättare för dig 
att hamna i rätt sinnesstämning samtidigt som 
du skriver ner drömmen.  

Var inte så noga med din stavning och 
grammatik, huvudsaken är att du själv kan 
läsa det. Fokusera istället på att skriva ner 
drömmen innan du glömmer bort den.

Rita! Det kan vara till hjälp om du har svårt att 
beskriva drömmen. När du går tillbaka och 
läser din drömdagbok kan bilder väcka 
minnen från tidigare drömmar. 

Olika händelser och stunder som påverkar oss i livet är ofta det som återkommer i 
vår sömn. Studier har visat att våra drömmar har en större inverkan på våra liv än vi 

kanske tror så varför inte låta en drömdagbok vara till hjälp?

Att skriva drömdagbok är inget man behöver göra precis 
varje dag, men det kan vara kul att ha som rutin. Nu när 
du vet grunderna till att börja skriva drömdagbok så är det 
bara att sätta igång, lycka till! 

TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT BÖRJA 
SKRIVA DRÖMDAGBOK:

I N S P I R A T I O N

Text & foto Elin Öberg
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Åssit ägnade större de-
len av dagen till att föl-
ja med ministrarna och 
lyssna på deras samtal 
om huruvida mobi-

len stör undervisningen eller inte. I 
januariavtalet nämns mobilförbud och 
syftet är att genomföra en nationell 
plan för att skapa studiero i skolan. 
Eleverna i klasserna hade en del bra 
idéer och det blev många intressanta 
diskussioner. Åssit fick även möjlighet 
att intervjua ministrarna efteråt och 
fick ställa några frågor.

FÖRSLAG OM MOBILFÖRBUD
Utbildningsminister Anna Ekström 
beskriver att regeringens arbete inom 
frågan pågår just nu. I höst ska ett 
första förslag läggas fram och tidigast 
2021 så kan det finnas en ny lag som 
handlar om att införa mobilförbud i 

skolan.
Att mobilen kan störa undervis-

ningen i skolan är inget nytt, men 
statsministern var ändå positiv till 
mobilanvändandet som sker utanför 
lektionssalarna. 

 - Jag förstår att mobilen är en stor 
viktig del av ungdomarnas liv och 
jag ser både för- och nackdelar med 
mobiler, det är ju trots allt en bra 
kommunikationsmöjlighet.

Han förklarade även att han själv 
brukar ha med sig sin egen telefon 
när han jobbar. 

- Jag har nästan alltid med den men 
jag har ju dessutom så många dukti-
ga medarbetare runtomkring mig så 
allt kommer ju inte direkt till mig.

HYLLAR STRÖMBACKASKOLAN
- Det är en väldigt, väldigt fin skola 

och jag tycker mig höra direkt när jag 

pratar med eleverna i korridorerna att 
man känner stolthet över att gå här 
och man ser stora möjligheter. Vi har 
pratat med vård- och omsorgspro-
grammet och de brinner av framtids-
tro så det här är en riktigt bra skola, 
säger Löfvén.

Anna Ekström hyllar även beslutet 
att ge eleverna på Vård- och om-
sorgsprogrammet här i Piteå jobb 
direkt efter gymnasiet. 

När Åssit frågade Stefan Löfvén om 
förbättringar på skolan så svarade 
han: 

- I alla verksamheter så finns det 
alltid någonting som kan bli lite bättre 
och det tror jag är en strävan man 
ska ha. 

Alma Vesterlund
Moa Johanssontext & foto

MINISTRAR PÅ BESÖK
F R Å N  R I K S D A G E N  T I L L  S T R Ö M B A C K A

Den 27 februari besökte statsminister Stefan Löfvén och utbildningsminister Anna 
Ekström Strömbackaskolan. De valde att besöka oss eftersom vi har mobilförbud 

under lektionstid. Åssit fick möjligheten att följa med dem runt och lyssna på 
diskussioner mellan ministrarna, lärare och elever. JAG FÖRSTÅR ATT 

MOBILEN ÄR EN STOR 
VIKTIG DEL AV 

UNGDOMARNAS LIV

Statsministern hälsar på vård- och omsorgseleverna i VO3A. Emil Öhman, SA2B i en diskussion med Löfven .

Alma Andersson och Ebba Jonsson, SA2B är engagerade i mobilfrågan.

Samhällseleverna i SA2B poserar framför den ”mobilparkering” som används under lektionerna.



KONSTEN ATT STYRA 
ÖVER SITT EGET LIV
Du är författaren över ditt eget liv. Hur många gånger har man inte hört den mening-
en? Det är så det ska vara, men varför känns det oftast som att man inte har kontroll? 
Som att ingenting man vill ska hända händer och som att allt blir bestämt åt en. Några 
anledningar till att det ibland kan kännas så här tror jag är svårigheten med att ta tag i 

saker och svårigheten med att sätta och nå sina mål. 

