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Innehåll:Rektor har ordet
Hjalmar Lundbohmsskolan som tillhör Lapplands 

Gymnasium sedan 2010 har som mål att erbjuda unika, 
attraktiva utbildningar av högsta kvalitet. Vår ambition är 

alltid att eleverna ska nå och även överträffa sina egna mål. Våra 
elever står i centrum och våra engagerade medarbetare skapar en 
öppen och kreativ atmosfär, bra gemenskap och ett målinriktat 
studieklimat. Hjalmar Lundbohmsskolan ska vara en skola som 

elever, personal, föräldrar, chefer 
och politiker ska vara stolta över!

Förändringens vindar blåser 
ständigt och alltjämt i och kring 
skolan och skolans värld och vi 
sätter kontinuerligt upp nya mål 
för att skapa den bästa tänkbara 
lärandemiljön. För oss är det 
viktigt att alla beslut vi fattar ska 
syfta till att eleverna når sina mål 

både studiemässigt och personligt. Vår tanke och målsättning är 
att alla våra elever under sin gymnasietid skall utvecklas maximalt 
utifrån sina förutsättningar.

Det ska vara roligt att lära sig och det lustfyllda lärandet skall 
prägla vårt pedagogiska förhållningssätt och vi utvecklar medvetet 
nya pedagogiska grepp. Det entreprenöriella förhållningssättet som 
skall genomsyra hela gymnasieskolan och gymnasietiden handlar 
väldigt mycket om ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. 
Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende 
nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Det handlar för 
oss om att ta vara på drivkraften hos våra unga, hos våra elever. 
Detta är viktigt för oss på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Det är som sagt inte bara våra elever som lär sig utan även vi i personalen lär oss ständigt nytt. 
Vi deltar t ex i utbildningar i entreprenöriellt lärande och i formativ bedömning och våra lärare i 
matematik utvecklar sin pedagogiska och didaktiska förmåga inom matematiklyftet. 

Elevernas delaktighet är viktigt för oss och vi samarbetar med aktörer utanför skolan för att göra 
skolarbetet mer verklighetsanknutet. Skoltidningen som du nu håller i din hand är ett exempel på det.

Marianne Stöckel
Rektor för Högskoleförberedande program

på Hjalmar Lundbohmsskolan
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Det brukar oftast beskrivas som ett 
typiskt “killprogram”, men faktum är 

att allt fler tjejer väljer att söka till 
Industriprogrammet. 

Vi har träffat tjejerna som valt att gå 
Industri här på Hjampis. De har berättat 

för oss vad de tycker om programmet 
och hur deras sätt att lösa uppgifter 

skiljer sig något från killarnas. 

Tjejerna på 
Industri- 

programmet



uppgifter som resten av klassen och 
de behöver inte heller bevisa mer som 
tjejer. 

Är man som tjej rädd för att 
misslyckas när man går ett typiskt 
“killprogram”? 

– Nej, absolut inte, säger Sofie.
– Nej, inte rädd. Men vi tjejer 

gör inte övningarna lika snabbt som 
killarna, så vi hamnar lite efter dem, 
säger Sanna.

Varför det är så har det inte något 
svar på, men de har sina spekulationer

Lite noggrannare
– Vi tjejer är kanske lite noggrannare, 
eller så kanske killarna är duktigare. 
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Enligt skolverkets statistik finns 
det 592 stycken tjejer bland 
de totalt 4 939 som läser på 

Industriprogrammet i Sverige. Tre av 
de tjejerna går i årskurs 2 på Industri 
här på Hjampis. De heter Sanna 
Eriksson, Sofie Lasu och Minna Jatko. 

Lugnt program
Tjejerna tycker att Industri är ett 
väldigt lugnt program. Teoretiska 
ämnen som Svenska, Engelska och 
Matematik, läser de endast i ettan. I 
årskurs två är det bara teori vid de 
tillfällen när läraren går igenom nya 

uppgifter, eller om de skulle välja en 
teoretisk kurs som individuellt val. 
Samma sak i trean, det är nästan bara 
praktiska saker. I årskurs ett hade de 
praktik en vecka, i tvåan fyra veckor 
och i trean blir det hela tio veckor. Det 
är även många timmar som spenderas i 
verkstaden på skolan. 

– Det är jättesoft att gå industri, 
säger Sanna

Hur trivs ni?
– Vi trivs bra, säger Minna 
Det andra nickar och håller med. 
Hur många timmar spenderar ni 

i verkstaden varje dag? 
– Vi är här varje dag, förutom 

fredag då vi är lediga, säger Sanna. 

– Vi har svetslektion varje dag. Det 
är vanligtvis tre timmar långa pass, 
fortsätter Sofie.

Svets är i grund och botten en 
metod för att sammanfoga metall och 
det finns många olika metoder för 
hur man svetsar. Tjejerna tycker att 
det roligaste är att få göra egna saker. 
Sofie har gjort en eldkorg och Sanna 
en skoterlyft. 

Inte rädda för att misslyckas
Sanna, Sofie och Minna är 
några av de få tjejerna som läser 
industriprogrammet där majoriteten är 
killar. Men det är inget hinder för dem, 
de berättar att de får exakt samma 

”Vi tjejer 
är nog lite 

noggrannare. 
Vi vill 

verkligen 
kunna det 
vi håller på 

med”

Det blir långa arbetspass 
i verkstaden på skolan. 
Svetslektionerna är tre 
timmar. Men Industri är 
ändå ett lugnt program, säger 
Sanna, Sofie och Minna.

Men det handlar 
nog mest om att vi 
är mognare. Vi vill 
verkligen kunna det vi 
håller på med innan 
vi går vidare till nästa 
övning. Det tror jag. 
Det är därför jag ligger 
så långt bak, berättar 
Sanna .

Att tjejer och killar 
behandlas olika på grund 
av sitt kön förekommer 
överallt. Så vi frågade 
om det är något som de 
också känner av. 

– Det händer nog 
att lärare behandlar oss 
tjejer lite annorlunda 
ibland, säger Sanna. 

– Men oftast 
behandlas vi lika som 
killarna, säger Sofie. 

Hur är det med 
killarna i klassen? Hur 
behandlas ni av dem? 

– Man kan få lite 
pikar från killarna, 
eftersom de tror att de 
är bättre, berättar Sanna.

– Killarna tror alltid 
att de är bäst på allt, inflikar Minna. 

Hjälper killarna er om ni inte 
kan? 

– De hjälper ju. Men de svetsar typ 
åt en, och sedan går de därifrån, och 
då lär man ju sig inte. De tar sig inte 
tid att visa hur man gör, säger Sanna. 

– Vi tjejer är sist på allt, killarna är 
först. När vi alla ska kapa ställer vi oss 
alltid sist. 

Varför då? Står de och tjatar på er 
annars? 

– Ja, så kan det vara. Man står där 
och säger ”Jag kan inte kapa” och då 
står de och gör narr av en  och säger 
”men hallå, det är ju jättelätt”. De 
dumförklarar en ibland, säger Sanna. 

Tjejerna påpekar samtidigt att alla 
killar inte är likadana. Det finns killar 
på industri som är väldigt snälla och 
hjälpsamma. 

Olika inriktningar
På Hjampis finns det två olika 
inriktningar på industriprogrammet. 
Den ena är Svetsteknik som Sanna, 
Sofie och Minna går, den andra är 
Driftsäkerhet och underhåll. 

Vad är det för skillnad på er 
inriktning och den andra? 

– Driftsäkerhet är inriktad på 
LKAB, så de är utbildade för att jobba 
just där. De är också först på listorna 
angående sommarjobb och vanligt 
jobb där, säger Sanna. 

– Men vi får licens i svetsning, 
inflikar Sofie. 

– När de går ut, går de oftast direkt 
till LKAB. De kan ju börja på andra 
jobb, men det är lätt för dem att 
komma in på LKAB, säger Sanna. 

”För hög lön på LKAB”
Går du Industriprogrammet behöver 
du inte läsa på högskola efter 
gymnasietiden eftersom det är ett 
Yrkesprogram. Tjejerna säger att de 
är tveksamma till att börja på LKAB, 
bland annat för att lönen är så bra där.

– Det blir nog en mindre firma, inte 
LKAB direkt, säger Minna 

Varför inte? 
– Då blir man kanske fast. Tänk om 

man inte trivs, men får så bra betalt att 
det blir svårt att byta jobb.

Tjejerna är osäkra på framtiden. Vad 
de ska göra har de inte riktigt bestämt 
än. Men det är förståeligt eftersom det 
bara gå i årkurs två. 

Det sista vi frågar tjejerna är om det 
finns något de vill berätta om just sitt 
program. 

– Alla klarar av att gå här, säger 
Sanna. 

De andra instämmer. 

Text: Elina Gunillasson Sevä
Foto: Sanna Lidström
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Kiruna kommun ser det som 
en fantastisk utmaning 
och möjlighet att starta 

från ett blankt papper, där man kan 
hitta samordningsvinster kring en 
gemensam kärna med gymnasieskola, 
lärcentra och grundskola. 

Det säger Roger Suup, ordförande 
för Lapplands Gymnasienämnd, 
samt ordförande för barn och 
utbildningsnämnden. Han berättar att 
skolan kan stå klar i slutet av 2018.

– Den nya gymnaiseskolan är en 
fantastisk möjlighet och en positiv 
utmaning, att få börja från blankt 
papper och få bygga från dagens 
förutsättningar, säger Roger Suup. 

Skapar liv och rörelse
Hjalmar Lundbohmsskolan kommer 
ligga i rasriskzonen inom 5 -10 år 
På grund av detta så är den nya 
gymnasieskolan högt prioriterad i den 
pågående stadsomvandlingen och 
kommer vara med på ett tidigt stadium 
i det nya centrum. Den kommer att 
spela en stor roll för att skapa liv och 
rörelse eftersom det är en verksamhet 
med drygt 900 elever och lärare. 
Tanken med den nya gymnasieskolan 
är att skapa sammanhållning och 
samordningsvinster genom att 
lokalisera den tillsammans med det nya 
lärcentrat, nuvarande Parkskolan, och 
en ny grundskola. 

Av de funktioner som redan finns 
kan man få bättre kvalité om man slår 
ihop dem. Man planerar för bland 
annat gemensamma lektionssalar, 
sporthallar, elevhälsa, studie- och 
yrkesvägledning samt en flexibel aula 
som man med tekniska lösningar kan 
dela upp för olika syften. Lärcentra 
och grundskolan ligger längre fram i 
tiden.