S
M

A
R

T

- SPECIFIKT

- MÄTBART

- ACCEPTANS

- REALISTISKT

- TIDSBESTÄMT

Flumma inte till det. Det är stor skill-
nad på ”jag ska ut och springa” och 
”jag ska ut och springa fem kilome-
ter”. Det är viktigt att förstå specifikt 
vad man vill för att känna sig motive-
rad och själv förstå vad man strävar 
efter. 

Tid, kvantitet och kvalité. Hur vet du 
att du ska lyckas, är du på rätt väg? 
Gör du på rätt sätt? Du måste kunna 
se, förstå och reflektera över det du 
gör. 

Acceptera att du satt upp ditt mål för 
din egen skull. Förstå att du vill göra 
det och att du kommer bli lycklig då 
du passerat målsnöret. Även fast det 
är jobbigt måste du acceptera att det 
målet är satt och att det nu är någon-
ting du vill kämpa för.

Tänk på hur realistiskt ditt mål är 
egentligen. Eftersom allt är möjligt 
spelar det mindre roll VAD ditt mål är, 
utan om tidsgränsen är realistisk eller 
inte. För att nå ett mål får man inte ha 
jobbat sig rakt in i väggen innan man 
nått dit. Man får lov att vara generös. 

Utan en deadline kommer man inte 
vara motiverad. Det är en viktig nyck-
el i ämnet. Hur annars ska du veta 
när du ska börja jobba för att ta dig till 
ditt mål, eller när du ska spurta extra 
mycket? 

De flesta av oss 
drömmer och har 
långsiktiga mål eller 
visioner om vad vi vill 
ska hända i framti-

den, men ibland kan det kännas helt 
omöjligt att nå dit. Vi vet helt enkelt 
inte hur vi ska göra. Även kortsiktiga 
mål är svåra att hålla och det blir 
sällan som man tänkt sig. Frågan är 
därför, om vi hela tiden påstår att vi 
vill göra saker och det sällan blir som 
vi säger, har vi då den kontroll över 
våra liv som vi vill ha? Förmodligen 
inte. Därför måste vi ta våra tankar 
mer seriöst och göra våra mål mer 
specifika än att bara tänka vad vi 
vill. Där har vi problemet. Vi säger till 
oss själva att vi ska göra någonting 
men det är inte nog specifikt och då 
blir det inte lätt att hålla. Det finns en 
metod som kallas SMART-metoden 
och let me tell you, detta har hjälpt 
mig så mycket. 

Metoden består av fem steg man bör 
följa för att mycket enklare klara av 
att nå sina mål, både lång- och kort-
siktiga. Även fast modellens principer 
kan låta självklara gör man oftast inte 
som den säger. I många fall säger 
man bara; ”Detta år ska jag ska få bra 
betyg och börja spara pengar” och i 
slutet av året förstår man inte varför 
man aldrig pluggade eller varför man 
fortfarande inte har pengar på kontot. 
Då måste man stanna upp och 
reflektera, om det var detta jag ville, 
varför fungerade det inte? Svaret är 
enklet, mål som inte är specifika och 
planerade är för flummiga för att vara 
motiverande. 

Följdfrågorna är nyckeln till att klara 
detta – när och hur? Förstå vad 
du själv menar med det du säger 
och skriv med fördel ner dina mål. 
Skriv ner det du vill och specificera 
precis hur du ska nå dit. Använd 

text & bild Sanna Bengtsson

SMART-modellen om du inte vet vad 
du ska skriva. Det kommer gynna dig 
och ta dig längre emot dina mål. 

Allting har sin tid. Om vi bara låter det 
vi vill göra rinna ut i sanden för att vi 
inte kan ta tag i saker eller för att vi 
inte klarar av att nå våra mål kommer 
tiden för den önskan eller den dröm-
men att försvinna. Tänk vad mycket 
möjligheter man missar! Så, nästa 
gång du ska sätta ett mål, se till att 
göra det specifikt. Det kommer vara 
jobbigt och tidskrävande, men tiden 
har man. Det enda som spelar roll är 
vad du prioriterar och om du tror på 
dig själv eller inte. 

I N S P I R A T I O N
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Adeline Lindmark har 
dansat sedan barns-
ben. Hon var fyra 
år gammal när hon 
började barndans i 

Luleå och sen dess har intresset för 
dans bara växt. När Adeline var 11 år 
gammal började hon dansa i Exiled 
som är en ideell dansförening. Hon 
har haft hiphop och street som hu-
vudstilar genom alla hennes dansår. 
På senare tid kom hon att upptäcka 
ragga/dancehall som är en intensiv 
och färgstark dans från Jamaica.

Hösten 2018 började Adeline på 
Strömbackaskolan där hon valt att gå 
Estetiska dansprogrammet. Adeline 
pendlar varje dag från sin hemort i 
Luleå till Piteå. Dansprogrammet i 
Luleå startad inte på grund av för få 
elever.

- Att få lära sig nya stilar som jazz, 
balett och modernt är något jag locka-
des av. Min dans är en härlig bland-
ning av många stilar, jag inspireras 
främst av den sköna viben och alla 
grooves i dancehall och hiphop.

THE GREATEST SHOWMAN
The greatest showman var Adelines 
första dansföreställning där hon fick 
dansa med årskurs två och tre. Under 
två intensiva månader har hela dans-
programmet förberett sig genom att 
träna på koreografin och till och med 

sytt deras unika plagg som de bar 
under föreställningen.
Åssit var på plats under andra före-
ställningen. Adeline berättade om den 
långa processen och att det därför 
blivit så bra. Hon berättade även att 

de haft premiär dagen innan och det 
verkat på publiken som att de lett upp 
till förväntningarna. Nu hoppas 
hon även på att göra det 
denna gång. 

- Det känns verkli-
gen som att vi har 
satsat och det 
uppskattas 
också, det 
är viktigt att 
vi samver-
kar mellan 
årskurserna, 
det är bra för 
gemenskapen. 

- I slutändan är 

det viktigaste att ha kul tillsammans 
med sina klasskompisar, menar 
Adeline.

THE GREATEST SHOWMAN
I N T E R V J U

Sedan oktober 2018 har Estetiska dansprogrammet på Strömbackaskolan tränat 
på årets sista dansföreställning. Åssit var på plats under andra uppvisningen 

inför en fullsatt Christinasal och träffade dansaren Adeline Lindmark.

DET ÄR BRA FÖR 
GEMENSKAPEN 

Wilmer Martineztext & foto
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P å något sätt har det 
ändå blivit lättare. 
Reklamen fylls mer och 
mer av samhällets alla 
kroppstyper och ideal, 

men det finns fortfarande kvar. Det 
ständiga trycket att vi ska bli en bättre 
version av oss själva. Jag vet inte vad 
jag ska ta mig till. Jag blir så ledsen 
när jag tänker på alla barn som kom-
mer tvingas växa upp i exakt samma 
samhälle som jag växte upp i, där alla 
jämförde sig med alla och ingen fick 
sticka ut. 

Den största boven idag skulle jag 
säga är Instagram. Där är många 
inne dagligen och får hela tiden 
upp rekommendationer och bilder 
från personer man följer eller andra 
som Instagram tycker man ska följa. 
Många bilder och kroppar är precis 
lika redigerade där som bilderna i 
reklamen, men på något sätt tror 
man inte riktigt det. Det är något man 
postar lite snabbt och inte lägger ner 
en massa tid på, säger många. Men 
jag tror att många lägger mer tid än vi 
nånsin skulle kunna ana bara för att 
få till den perfekta bilden. Jag har ett 
tips och det är att sluta följa alla som 

inte får dig att må bra. Det har jag 
gjort och jag mår så mycket bättre. 

Politikernas del i det här då? Det 
finns massor med saker som po-
litikerna skulle kunna göra för att 
förbättra situationen. Till exempel så 
är det förbjudet att ljuga i reklam, så 
varför inte stifta en lag som säger att 
det är förbjudet att retuschera bilder 
i kommersiella sammanhang? Eller i 
alla fall att retuscherade bilder måste 
ha ett märke som säger att de är 
redigerade. Vi måste, på något sätt, 
få ett slut på detta. 

Men vad gör det här tankesättet med 
oss och vad är det vi lär vidare till 
våra barn? Föräldrar som säger: ”Jag 
hoppar över bullen till kaffet idag för 
min mage har blivit rundare” framför 
sina barn borde tänka om. Ser ni inte 
hur samhället ser ut idag och vill ni 
verkligen att era barn ska växa upp i 
det? Det skulle inte jag vilja att mina 
barn gjorde om jag var förälder. 

Varför ska det vara så svårt? Det 
är väl bara att sluta trycka ner sig 
själv? Det är så mycket svårare än 
det låter och är något många av oss 

DRÖMMEN OM DEN
PERFEKTA KROPPEN

K R Ö N I K A

Alla dessa timmar vi lägger ner på att försöka förändra hur vi ser ut, vad är det 
som krävs för att få ett slut på det? Vad gör det med oss som människor att få 
alla dessa påtryckningar från olika håll hela tiden om hur vi ska se ut, vad vi 

borde eller inte borde äta och hur vi ska klä oss?
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kämpar med dagligen. Men vad hän-
der om man blir nertryckt av andra 
också, varenda dag? Många kända 
människor får utstå hat varje dag av 
folk som klankar ner på deras kropp-
ar, oftast för att de inte är smala nog. 
Det kan bara bottna i avundsjuka och 
att man själv inte är nöjd, varför skulle 
man annars vara så elak att kommen-
tera någon annans kropp? 

Dagens samhälle handlar om att tjä-
na pengar. Vi hjärntvättas till att tycka 
att vi inte duger och så fort vi inte 
känner oss nöjda så tjänar skönhets-
industrin och träningsanläggningar  
mer pengar. Frågan är, hur ska vi få 
ett stopp på detta? Steg ett är att ta 
en titt på dig själv. Ta en titt i spegeln 
och säg till dig själv hur bra du är. 
Din omgivning är viktigare än du tror, 
så omge dig med de vänner som 
tycker om dig för den du är. Visst kan 
kroppshetsen vara på väg att ta över, 
men vi är starkare. 

text Alma Vesterlund
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