Goda erfarenheter från 
nya Raketskolan
– Vi har väldigt goda erfarenheter från 
arbetet med nya Raketskolan. Med den 
nya gymnasieskolan hoppas vi kunna 
återspegla Kirunas identitet, på samma 
sätt som vi lyckades med Raketskolan, 
säger Roger Suup. 

För tillfället finns ingen plan på 
hur skolans design ska komma att se 
ut, utan kommunen ska försöka hitta 
inspiration från andra håll. Redan nästa 

Den nuvarande Hjalmar 
Lundbohmsskolan har bara 
fyra år kvar innan den stängs 
och planerna för det nya 
gymnasiet är mycket stora. 
Bygget beräknas vara klart 
under hösten 2018 och ska 
stå beläget i det nya centrum. 

Text och foto:  
Emma Nylund och Lina Rova

år ska det finns färdiga skisser, sedan 
tar det mellan två och två och ett 
halvt år att bygga skolan som ska vara 
närmare 27 000 kvadratmeter stor. 

Den nya gymnasieskolan kommer 
att ligga några hundratal meter 
från nya Stadshuset, lite bakom det 
nuvarande nedlagda järnvägsspåret till 
Tuolluvaaragruvan. Skolan beräknas 

vara klar tidigast hösten 2018, då alla 
elever kommer flyttas samtidigt. 

Under tiden kommer kommunen 
samla in synpunkter och önskemål 
från de som kommer beröras av flytten 
vilket kommer göra det attraktiv för 
elever och lärare att jobba på en skola 
som man själv har varit med och tagit 
fram underlaget till. 

Ny gymnasieskola kan stå klar redan 2018

Bara fyra 
år kvar 
på Hjampis

Roger Suup ser den nya 
gymnasieskolan som en 
positiv utmaning.

Hjalmar Lundbohmsskolan invigdes 
år 1970. 

Skolan är uppkallad efter Hjalmar 
Lundbohm som var LKAB:s förste 
disponent i Kiruna åren 1898-1920.  
Hjalmar Lundbohm hade så stor 
betydelse för uppbyggnaden av 
samhället Kiruna att han ibland 
kallas för stadens grundare, även 
om det formellt är något felaktigt.
Hjalmar Lundbohm var också 
geolog, kemist och hade ett stort 
intresse för kultur. Han drev 
på vid startandet av de första 
yrkesutbildningarna i Kiruna.

Den äldsta delen av Hjalmar 
Lundbohmsskolan är byggd år 
1939 och ligger närmast sjukhuset. 
Den är riven till hälften. Den 
fem våningar höga byggnaden 
för verkstadsutbildningar var 
färdigbyggd år 1960.
Huvudbyggnaden invigdes i 
2 etapper. Den äldsta delen 
med elevhemmet, förskolan, 
studievägledarnas expedition och 
flygeln med restaurangskolan, 
turismprogrammet och särskolan 
öppnades 1968. Största delen av 
huvudbyggnaden med biblioteket 
och aulan i mitten var färdig 
1970. Samma år fick Hjampis sitt 
namn och blev ett gemensamt 
stort kommunalt gymnasium. 
Nyaste delen av skolan innehåller 
fordonsverkstad samt datasalar och 
elektronikverkstäder. Den invigdes 
1987.

Där Hjalmar Lundbohmsskolans 
huvudbyggnad står i dag fanns 
tidigare ett flertal skolbyggnader, 
bland annat Gamla Bolagskolan och 
Linnéskolan.

I dag har Hjalmar 
Lundbohmsskolans gymnasium 798 
elever och 123 anställda.
Eleverna är fördelade såhär på de 
olika årskurserna:
Årskurs 1: 332
Årskurs 2: 207
Årskurs 3: 250
Särskolan: 9

Fakta sammanställd av
Moa Bergström

Fakta om Hjalmar 
Lundbohmsskolan



Alla program och inriktningar på skolorna i Lapplands Gymnasium

Bokenskolan, Jokkmokk

EK - EKONOMIPROGRAMMET 
Inriktning: Ekonomi
 
EE - EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 
Inriktningar: Elteknik och Energiteknik 
Inriktningar med riksintag: Vattenkraftteknik inom 
Energiteknik, Distributionselektriker inom inriktningen 
elteknik
 
GYMNASIESÄRSKOLA

IM – INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Preparandutbildning 
Programinriktat individuellt val Sökbart på 
yrkesprogram, antagning i mån av plats 
Yrkesintroduktion 
Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 
 
NA - NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktning: Naturvetenskap 
 
SA - SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktning: Samhällsvetenskap. Inriktning med 
riksintag: Samiska Samhällsprogrammet

SAMISKA NÄRINGAR 
Riksrekryterande yrkesutbildning

TE - TEKNIKPROGRAMMET 
Inriktning: Teknikvetenskap
 
VO - VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET 

Hjalmar Lundbohmsskolan, Kiruna

BF - BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 
Inriktningar: Fritid och hälsa; Pedagogiskt arbete

BA - BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 
Inriktningar: Husbyggnad; Måleri
 
EK - EKONOMIPROGRAMMET 
Inriktning: Ekonomi
 
EE - EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 
Inriktningar: Dator och kommunikationsteknik; Elteknik

ES - ESTETISKA PROGRAMMET 
Inriktningar: Bild och formgivning;  Musik  

FT – FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 
Inriktningar: Lastbil och mobila maskiner; Personbil
 
GYMNASIESÄRSKOLA 
Handel, administration och varuhantering
Individuellt program
 
HT - HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET 
Inriktning: Turism och resor
 
HV – HANTVERKSPROGRAMMET
Inriktning: Frisör 
 
IN - INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 
Industri: Driftsäkerhet och underhåll; Svetsteknik. Ges 
även med LKAB-inriktning.
 
IM – INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Preparandutbildning 
Programinriktat individuellt val Sökbart på 
yrkesprogram, antagning i mån av plats 
Yrkesintroduktion 
Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 
 
NA - NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktningar: Naturvetenskap; Naturvetenskap och 
samhälle
 
RL - RESTAURANG- OCH LIVSMEDELS-
PROGRAMMET 
Inriktning: Kök och servering
 
SA - SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktningar: Beteendevetenskap; Medier, information 
och kommunikation

TE - TEKNIKPROGRAMMET 
Inriktningar: Design och produktutveckling; 
Teknikvetenskap
  
VO - VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET  

Laestadiusskolan, Pajala
 
EK - EKONOMIPROGRAMMET 
Inriktning: Ekonomi
 
EE - EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 
Inriktning: Elteknik
 
GYMNASIESÄRSKOLA
 
HA - HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS-
PROGRAMMET 
Inriktning: Handel och service
 
IN - INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 
Inriktning: Svetsteknik
 
IM – INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Preparandutbildning 
Programinriktat individuellt val Sökbart på 
yrkesprogram, antagning i mån av plats 
Yrkesintroduktion 
Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 
 
NA - NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktningar: Naturvetenskap; Naturvetenskap och 
samhälle
 
SA - SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktningar: Beteendevetenskap; Samhällsvetenskap
 
TE - TEKNIKPROGRAMMET 
Inriktning: Teknikvetenskap 
 
VO - VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Välkommaskolan, Gällivare

BA - BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 
Inriktningar: Husbyggnad; Mark och anläggning 
 
EK - EKONOMIPROGRAMMET 
Inriktning: Ekonomi
 
EE - EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 
Inriktning: Elteknik. Ges även med LKAB-profil eller 
Boliden-profil.
 
FT – FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 
Inriktningar: Personbil; Transport. Ges även med LKAB-
profil.
 
GYMNASIESÄRSKOLA
 
HA - HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS-
PROGRAMMET 
Inriktning: Handel och service

IN - INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 
Inriktningar: Produktion och maskinteknik; Svetsteknik. 
Ges även med LKAB-profil eller Boliden-profil.

IM – INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
Preparandutbildning 
Programinriktat individuellt val Sökbart på 
yrkesprogram, antagning i mån av plats 
Yrkesintroduktion 
Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 
 
NA - NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktningar: Naturvetenskap; Naturvetenskap och 
samhälle. ges även med LKAB-profil
 
SA - SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktningar: Medier, information och kommunikation;
Samhällsvetenskap
 
TE - TEKNIKPROGRAMMET 
Inriktningar: Informations- och medieteknik; 
Teknikvetenskap. Ges även med Boliden-profil.
 
VF - VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET 
Inriktning: VVS. Ges även med LKAB-profil.
 
VO - VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET 

Visste du att du som elev i 
Kiruna kommun kan söka till 
gymnasieutbildningar i våra 
grannkommuner Gällivare, 
Jokkmokk och Pajala på 
samma villkor som du söker till 
Hjampis? 
Så är det tack vare att vi ingår 
i organisationen Lapplands 
Gymnasium tillsammans med 
dem. Här är en förteckning 
över alla program och 
inriktningar på de fyra 
kommunala gymnasieskolorna 
inom Lapplands Gymnasium.
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Elever från Hotell- och turismprogrammet på Hjampis på 
långtur i Abiskofjällen. Foto: Erik Lundbäck



Vi har varit på rundtur med 
vaktmästaren Mikael Siverhall 
för att se vad som finns 

bakom Hjampis alla hemliga och 
spännande dörrar. Våra förväntningar 
var oerhört höga. Vi förväntade oss 
många hemliga, mörka, mystiska, 
läskiga gångar under hela skolan. 
Bakom de stängda dörrarna hoppades 
vi hitta hjampis hemligeter sedan långt 
tillbaka i tiden.

Vi träffade vaktis Micke i korridoren 
och vår rundtur tog sin början i den 
låsta hissen. Adrenalinet började 
pumpa direkt vi satte första foten i 
hissen. Vi såg dörrana stängas framför 
oss. Äventyret var nu i full gång.

Bara ett ljust fläktrum...
Vi klev ut ur hissen och gick upp för 
den långa smala trappan till vår första 
dörr. Där sjönk våra förväntningar. 
Det var inga mystiska, mörka, läskiga 
rum bakom denna dörr. Det var bara 
ett ljust fläktrum ovanför skolan.

Vi ställde oss i hissen igen, och våra 
förväntningar sjönk i takt med hissen. 
Sakta men säkert. 

Vi gick vidare mot aulan… Trodde 
vi! Vi klev in i ett litet rum med ett 
träloft och en trappa upp. Det fanns 
små hål i väggen. Vi kikade in igenom 
dessa hål, och upptäckte att man 
kunde spionera på de som befann sig 
i aulan. Här sjönk våra förväntningar 
ännu ett steg. 

Tunnel under hela skolan
Vår rundtur fortsatte mot källaren. Här 
måste de mörka, mystiska gångarna 
finnas. Micke låste upp dörren, och 
där fann vi en bred trappa ner. När vi 
sedan insåg att det inte fanns något 
mer än bara rum fyllda med gamla 
möbler, gav vi upp hoppet. Det 
fanns inget spännande eller mystiskt 
över denna skola förstod vi. Men 
då öppnade Micke den lilla dörren 
och berättade att det faktiskt finns 
en mörk gång som leder runt hela 
skolan! Vi kikade in och skådade rören 
som leder bland annat vatten och el. 
Micke berättade att det är en mycket 
spännande gång och man kan hitta lite 
allt möjligt längs med gången. Vi tror 
även att det är denna gång som leder 

underjord till sjukhuset. Dock tog vi 
inte chansen att upptäcka den, denna 
gång. 

Däremot fick vi möjligheten att se 
en gammal present som några elever 
tillverkat åt Hjalmar Lundbohm till 
hans 60års dag. Dock fick han aldrig 
presenten. Vi lämnade Micke med 

förväntningarna bortblåsta, och 
hoppet att hitta Hjampis gömda 
hemligeter, var dött. Vi vill ändå tacka 
Micke för denna givande rundtur. Tack 
för att du inte avslöjade att det faktisk 
inte fanns några spännande rum på 
skolan, och höll våra förväntningar på 
topp så länge du kunde. 

12 13

En titt bakom 
Hjampis hemliga 

dörrar
Hjalmar Lundbohmsskolan är inte 

bara en av de största arbetsplatserna 
i Kiruna, det är också en av de största 
byggnaderna. Och den har massor av 
utrymmen som varken elever eller 

personal känner närmare till.
Våra reportrar gav sig ut på 

upptäcktsfärd i skolans okända 
skrymslen och vrår.

Text och foto:  Liv Lasu 
och Sanna Marjavaara

Vägen in till källaren i huvudbyggnaden. Massor av rum finns här, men inte så mycket 
spännande saker i dem.

Från ett träloft kan man spionera in i aulan genom små titthål i väggen.

I ett av förråden på Hjampis hittades nyligen en present som eleverna på yrkesskolan gjorde 
till Hjalmar Lundbohm på hans 60-årsdag. Det är en verktygslåda. Av någon anledning fick 
aldrig disponenten gåvan.
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Jag heter Mohsen. Jag är 17 
år gammal och har bott i Sverige 
i två år och några månader. Jag 
kommer från Afghanistan. När 
jag var 6 år gammal flyttade jag 
till Iran med hela min familj. I 
Iran gick jag tre år i skolan. Nu 
läser jag grundskolan och hoppas 
komma in på gymnasiet nästa år. 
Jag är en duktig kille i brottning.
När jag och mina kompisar kom till 
Kiruna gillade vi inte den svenska 
maten eftersom den smakade helt 
annorlunda för oss. Nu äter vi helt 
svensk mat varje dag och den 
smakar bra. Skolan är jätteviktig 
för oss för att vi måste lära oss 
språket för att kunna prata med 
människor och utbilda oss. I min 
klass går tio killar från olika länder; 
Afghanistan, Burundi, Thailand 
och Yemen. Alla elever som går 
här har egna framtidsplaner, en vill 
bli läkare och andra vill jobba på 
LKAB. Min dröm är att bli polis och 
jag jobbar hårt för det.

M.E.

Jag heter Rahman Masomi 
och kommer från Afghanistan. 
Jag är 17 år gammal.  När jag var 
i mitt land fick jag inte gå i skola 
på grund av kriget. Jag har bott 
ett år och ungefär 6 månader i 
Sverige. Just nu bor jag på ett 
boende för ensamkommande 
barn i Kiruna. Det här året har 
jag läst olika ämnen som idrott, 
musik, kemi, biologi, fysik, matte, 
engelska, svenska och SO. Jag 
tycker att det går jättebra för 
mig med de flesta lektionerna. 
Det enda som jag är rädd för är 
engelskan. Ibland är det svårt att 
vara på lektionerna för att allting 
är nytt för mig. Jag vill börja med 
naturvetenskapliga programmet 
till hösten. Min plan är att läsa 
till psykolog eller läkare. Att gå 
till skolan är jättebra. Jag går till 
skolan för min egen skull och för 
framtiden. Man ska vara tacksam 
för möjligheten att gå till skolan 
och ha respekt för sina lärare.

R.M.

Jag heter Chris och jag kommer från Burundi. Jag 
har bott här i ett och ett halvt år. Jag är 19 år gammal 
och jag gick i skolan i elva år i Burundi. Jag tycker 
att det finns en stor skillnad mellan undervisningen 
i Burundi och Sverige. I skolorna i Burundi saknas 
mycket material, medan det finns massor i Sverige och 
så är de svenska lärarna snälla. 
Det var inte lätt för mig i början av skolan, jag menar 
första dagen när jag började visste jag inte vart jag 
skulle ta vägen. Jag hade inga kompisar och kände 
mig helt ensam. Men sen gick det fort. Plötsligt fick 
jag kompisar, började kunna lite svenska. och började 
känna mig som hemma. Idag har jag kompisar och 
är nöjd. Jag har vant mig vid skolan och såhär ser 
en vanlig dag ut på IM-språk: Vi börjar ofta klockan 
nio och på förmiddagen har vi olika ämnen. Jag själv 
och de flesta elever som går i min klass har biologi, 
kemi, matte, geografi, historia, fysik, samhällskunskap, 
religion och svenska. Det är annorlunda här i Sverige. 
I Burundi hade vi alla lektioner i samma klassrum. Jag 
tycker att skolan är bra och viktig för oss för att den 
förbereder oss för framtiden.
Jag har många framtidsplaner. Efter universitetet 
eller högskolan vill jag hitta ett bra jobb och skaffa 
en familj. Jag vill också göra någon humanitär insats i 
framtiden om det är möjligt.

C.M.

Jag är en kille som heter 
Mojtaba Hosseini. När jag bara 
var 16 år kom jag till Sverige och 
nu är det två år som jag bott här
Eftersom jag är från ett fattigt land 
och hade dåligt med ekonomin fick 
jag inte gå i skolan där. När jag 
var liten önskade jag alltid att få 
studera och bli någon som kunde 
hjälpa folk.
Nu är jag i skolan i Sverige och är 
just nu på svensklektion. Jag är 
jätteglad för att jag äntligen fått 
börja med det som jag önskat.
De ämnen som jag är intresserad 
av är svenska, matte och 
engelska. SO-ämnen är alltid 
jättespännande, men när jag är på 
NO-ämnen vill jag sluta studera för 
det är jättesvårt för mig. Skolan är 
alltid bra, men det bästa är maten 
och CSN-bidraget man får när man 
går i skolan.
För någon månad sedan gick 
jag med mina klasskamrater för 
att titta på den linje som vi är 
intresserad av. Jag är intresserad 
av både fordon och industri.
Jag är tacksam för att Sverige har 
accepterat mig och för alla lärare 
som hjälpt mig med språket och 
annat som jag har lärt mig. Tack 
Sverige!

M.H.

Jag heter Khatan Salem och jag kommer från 
Jemen. Jag har gått i skola i åtta och ett halvt år i mitt 
hemland. Jag är 17 år och jag kom till Sverige för ett 
år och åtta månader sedan. 
 När jag kom till Sverige kunde jag ingenting. Jag fick 
inte gå i skolan för jag kom hit lite för sent på läsåret; 
eleverna hade bara en månad till sommarlovet. Under 
sommarlovet lärde jag mig mycket på egen hand. Jag 
översatte ord och läste en massa lättlästa böcker, men 
det är inte detsamma som när man går i skola. 
Jag vill läsa på Naturprogrammet och bli läkare i 
framtiden. 
Det går ganska bra i skolan Ibland känner man 
lite stress, men det är så när man studerar flera 
ämnen samtidigt, och på ett nytt språk. Vi kommer 
att klara det med stöd av lärarna som alltid lär 
oss nya, spännande och intressanta saker. När vi 
kommer till klassrummet vet vi exakt vad vi ska göra. 
Lärarna samarbetar och är ambitiösa och vet vad vi 
behöver kunna. De gillar att vi jobbar tillsammans 
och frågar varandra först innan vi frågar läraren (på 
svensklektionerna) och det tror jag är jättebra för man 
får ett bra förhållande med sina kamrater i klassen och 
delar med sig av sina erfarenheter. I klassen har vi det 
så bra och roligt och ibland tänker jag att det är som 
en stor familj.

K.S.

Ny i Sverige  -  och på  
Elever på språkintroduktionen för invandrare skriver själva      

Eleverna på IM-språk läser för att bli behöriga till gymnasiet
Introduktionsprogrammen (IM) finns i flera olika 
varianter. Alla syftar till att göra elever behöriga till 
gymnasiet. En av varianterna är språkintroduktion (IM-
språk) och där går invandrarungdomar som nyligen anlänt 
till Sverige. Språkintroduktion utformas individuellt för 
varje en enskild elev, beroende på vilka ämnen eleven 
behöver läsa in för att bli behörig. Gemensamt för alla är 
att de undervisas i svenska.

På Hjalmar Lundbohmsskolan har IM-språk tre olika 
nivåer. Innan eleven börjar görs en nivåplaceringstest.

På nybörjarnivån börjar man från grunden med till 
exempel alfabetisering om det behövs. Många som 
kommer har ingen lång skolbakgrund och behöver 
sätta sig in i allt från att kunna klockan till att behärska 
studieteknik. Ämnet är här i huvudsak svenska som 
andraspråk.

På mellannivå läser de som har nått en viss nivå i det 
svenska språket. Här kan de även välja praktiska ämnen 
såsom idrott, bild och musik.

På avancerad nivå läser eleverna de ämnen de behöver 
för att bli behöriga till att söka in på gymnasieskola. 
Antalet timmar i svenska som andraspråk har nu minskat 
från cirka 15 i veckan till 3-4. Studietakten är också högre 
och eleverna förväntas göra en hel del uppgifter även 
utanför skoltid. 

Vad innebär det att läsa Svenska som andraspråk? 
Ämnet liknar den vanliga Svenskkursen på många sätt och 
vill eleverna läsa vidare på universitet eller högskola spelar 
det ingen roll om de har läst Svenska eller Svenska som 
andraspråk. Betygen är likvärdiga och ämnena ger samma 
behörighet. Kursen Svenska som andraspråk är dock 
anpassad till den som har ett annat modersmål än svenska. 
Eleven arbetar mer med läsförståelse och ordkunskap. 
Oavsett hur mycket de studerar kommer de knappast lära 
dig svenska på samma nivå som de kan sitt modersmål. Å 
andra sidan kunde eleverna på Svenska som andraspråk 
minst ett annat språk innan de började studera svenska. 
Det är en fördel på sitt sätt. 

Ann-Mari Tuoremaa, lärare i svenska 
som andraspråk på Hjalmar Lundbohmsskolan

Några av eleverna på IM-språk. Från vänster: Rahman, Chris, Mojtaba, Mohsen, 
Khatan, Abdullah och Masoud. Foto: Moa Bergström och Hanna Gustafsson

Hjampis
om skolan och sina framtidsdrömmar



Vi träffade Per en torsdags-
förmiddag i februari. Som 
alltid hade han en fin skjorta 

på sig och han välkomnade oss med 
en bestämd handskakning. Vi satte 
oss mitt emot hans kateder och kunde 
börja intervjun. På första bänkarna där 
vi tog var sin plats fanns papper och 
böcker överallt. Per var väldigt positiv 
och svarade på våra frågor med långa 

svar. Han började berätta om sitt liv:
– Jag är född och uppvuxen i 

Kiruna. Gick på det som hette 
Folkskolan, som fanns innan 
grundskolan kom till. Den var 
åttaårig. Efter årskurs 6 kunde man gå 
något som hette Realskolan, det var 
nuvarande Parkskolan. Där gick jag 
gymnasiets humanistiska linje. Det var 
inte för att jag var intresserad av språk, 

utan för att man slapp matematik. 
Jag var väldigt dålig i matematik. Jag 
hann gå här på Hjampis mitt sista 
gymnasieår, det var första året den här 
skolan fanns, 1970 till 1971. Gamla 
studentexamen hade försvunnit 1968, 
så det fick jag inte uppleva. 

Efter gymnasiet jobbade jag på 
Posten i några år, och jag brukar säga 
postverket och min hjärna var som 

Kungen och Silvia – det sa klick. Jag 
fick användning för en sorts kunskaper 
som passar mig, då jag har lätt för att 
minnas siffror, som postnummer och 
gatunummer. 

Sedan började jag läsa historia, 
religionskunskap och samhällskunskap 
på universitetet i Uppsala 1976. Jag 
var där i sju år, med undantag för ett 
år då jag var hemma och jobbade på 
Högalidskolan där jag trivdes väldigt 
bra. Sedan gick jag på Lärarhögskolan 
1982 och jobbade därefter tio år på 
Högalid. Jag kom hit till Hjampis 1992. 
Jag och de här bänkarna kom faktiskt 
samtidigt. Jag har varit i det här 
klassrummet (222) sedan dess.

Per berättade väldigt ingående om 
skolan och att han trivs i allmänhet 
med sitt yrke.

Religion är roligast
– Jag har faktiskt börjat trivas ännu 
mer sen jag kommit underfund 
med vad som är den största myten 
och lögnen om skolan, vet ni vad 
det är? (Vi säger nej). Ni har blivit 
indoktinerad hela livet att det är kul 
att gå i skolan. Det är inte kul att gå i 
skolan, det är jobbigt! Alltså, det här 
med lust att lära – för ni har ju en gång 
i tiden gått i lågstadiet och då har ni 
sprungit till skolan, ’’Vi vill lära oss 
mer’’! Och sen efter ett tag slutar ni 
springa för det är i stort sett samma 
sak varje gång. Lust att lära är inte 
samma sak som att det är kul.

Vilket ämne tycker du mest om 
att undervisa i ?

– Jag tycker nog bäst om 

religionskunskap. Jag tycker att det är 
fascinerande. Ofta blir man ju lärare 
för att man är intresserad av ett ämne. 
Men även ens intresset blir till slut mer 
som ett arbete och jag säger ungefär 
samma saker varje gång i klassrummet. 
Men att vara lärare är som att vara 
skådespelare. Även om jag tänker att 
’’detta har jag berättat 48 gånger’’ så 

har ju inte ni elever hört det! Även 
om jag själv tycker att det är tråkigt,  
behöver jag inte visa det. En lärare kan 
inte alltid säga vad de känner. När jag 
jobbar är jag inte privatperson, då är 
jag mer en yrkesperson. 

Per går ut ur klassrummet och ser 
en grupp elever sitta med fötterna på 

bordet. Han går snabbt fram och säger 
bestämt att dem ska ta ned fötterna 
och eleverna gör precis som de blev 
tillsagda. Per upprepar proceduren 
med två tjejer som sitter längre bort. 

Tillbaka i klassrummet ber vi 
honom sätta på sig sin märkliga röda 
hatt, den med en svart tofs. 

– Fezen? Den tror jag några turkiska 
lärare hade en gång i tiden, berättar Per 
när vi tar en bild på honom.

Vilka är dina intressen?
– Jag tycker mycket om att simma, 

jag brukar simma 5-6 gånger i veckan. 
Jag är med i ordensällskap. Sedan har 
jag en särbo som jag måste underhålla.

Om du var fast på en öde ö, vilka 
tre saker skulle du ta med dig?

– Jag skulle ta med mig bibeln, den 
ger alltid tröst och tillit. Jag skulle nog 
vilja ha en TV så att jag kan se Text-
tv, jag älskar Text-tv! En sak till: jag 
skulle ta med mig Ann-Christin också, 
förstås.

Smeknamnet Per Militär
Innan vi sade hejdå bestämde vi oss 
för att fråga Per om hans smeknamn 
och hur han fick det.  

- Det vet jag faktiskt inte. Det 
brukar jag fundera över själv. ’’Per 
Militär’’, det tycker jag egentligen är ett 
ganska trevligt smeknamn. Man kan 
bli kallad värre saker. Jag tror det har 
något att göra med den gröna väskan, 
nu har jag den mest på mitt kontor, 
och kanske lite för att jag tycker om 
ordning och reda också. Men jag ser 
ingen nackdel med det hela. Kärt barn 
har många namn.

’’Postverket och 
min hjärna var 

som Kungen och 
Silvia: 

det sade klick.’’

Fem snabba:

Varmkorv eller hamburgare?
- Hamburgare.
Kaffe eller te?
- Kaffe.
Hund eller katt?
- Hund.
Sommar eller vinter?
- Vinter.
Svart eller vitt?
- Svart.

Per Lindström är en omtyckt och färgstark lärare på Hjampis och även ett bekant ansikte för 
elever som inte undervisats av honom. Om du suttit med fötterna på bordet i rasthallen är 
sannolikheten stor att just Per varit den som bett dig att ta ner dem.
Men smeknamnet Per Militär tror han främst kommer från den gröna väskan som han ofta 
brukade bära med sig förut.

”Det är inte bara kul att gå i skolan, 
det är jobbigt också!”

Lärarporträttet: 
Per Lindström
Namn: Per Lars Wollrath 
Lindström
Ålder: 62
Familj: Särbon Ann-
Christin
Var i Kiruna bor du? 
Mitt i stan
Djur: Nej
Undervisar i: Historia, 
religionskunskap och 
samhällskunskap

Text: Paulina Hägg och Alexandra Björnström Foto: Alexandra Björnström

Att vara lärare är som att vara 
skådespelare. I klassrummet är 
man inte privatperson utan i en 
yrkesroll, säger Per Lindström.

En vanlig syn i 
rasthallen. Per 
ber några elever ta 
ner fötterna från 
bordet.
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En skolklass tankar om mobbning Alla har rätt till att bli behandlade med vänlighet och 
respekt. Strunta i de människor som sänker och trycker 

ner dig och fokusera på dem som vill dig väl! Vänd 
ryggen åt de som behandlar dig orättvist och stå upp 
för den du egentligen är. Du är speciell och värdefull, 
precis som du är. Det är inte dig det är fel på. Det är 

människorna som inte blivit uppfostrade på rätt sätt, de 
är avundsjuka och respektlösa. Du är du och det finns 

ingen som du, låt ingen hindra dig att glänsa!

Jag kollade en dokumentär, om barn som blev 
mobbade. Man fick följa med dem i skolan och 
även hemma. Och det man såg i dokumentären 

var att de som var de värsta mobbarna var sådana 
som själva inte hade det bästa självförtroendet. 
Och de som hängde med och mobbade “bara för 

att alla andra gjorde det” var sådana som var 
påverkade av grupptryck. 

De som gjorde dokumentären intervjuade en 
av de värsta mobbarna och frågade honom vad 
han tyckte om mobbning. Han berättade då att 

han själv varit mobbad största delen av sitt liv och 
att han verkligen hatade mobbning. De frågade 

honom varför han mobbade andra. Då svarade han 
att han inte är någon mobbare, han retas bara och 

de skrattar ju och tycker att det är kul.
Den här killen hade tryckt in spetsen av 

blyertspennor i armen på en kille som var flera år 
yngre än honom och mycket mindre. Han hade 

suttit på hans huvud under en bussresa. Han slog 
honom dagligen, sparkade honom, kallade honom 

fula saker och snodde hans pengar. Men ändå 
uppfattade han inte sig själv som en mobbare för 
“de tyckte ju att det var kul”. När föräldrarna till 
den lilla mobbade killen gick till rektorn fick de 

svaret “boys will be boys”. 
Den lilla mobbade killen tog senare livet av 

sig, tio år gammal. Hans självmord fick skolan att 
reagera, när det redan var försent. Det jag såg 
i dokumentären var att varken rektorerna eller 

lärarna pratade med barnen om mobbning. Det var 
inget man tog upp och pratade om på skolan. Och 
det är så fel. Det är viktigt att diskutera mobbning, 
både hemma och i skolan. Det borde vi bli bättre 

på.

Mobbning, trakasserier och kränkningar 
förkommer överallt, till och med på Hjampis 
och det är egentligen inget man kan göra åt 

det, förutom att prata med elever. 
Jag har sett väldigt mycket trakasserier i fiket 

när man suttit där. Det är klotter på borden och 
på stolarna. Det förekommer överallt.

Det spelar nog tyvärr ingen roll vad man gör. 
Det kommer bara att fortsätta och ibland kan 

det till och med bli värre om man försöker 
stoppa det.

Enligt forskningen får den som utsätts för 
mobbning liknande syndrom som våldtäktsoffer, 

krigsdrabbade och de som har torterats. När chefer 
mobbar sina underställda får det oftast allvarligare 

konsekvenser än när kollegor mobbar varandra.

Jag tycker att det är märkligt 
att det förekommer mobbning 
på arbetsplatser. En vuxen 
människa ska veta mycket 
bättre än att trakassera en 
annan vuxen person. Jag tror 
att de som mobbar själva mår 
dåligt.
Man borde lägga mer pengar 
och resurser på att få bort 
mobbning från skolor, 
Internet, arbetsplatser 
och alla andra 
möjliga ställen.

Mobbning är något 
som ingen borde 
behöva uppleva. Men 
tyvärr så är det något 
som kommer finnas 
länge till. Det krävs 
mycket för att stoppa 
det. Det flesta så 
kallade “mobbare” är 
sådana som har rädsla 
för utanförskap, går 
efter grupptryck och 
kan även ha svårt 
hemma. 
Mobbning är något 
som kan gå väldigt 
långt. I bland visar 
det sig att man ibland 
måste ta saken i egna 
händer eftersom det 
inte finns någon som 
griper in. 

Det handlar ofta om makt och 
status. Man vill känna sig omtyckt 
och “popuär”. Folk vågar sällan 
gå emot mobbare och står som 
åskådare istället, vilket höjer deras 
“status”. Jag tror att mobbning 
orsakas av osäkerhet och rädsla för 
det annorlunda. 
Tänk på att ett litet “hej” eller 
ett leende kan göra stor skillnad 
i någons liv, och du förlorar inget 
på det. Jag tycker fler ska våga 
vara annorlunda och att fler ska 
uppmuntra folk till det! Våga vara 
dig själv och våga säga nej till 
mobbning!

Jag tycker det är viktigt att all sorts 
mobbing ska tas seriöst, alla är som sagt 
lika mycket värda. Jag tycker också att 
lärare ska gå ut med information där 
vars man kan få hjälp. Det är viktigt 
att mentorer ger ett tryggt intryck så 
att eleverna vet att dom får prata med 
mentorn. Mobbning är hemskt, lärare till 
yngre elever måste ha mer koll. Kanske 
flera slags utvecklingsamtal eller bara 
vanliga samtal med föräldrar,elev och 
mentor.

Mobbning förekommer alldeles för 
ofta både i skolor och på arbetsplatser.  
Många vuxna blundar för mobbningen 
och oftast gör de ingenting något åt det. 
De stackrarna som blir mobbade får lida 
och kämpa utan att någon egentligen 
bryr sig. Det är otroligt många som mår 
så dåligt så att de tar självmord.  Alla 
är så obrydda om det pågår mobbning 
eller inte, så man borde införa lektioner 
i skolan som handlar om mobbning, för 
att både lärare och elever ska lära sig 
och inse hur hemskt det är. Jag tror att 
så gott som alla skulle få en och annan 
tankeställare och även förhoppningsvis 
börja reagera på det som händer och 
även lägga av med mobbning om man 
inser att man håller på med det.

Mobbning och annan kränkande behandling är tyvärr ett vanligt problem på både skolor 
och arbetsplatser. I kursen Sociologi  läste och diskuterade eleverna i årskurs 3 på Barn- och 
Fritidsprogrammet problemet med mobbning. Här är tankar som de formulerade i slutet av arbetet.

Texterna skrivna 
av Ida Burman, 

Elin Emmoth, 
Linda Esberg, 

Malin Haapaniemi, 
Catriina Kestikievari, 

Linn Lundberg 
Thornéus, Sanna 

Saarijärvi, Nora Sidér 
och Sofie Töyrä. 

Bilden arrangerad och fotograferad  
av Liv Lasu och Sanna Marjavaara
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Så fixar du stilen till studenten
DATUM DU ABSOLUT INTE FÅR MISSA
23 maj MÖSSPÅTAGNING
4 juni STUDENTBAL
13 juni STUDENTEN
(PRELIMINÄRA DATUM)

VISST VET DU OM ATT DU KAN HYRA FRACK PÅ CENTRUM? MEN KOM IHÅG ATT VARA UTE I GOD TID.

TIPS PÅ FETASTE STUDENTLÅTARNA
 * FIND TOMORROW (OCARINA) - RADIO EDIT
 * STAMPEDE - ORGINAL EDIT - DVBBS
 * STUDENTSÅNGEN - KOBOJSARNA
 * VANNSKI - BROILER
 * EDUADOR - SASH!

Inspiration och tips från Amanda Liikamaa och Hanna Gustafsson

Dagen den 13 juni 2014 är en mycket speciell 
händelse i våra liv. Det är inte vilket datum som 
helst. Det är dagen då generationen av år 1995 når 

sitt mål, det är då framtiden tar studenten.
När jag tittar mig omkring i klassrummet och på skolan 

ser jag mina vänner, klasskamrater och lärare, människor 
som alla har format mig och min resa till den jag är i dag. 
På något vis har vi alla påverkat och tagit del av varandras 
resor mot detta mål. Det är därför vi kommer vara en del 
av varandras liv för alltid, trots att vi kommer att tappa 
kontakten med många.

Resan började för länge sedan. Jag föddes 1995 
och tillbringade flera år på dagis och därefter nio år i 
grundskolan och nu tre på gymnasiet. Under alla skolåren 
som tagit mig hit har jag drömt om att få ta Studenten.

Jag kommer ihåg de tidigare åren i början på juni när 
jag och min familj åkte bil genom Kiruna. Gatorna var 
trånga och bilköerna var långa. Studenterna kramades och 
skrattade med både unga som gamla. Flaken spred sig 
runt om i Kiruna, precis som glädjen. Människor log och 
svenska flaggan stod i fokus bland de viftande och lyckliga 
studenterna. Lukten av björk och sommar verkade ha spritt 
sig bland folket, ty de var lyckliga. Som om all världens 
problem hade försvunnit den här dagen då studenterna 
tågade ut till framtiden.

Jag kommer ihåg vad jag tänkte. Att den dagen jag tar 
studenten, då är jag vuxen. Jag kommer bo i min egen 
lägenhet, jag kommer att ha utvecklats som person och 
framför allt kommer jag att vara mogen, smart och veta vad 
jag vill bli. Jag skulle ta världen med storm med min enorma 
kunskap om både livet och människan själv.

Och här står jag idag. När jag skriver det här är jag 
mindre är hundra dagar från mitt mål och känner att min 
bild av hur det skulle vara inte riktigt stämmer. Jag har ingen 
lägenhet, jag är inte vuxen och jag vet absolut inte vad jag 

vill bli när jag blir stor. Jag känner mig fortfarande som den 
lilla tjejen som cirkulerade igenom Kiruna med drömmen 
om att ta världen med storm. Jag tror många känner igen 
sig i denna tjej. Ty förut var framtiden så långt borta. Idag 
är framtiden mindre än hundra dagar bort och jag kommer 
att få det väldigt stressigt om jag ska hinna bli både vuxen 
och köpa en lägenhet på dessa dagar.

Istället kliver jag ut med samma drömmar som den lilla 
flickan hade. För jag har insett att det kommer inte att 
komma en dag då jag är vuxen och klar över vad framtiden 
har att ge mig. Du måste finna svaret själv, och det bästa är 
att vi har flera flera år på oss. Det är okej att göra fel, det är 
okej att ångra sig. Det är en del av resan.

Så studenter av år 1995, var inte rädda för framtiden, även 
om du inte funnit din mening med livet ännu. Jag skulle 
nästan påstå att det hade varit tråkigt om allt hade varit 
klart redan. För det är resan som är det givande, inte målet. 
Studenter av 1995 gå ut i framtiden som det nyfikna barnet 
du fortfarande är och sjung om studentens lyckliga dagar!

Hanna Gustafsson

Drömmarna 
finns kvar 

även på den 
stora dagen
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Sommarens Festivaler
Bråvalla
26-27-28 juni 2014 
Norrköping 

Iron Maiden, Kanye West, 
Kings of Leon, Axwell 
& Ingrosso, Alesso, 
Lana Del Rey, Bastille, 
Passenger, Veronica 
Maggio, The Offspring, 
Mando Diao, Laleh, The 
Hives, Imagine Dragons, 
Dropkick Murphys, The 
Kooks, Otto Knows, Markus 
Krunegård, Melissa Horn, 
Daniel Adams-Ray, NONONO, 
Bring Me the Horizon, 
Adrian Lux, Of Mice & Men 
M.M.

SUMMERBURST
Nya Ullevi  
GÖTEBORG 30-31 MAJ 
/Gärdet STOCKHOLM 
13-14 JUNI

Göteborg; TIËSTO, David 
Guetta, Hardwell, Dada 
Life, R3HAB, Krewella, 
Showtek, Aly & Fila, 
Brennan Heart, Psyko 
Punkz, Code Black.

Stockholm; David 
Guetta, Calvin Harris, 
Hardwell, Dada Life, 
R3HAB, Krewella, 
Showtek, Aly & Fila, 
Brennan Heart,Psyko 
Punkz, Zatox.

Sweden rock 
Sölvesborg 4-7 juni

Black Sabbath(UK), Alice Cooper(US), Volbeat(DK), Rob Zombie(US), 
Alter Bridge(US), Billy Idol(UK), Ted Nugent(US, W.A.S.P(US), 
Megadeth(US), Emperor(NO), Magnum(UK), Queensryche(US), 
Transatlantic(US,UK,S), Uriah Heep(UK), Black Stone Cherry(US), 
SAGA(CAN), Arch Enemy(S), Monster Magnet(US), KAMELOT(US), Electric 
Banana Band(S) M.m..

Storsjöyran
31 Juli - 2 Aug, 
Östersund

Veronica Maggio, Icona 
Pop, Takida, Mavis 
Staples (US), John de 
Sohn, Kartellen, The 
Coup (US), Say Lou Lou, 
Abidaz, Little Jinder, 
Marlene, Ninsun Poli

GetAway rock 
festival
7-9 Augusti, Gävle, 
Gasklockorna 

Volbeat, Opeth, Dimmu 
Borgir, Arch Enemy, 
Watain, Airbourne, 
Edguy, Doro, 
Powerwolf, Skitarg

WAY OUT WEST 
7-9 AUGUSTI
GÖTEBORG 

OutKast, röyksopp 
& robyn, queens of 
the stone age, the 
national, veronica 
maggio, icona pop, 
elliphant, janelle 
monáe, mœ, pusha t, 
blood orange, neutral 
milk hotel, darkside 
m.m.

EMMABODA
22-26 juli

PAUL KALKBRENNER, 
CHASE & STATUS DJ 
SET & RAGE, SAVANT, 
CAMO & krooked, the 
chainsmokers, style 
of eye, den svenska 
björnstammen, 
panda da panda, 
dub fx, syster sol, 
hästpojken, billie the 
vision & the dancers, 
the royal concept, 
parken, kultiration, 
dj bl3nd, noisia m.m.

trästock
10-12 juli
skellefteå

helt off, sofia jannok,  rolf 
wikström, urban come, tennis 
bafra, broken tranquility, 
uniforman, the last of us, 
substanial science, oliver boman, 
hoodoo

Glastonbury
25-29 juni
storbritannien

mixture of artists and bands, 
stay in teepees et.c.)
Kanye West, Kasabian, Rihanna, 
Metallica, blondie, archade 
fire, disclosure,  m.m..

brännbollsyran
30-31 maj
umeå

dada life, martin garrix, 
rebecca & fiona, daniel 
adams-ray, den svenska 
björnstammen, broiler

tomorrowland
18-20 juli
25-27 juli
belgien

Armin Van Buuren, Carl Cox, Dillon Francis, Diplo, 
Eric Prydz, Jamie Jones, Loco Dice, Netsky, Dada Life, 
Afrojack, Alesso, DVBBS, Hardwell, Laidback Luke, New 
World Punx Knife Party, Dave Clarke,Krewella, Nicky 
Romero, Paul Kalkbrenner, Steve Angello, Vitalic, Alesso, 
DVBBS, Sander Can Doorn, Tiësto

kirunafestivalen
26-29 juni
kiruna

status quo, agnes, 
labyrint, john de sohn, doug 
seegers, willie clay band

sammanställning av fanny lassi, 
jaquline knudsen och evelina törfalk

Sommar betyder sol, bad – och festivaler. Vi listar de absolut bästa - dansa och le i Piteå eller åk till England för att se världsartister



24

Det är inte första gången 
Petter besöker Kiruna. Han 
har spelat två gånger på 

Kirunafestivalen.
– Och på en ganska obskyr 

nattklubb mitt i centrum för en jäkla 
massa år sedan, säger Petter.

Fann rappen genom sin revolt
Det var inte alltid självklart att Petter 
skulle bli artist.

– Jag gjorde rätt mycket revolt mot 
min familj och hur de såg på saker och 
ting. Vi åkte inte på några charterresor, 
vi åkte på kulturresor. Mina föräldrar 
hatade Amerikansk kultur och 
kommersiella saker. När hip hopen 
sedan kom på slutet av 80-talet så var 
det som en frisk fläkt för mig och 
någonting väldigt attraktivt. Man ville 
ju absolut inte bli som sina föräldrar, 
så man gjorde allt för att inte vara som 
dem, berättar Petter.

Revansch
Samtidigt var det rappen som kom att 
rädda Petter. Han försökte verkligen 
klara av skolan, men det gick helt 
enkelt inte. Han kunde knappt läsa 
och gick i stödsvenska och hade både 
ADHD och dyslexi. Det var därför 
som en revasch när han en vårdag klev 
ut från Komvux efter att just ha skrivit 
MVG på ett prov i litteraturhistoria.

Petter har gått från att ha en väldigt 
bristfällig läs- och skrivförmåga till att 
idag skriva hyllade raptexter. Mycket 
tackar han musiken för. Han ville 
skriva texter på svenska men hade som 
ung ett väldigt limiterat ordförråd. Vid 

den tidpunkten hade han inte ens läst 
en bok, men för att lära sig nya ord var 
han nu tvungen att börja läsa.

”Läs det du vill läsa!”
– Och när jag började göra det och 
började intressera mig för det jag läste 
så blev det helt plötsligt meningsfullt 
för mig, säger Petter.

Det var så Petter genom musiken 
upptäckte litteraturen och började 
intressera sig för den och det var 
även då det började gå bra med hans 
studier.

Han vill inte generalisera, men
Petter påpekar att om han hade fått 
hjälp tidigare så hade hans skolgång 
sett annorlunda ut. Han betonar vikten 
av bra och entusiastiska lärare i skolan 
och att man måste se eleverna som 
individer.

– Vill man lära sig läsa ska man 

läsa böcker där texterna betyder något 
för en. Om du gillar Rolling Stones 
men hatar att läsa så kanske du ska 
läsa en biografi om dem. Man ska inte 
generalisera så mycket, det är viktigare 
att man läser det man vill läsa. Jag 
tycker inte man ska slänga på ungar en 
bok av Selma Lagerlöf  om de inte vill 
läsa den, det gäller att först väcka ett 
intresse. Jag tror man ska läsa det man 
inspireras av, säger Petter.

”Alla har en kreativ drivkraft”
Vad är det som ständigt motiverar dig 
att skriva nya låtar?

– Jag tror att alla människor har 
någon sorts kreativ drivkraft inom 
sig att vilja skapa något, sen finns det 
ett ganska brett spektra vad det är. 
Någon kanske är snickare och bygger 
hus eller så är man kanske en person 
som jobbar med marknadsföring eller 
PR, det är jättekreativt. Jag har alltid 
haft en stark dragningskraft till att 
vara kreativ. När jag var liten målade 
jag mycket och när jag sedan började 
skriva märkte jag att kunde uttrycka 
mig väldigt bra i text. Det blev då som 
ett beroende, jag ville skriva mer och 
mer. Så länge jag har den drivkraften 
så kommer jag nog alltid känna mig 
motiverad att skriva.

I dag gör Petter en mängd olika 
saker. I grund och botten är han artist, 
skriver texter och håller på med musik, 
men utöver detta håller han på med 
olika affärsverksamheter. Till exempel 
driver han en restaurang.

– Mycket gör jag utifrån det trädet 
som är byggt på musik och text.

Petter har även skrivit en bok, den 
heter 16 rader.
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”Läs det som betyder något för dig!”
Det gick väl ingen förbi att Petter, den 13 mars, besökte oss på Hjalmar Lundbohmsskolan 
med sin föreläsning “En hyllning till språket”. Han föreläste inför en fullsatt publik i aulan och 
trots pressat schema fick vi en pratstund med rapparen.

Text: Alida Videkull
Foto: Sanna Lidström

Petter besökte vår skola och pratade om språkets betydelse

Petter under sin föreläsning i aulan.

”Jag gjorde rätt mycket revolt mot min 
familj och hur de såg på saker och ting. 
Man ville ju absolut inte bli som sina 
föräldrar, så man gjorde allt för att inte 
vara som dem”, berättar Petter.



1. Ny teknik
Det finns fler sätt att läsa 
än i en vanlig pappersbok! 
Jag har upptäckt att det är 
väldigt bekvämt att läsa 
E-böcker. Det började 
med att jag lånade böcker 
och läste i mobilen. 
Väldigt praktiskt för man 
har den alltid med sig. 
Det finns bra bok-appar 
både till Iphone och till 
Android. Nu använder 
jag en läsplatta (inte att 
förväxla med surfplatta, 
fast den går också att läsa 
på!) och det är jättebra. 
Man kan låna, köpa eller 
ladda ner vissa böcker 
gratis (helt lagligt). 

Sannas bästa lästips
Att det är bra att läsa böcker, 
det vet vi. Men hur gör man 
för att komma igång med 
läsandet? Hur blir det till 
en rolig vana? Vi frågade 
vår skolbibliotekarie Sanna 
Gunnare om hennes bästa 
lästips.

2. Läs med öronen
Ett annat sätt att läsa är att lyssna! 
Jättebra att ladda mobilen med en 
ljudbok så att man kan lyssna när 
man gör annat. Lyx i kubik: läs en 
bok samtidigt som du handarbetar 
eller ägnar dig åt nån annan 
hobby! 

3. Prata böcker
Prata med andra om det du 
läser! Gå med i en bokcirkel eller 
bestäm med en kompis att ni 
läser samma bok och berätta vad 
ni tycker. Det är väldigt roligt att 
höra vad andra tycker och tänker 
om en bok, ibland fastnar man 
för helt olika saker. Hittar du 
ingen runt omkring dig som vill 
kan du bokcirkla på webben. På 
bokcirklar.se kan du gå med i eller 
starta en egen bokcirkel. 

4. Skriv läsdagbok
Man glömmer fort vilka böcker 
man har läst. Skriv ner de böcker 
du läser och kanske en kommentar 
om vad du tyckte eller tänkte när 
du läste. Du kan antingen använda 
en vanlig hederlig anteckningsbok 
eller använd nån sajt på nätet. 
Till exempel boktipset.se eller 
librarything.com. Här kan du 
lista de böcker du har läst, 
kommentera dem och även se vad 
andra som har läst dem skriver 
om böckerna. 

5. Följ en bokblogg
Ett bra sätt att få tips på bra 
böcker är att läsa bokbloggar. 
Två bra bloggar jag följer är 
Bokugglan (www.bokugglan.
blogspot.se) (en ung tjej på 
16 år som bloggar mest om 
ungdomsböcker) och bokhora.se 
(tre ”Johannor” som bloggar om 
böcker - en av dem bor i Vittangi!) 

6. Böcker du läst kan få 
nytt liv hos någon annan
Att byta böcker med varandra 
är en bra, miljövänlig grej. Du 
kan byta med vänner eller via 
nätet. bookcrossing.se är en sajt 
där man kan lägga ut böcker på 
olika platser, registrera dem via 
webbsidan så att nån annan kan 
hitta dem. På samma sätt kan 
man spåra upp en bok som någon 
har lämnat någonstans. Fungerar 
kanske inte så bra i Kiruna (ännu 
– men om många börjar använda 
tjänsten här så…) men är man på 
resa så kan det vara kul att testa!
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Möt Hjampis 
hjältar

Lokalvårdarna på 
Hjampis är de som 
håller rent efter oss på 
skolan. Hur är det att 
städa på skolan och 
vad är det egentligen 
med det mystiska 
solariet? Vi var väldigt 
nyfikna på detta och 
planerade därför in en 
träff med dem.

Foto: Fanny Lassi
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Marlene Rolund (till 
vänster) och Anne 
Kostamovaara städar 
många kvadratmeter varje 
dag.

Vi fick träffa Anette, Marlene, 
Anne, Yvonne, Else-Maj och 
Maire för att prata om hur det 

är att arbeta som lokalvårdare.
Lokalvårdarna börjar sin dag 

klockan 06.00 på skolan och städar 
ända fram till 14:45. De har ett väl 
genomtänkt schema som är tänkt så 
att alla skolans ytor ska städas under 
veckans gång. Skolan är indelad i fyra 
olika städytor och städandet är fördelat 
så att de delar två och två på tre ytor 

och så är det en som ensam städar 
den fjärde ytan. För att göra städandet 
mer ombytligt så byter de ytor med 
varandra efter en vecka.

– Mellan 06:00 och 08:00 varje dag 
är det klassrummen som städas, säger 
Anne.

– Det är den jobbigaste tiden, 
fortsätter Else-Maj.

Våning 3 favoriten
Varje dag städas gympasalen och 
matsalen samt alla 126 toaletter.

– I gympasalen blir det väldigt 

dammigt. Det är så många elever som 
nyttjar den varje dag plus att det är 
kvällsaktiviteter där varje kväll, säger 
Else Maj.

Alla är dock enade om vilken yta 
som är favoritytan - våning 3. Enligt 
lokalvårdarna är det den yta som är 
lättast att städa.

– Det är den våningen vi får vår 
motion på, det är vår gympayta, säger 
Anette.

Vi blev smått chockerade när vi 
hörde att det tar en hel vecka att städa 
hela skolan (från måndag till fredag).

– Det är så många kvadratmeter att 
jag inte kommer ihåg, säger Maire och 
skrattar högt.

Kan bli stressigt
I dagsläget är det sju lokalvårdare 
som delar på alla ytor och ibland kan 
det enligt dem bli lite stressigt. När vi 
frågar om de önskar att de hade varit 
fler svarade de absolut. Förut har de 
varit 16 stycken.

– Men då jobbade vi bara fem 
timmar, inflikar Yvonne.

Vi frågade lokalvårdarna vad de 

tycker om oss elever och om de någon 
gång blir riktigt arga på oss. De är 
enade om att det är snuset som är 
det värsta och berättar för oss att det 
ibland till och med är snus uppe i 
taket. Det är svårt att få bort det. 

Jobbar i det tysta
Det har även hänt att elever kissat på 
golvet i toaletten. De vill dock betona 
att det har blivit bättre de senaste tre 
åren.

– Jag tycker eleverna har blivit 
mycket bättre, säger Anette och 

fortsätter: de är så gulliga!.
De frågar oss om inte treorna är på 

praktik och vi berättar att så är fallet 
för vissa klasser.

– Det är därför det är renare i 
skolan nu, säger Else-Maj skämtsamt.

Dag efter dag sliter de på, skolans 
lokalvårdare. Maire har jobbat på 
skolan i snart 30 år och gett oss en 
trivsammare miljö att studera i. 

Vi uppmärksammar dem sällan 
och de jobbar i det tysta, men utan 
dem hade vi inte klarat oss. De är 
lokalvårdarna – Hjampis Hjältar.

3 snabba frågor:
Vi har hört att ni har ett 
solarium?
- Det är från förr i tiden. Då skulle 
alla sola och ha ett solarium. Men 
det är inte vårt, det är lärarna som 
brukade sola förut. Nu har det 
inte använts på över fem år. Det 
fungerar fortfarande, men rören 
har inte blivit utbytta på tio år.

Vad är det konstigaste ni har 
hittat?
- Förra året hittade vi en vigselring 
värd 15 000 kronor. Den tillhörde 
en lärare, men den fick hen såklart 
tillbaka. Så det slutade lyckligt.

Hur kan eleverna hjälpa till för 
ett underlätta ert jobb?
- Pricka papperskorgen och föra 
upp muggarna till fiket.

”Eleverna har blivit mycket bättre – de är så gulliga”
Text och foto: Elina Gunillasson Sevä, 

Sanna Lidström och Alida Videkull
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För den ovane kan Hjampis kännas som en djungel fylld av 
främmande och skrämmande elevarter. Men ta det lugnt. De 
flesta är alldeles ofarliga. Här får du en lektion i hur du ska 
känna igen de vanligaste arterna och vad du behöver veta om 
dem.

Bygg och anläggning 
Möt skolans konung – öga mot 
öga. Byggaren är ett flockdjur 
som aldrig uppträder utanför 
sin väl formerade grupp. 
Gruppen leds av en alfahanne 
som tagit sig upp i rang tack 
vare kraften i sitt slagskott. 

Hotell och Turism
Den typiska turistaren kan höras på upp till 1000 meters 
avstånd, både i skolmiljö och ute till fjälls. Det gälla lätet 
används för att samla så många som möjligt kring turistaren, 
oavsett om det finns någon sevärdhet i närheten eller inte.

Teknik
Inne i de allra mest avlägsna 
korridorerna på tredje våningen 
kan man finna denna speciella art. 
Teknikarna är kända för sina speciellt 
utvecklade hjärnor. Teknikarna 
isolerar sig och beblandar sig helst 
aldrig med arter av lägre rang. För 
att kommunicera med en teknikare 
krävs en matematisk tolk. 

Samhälls
Samhällsare rör sig i grupper 
om tre. Arten är mån om sitt 
yttre och piffar ofta upp sig 

för att locka till sig beundrare. 
Samhällsare sprider smarta och 
bildade yttranden omkring sig, 

men varning, det vara fråga 
om simpla lockrop avsedda att 

imponera på omgivningen. 

Natur
Med träningskläderna på och 
med en toppfart uppmätt till hela 
15 kilometer i timmen tar sig 
denna art sig fram mellan skolans 
väggar. Naturaren påträffas 
oftast i skolans VIP-avdelning, 
det vill säga på våning tre där du 
behöver både miniräknare och 
en hög hjärnkapacitet för att få 
tillåtelse att inpassera.

Barn och fritid
Denna art gör inte mycket 
väsen av sig och uppträder 
inte enligt några speciella 
mönster. Barn- och fritidsare 
är ungefär som kameleonter 
och du måste vara observant, 
tålmodig och ha tur om du ska 
kunna urskilja något exemplar.

Vård och omsorg
Denna art kan vara riktigt svår 
att få syn på. Våning 1 sägs vara 
det vanligaste tillhållet. Andra 
uppgifter säger att merparten 
av beståndet är honor, vilket 
bekymrar experterna som menar 
att denna grupp sägs fylla en 
viktig funktion i världen utanför 
skolan.

Ekonomi
Med kraftfulla 
och självsäkra 

steg träder 
ekonomen fram 
genom skolans 

områden. Denna 
art markerar 

revir genom att 
sprida ut sig i 

mindre grupper 
vid samtliga bord i 
Fik1. Ekonomerna 

anser sig av någon 
märklig anledning 

vara högst uppe 
i skolans hierarki, 
något som flesta 

andra arter ställer 
sig frågande till.

El
Elarna är många, men ändå 
inte så synliga på skolan. 
Störst chans att se en elare har 
man i gryning och skymning 
(gärna tidigt på morgonen eller 
precis efter sista lektionen) då 
inga andra arter är i rörelse. 
Mitt på dagen väljer elaren 
gärna en plats långt ifrån 
andra arter, dock med bra 
utsiktsmöjligheter för eventuell 
spaning.

Resturang och Livsmedel
Ännu en art som blivit mer 
sällsynt med åren, men som 
är viktig för mångfalden och 
artrikedomen. Är otroligt kräsna 
med vad de stoppar i sig och 
deras föda är noga utvald. 
Nästan omöjliga att locka med 
vanlig proviant eller enkel 
dukning. Uppträder ibland i 
speciella kläder och märkliga 
huvudbonader.

Estet Musik
Med lätta steg och ett stort leende på 
läpparna dansar esteterna fram genom 
skolan. Arten har sitt eget revir där de 
andra djuren är bannlysta, men är samtidigt 
väldigt enkla att locka fram. Allt du behöver 
göra är att tända en strålkastare, och vips 
så står det en eller flera estet-musikare 
där och solar sig i rampljuset. Till och 
med händelser som får andra djurarter att 
snabbt vilja fly, såsom ett tappat glas mjölk i 
matsalen, tas av estet-musikaren emot som 
ett perfekt tillfälle att få allas blickar på sig.

Estet Bild
Arten påträffas överallt i hela 
skolan men i förvånande många 
och vitt skilda skepnader, precis 
som det finns konst av många olika 
slag. Estet-bildaren sägs vara nära 
besläktad med estet-musikaren, 
men det är svårt att tro då bildarna 
inte alls trivs i rampljuset på 
samma sätt, utan tvärtom kan 
uppfattas som både återhållsamma 
och skygga.

Introduktion (IM)
Den mest vildvuxna och flyktiga arten 
i Hjampisdjungeln. Finns i mängder av 
varianter, men indelas av experterna i 
fem huvudgrupper. Hux flux övergår dock 
individerna i en annan art, som om det 
vore den naturligaste sak i världen.

Din stora guide i HjampisdjungelnText och foto:  
AnneLaila Blind och 

Towa Palovaara

Industri
En industriare påminner om byggaren, men arten har 
en lite större utbredning på skolan och uppträder i en 

särskild LKAB-variant vars beteende kan tolkas som att 
det inte finns något som helst att bekymra sig om inför 

framtiden. Tål höga temperatuer och slitage.

Fordons
Den typiska 
fordonseleven 
hittar du i 
sofforna i 
rasthallens 
utkanter. De har 
en snusprilla 
under läppen 
och deras speciella fysik gör att de tenderar 
att alltid ha fötterna på bordet, vilket gör att 
de drar till sig uppmärksamhet och tillsägelser, 
särskilt från ett lärarexemplar som heter Per (se 
sidan 16). 



Hej Åsa! Vad läste du på gymnasiet? 
Hej! Jag gick först ett år på naturlinjen, sedan 
pluggade jag in två ämnen under sommaren och 

bytte till humanistiska linjen. Jag tog ett sabbatsår och gick 
sista året på humanistiska linjen med estetisk inriktning, 
tillsammans med bland andra nuvarande Hjampisläraren 
Peter Pääjärvi.

Vad läste du på universitetet och vad tyckte du om det? 
Jag läste på juristlinjen i Uppsala två år, sedan läste jag klart 
juristutbildningen i Stockholm.
Jag tycker det var mycket, mycket lättare på universitetet 
än gymnasiet. På gymnasiet skulle man först vara i skolan 
hela dagen och sedan plugga på kvällar och helger. Men 
det är tusen år sedan nu, så hur det är idag vet jag inte. Min 
dåvarande partner pluggade som en galning på universitetet, 
så det skiljer ju sig mellan olika utbildningar.

Vad var den största skillnaden mellan gymnasiet och 
universitetet? 
Det jag sa innan och det faktum att man plötsligt skulle 
jämföras med de duktigaste eleverna från hela Sverige. 
För mig var det bara fördelar med universitetet, men det 
berodde på personliga skäl. Jag var en lyckligare människa 
då. 

Är universitet för alla tycker du?
I ett internationellt perspektiv är det ju det. Vi kan låna 
pengar för att läsa på universitet och det finns inga 
terminsavgifter, föräldrarna behöver inte vara rika för att du 
ska kunna studera vidare.

Vad ville du bli när du valde dessa utbildningar?
Min dröm var att jobba med en entreprenör, helst någon 
helgalen typ med tokiga idéer, att ta hand om allt det 
praktiska med lagar, myndigheter och skatteverk m.m runt 
en sådan kreativ person. Jag älskar fortfarande den där 
sortens människor som säger “Men hörni, ska vi inte bygga 
ett hotell av is?”, medan folk runtomkring skakar på sina 
huvuden. Man måste tillåta att det 99 gånger av 100 inte 
lyckas. Men när det gör det kan det bli magiskt bra.

Ville du flytta tillbaka till Kiruna efter universitetet? 
Jag kunde inte flytta tillbaka till Kiruna, jag var jurist med 
specialinriktning på skatterätt, det fanns inga utvecklande 
jobb inom detta i Kiruna.

Ångrar du dina val såhär i efterhand? 
Inte yrkesmässigt. Jag är nöjd med var jag är idag och hade 
inte varit här om jag gjort andra val.

Om du hade fått chansen att välja något annat idag, 
vad skulle du valt? 
Jag skulle vilja lägga till isåfall och gått en 
serietecknarutbildning, det hade varit coolt. 

Hur kom det sig att du blev författare?
En stark längtan efter att göra något kreativt vann över 
längtan efter att göra en schysst karriär.

Slutligen, har du några tips för de som vill och planerar 
att läsa på universitet? 
Att försöka glädja sig åt en ganska fri period i livet och 
försöka skaffa sig sköna vänner under den perioden, de kan 
vara för livet.

Åsa Larsson bor i Mariefred, men 
är uppvuxen i Kiruna och var elev 
på Hjampis 1982-1986.
Hon utbildade sig till jurist efter 
gymnasiet och jobbade som det i 
några år.  
Åsa debuterade som författare 
2003 med boken Solstorm, 
som belönades med Svenska 
Deckarakademins pris för bästa 
debut.
Därefter har ytterligare fyra 
kriminalromaner i Kirunamiljö och 
med Rebecka Martinsson som 
huvudperson kommit ut:
Det blod som spillts, 2004
Svart stig, 2006
Till dess din vrede upphör, 2008
Till offer åt Molok, 2012
Åsa Larssons böcker har sålts i 
mer än 1 miljon exemplar 
bara i Sverige, och sålts 
internationellt till 26 länder.

Att börja universitet kan verka som ett enormt kliv från att ha gått på lilla Hjampis i Kiruna. 
Men är skillnaderna mellan universitetet och gymnasiet verkligen så stora som man tror? Vi 
har frågat deckarförfattaren och före detta Hjampiseleven Åsa Larsson som själv pluggade på 
universitet om vad hon tycker. 

Text: Frida Sandgren och Moa Strömbäck

Åsa Larsson om hur det var att plugga till jurist efter åren på Hjampis
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Foto och copyright:
Thron Ullberg

”Universitetet var mycket
lättare än gymnasiet för mig”
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Det är nyttiga kunskaper som 
dessutom passar bra i två 
kurser som eleverna läser just 

nu, Naturguidning och kursen Guide 
och reseledare.

Vi började veckan med att packa 
och handla för hela klassen. Det är 
mycket som man behöver tänka på 
när man ska ut på fjället, en hel klass. 
Har alla spadar, stighudar och varma 
sovsäckar som man kan sova i en 
bivack med? Har alla varma kläder och 
skor? Det behövs när man ska sitta på 
en skoter och i skoterkälken som vi 
gjorde första dagen när vi tog oss från 
Abisko till Unna Allakas, 3,5 mil.

När vi kom fram till STF stugan 
hälsade stugvärden oss välkomna och 

visade hur allt fungerade i en fjällstuga, 
här hjälps man åt med att hämta vatten 
från vattenhålet i sjön, att klyva veden 
i vedboden samt med att gå ut med 
slasken. 

Övernattade i bivack
Efter en kopp kaffe började vi med att 
gräva bivack i  en snödriva ett stenkast 
bort från stugan. I början kändes det 
svårt att föreställa sig att det verkligen 
skulle bli något man skulle kunna bo i. 
Vi höll på tills mörkret kom och första 
matlaget tillrett köttfärssås och spagetti 
inne i stugan. Efter maten gick vi ut 
och tittade på en stjärnklar himmel 
med ett dansande norrsken, detta fick 
avsluta den första dagen på vår fjälltur.

Nästa dag var det dags för en 
skidtur till Sjangeli, fyra kilometer 
uppför... 

Under frukosten skulle vi även 
göra våra lunchmackor och fylla våra 
termosar med hett vatten. Lisa hade 
tyvärr blivit sjuk och var tvungen att 
stanna och vila i stugan, medan vi 
andra stuffade sakta uppför fjället. När 
det började bli lite bakhalt satte vi på 
stighudarna och fortsatte lugnt färden 
på gnistrande snö. 

På fjällsluttningarna hade många 
spontana laviner gått och vittnade 
om lavinfaran i fjällen. Vi själva skulle 
dock inte ge oss ut på sådana branta 
sluttningar.
 
Gruvruiner från 1600-talet
Väl framme i Sjangeli åt vi våra 
medhavda mackor med varm dryck 
och tittade på gruvruinerna från 
1600-talet. Här fanns också en 
gammal träbyggnad som användes 

Alla våras älskade fettisdagen
Inträffar alltid på en tisdag efter fastlagssöndagen

      Varför kommer den bara en gång om året,
kanske för att vi ej vill ha mer fett på låret?
      Mandelmassan är det inte alla som tål,

 Den är hal som en tvål!
Kommer och går en gång per år
Alla våras älskade semmeldagen

Efter detta har vi alla fullt av semlor i magen.
Som varje år,

När den kommer och går,
Semmeldagen vår! 

Johanna Lind, HT12

Kära semla,
Du så vacker är

Ja, jag håller dig så kär
Inför fastan jag dig äter

Min kristna tro den högt mäter
Fastan viktig är

Den vårt hopp och lycka bär
Till minne av Jesu död
Och hans eviga glöd

En tid att fundera
Om vår tro med mera
Du så mycket betyder 

Att du våra tallrikar pryder
Under en tid

Då vi alla längtar efter frid!
                                                      

Okänd

Du min ljuvliga ”simla”,
Du får min hjärna att vimla,

Tanken av dig gör mig svag,
I juni är smaken av dig allt för vag!

Om man förtär en hetvägg, 
Så tänker ingen på plättlägg!

Ty du är så helt underbar, 
Som en ”whiskey on the rocks” i en bar. 

Bulten/TE2

Å du härliga efterrätt,
Jag kan äta dig tills jag blir proppmätt

Jag längtar varje år tills den dag, 
Jag får göra ett enormt semmelintag!

Andra dagar man äter sånt, känner man sig som ett fetto,
Men på fettisdagen har jag ursäkt att äta mig mätto!

Åh, du härliga bakverk,
Det du gör för mig är underverk

                                                        Matilda HT12

Semlan min lilla vän,
Du är som en prinsessa när du tar mig på en sväng!

Mina smaklökar blir vilda,
Och du heter inte Tilda!

Du heter Temla,
Ibland Semla,

Du gör mig galen, utan dig blir jag het,
Men jag behöver dig, för jag vill av dig bli fet!

                                             Philip

Ture Sventon kallar dig Temla,
Fast dom flesta säger Semla.

Vetebröd, grädde och mandelmassa,
Denna underbara bakelse tömmer min sparkassa!

Oj, vad jag kan längta,
På en semla i min stilla glänta!

En dag per år skall det få smaka,
Så innan fettisdagen blir det till att baka!

                                          Larry

av gränsbevakningen under 2:a 
världskriget, samt en turistanläggning 
som Gabna sameby har hand om. 
Vi kunde också blicka ut mot en 
storslagen vy över Abiskoalperna. På 
tillbakavägen gled vi utför i puffsnö. 
Väl nere i stugan igen blev det dags 
för kaffe. När energin återvänt 
färdigställde vi våra bivacker som 
vi skulle sova i kommande natt. 
Totalt tog det 4,5 timmar att bygga 
våra bivacker under två dagar. Efter 
middagen och kvällssurret gav vi oss 
ut till vår övernattningsboning med 
en varm sovsäck i ena handen och ett 
liggunderlag i andra handen för att 
sova i snö.

Hur var det då att sova i en bivack? 
Det var inte särskillt kallt och inte 
särkillt varmt, man sov hyfsat bra men 
framför allt var det en upplevelse! Sista 
dagen åt vi frukost, packade ihop och 
begav oss hem med skotrar, några 
erfarenheter och upplevelser rikare!

Fjällvecka för HT11 i Unna Allakas

Eleverna och lärarna 
i HT11 utanför en 
husruin vid Sjangeli.

Under tre dagar i mars månad hann vi förmodligen uppleva några 
av de bästa dagarna i fjällen med blå himmel, gnistrande snö 
och solsken. Detta var Hotell- och turismprogrammet åk 11:s 
vinterfjällvecka som ska ge eleverna kunskaper i fjällsäkerhet.

Text: Marita Sikku Foto: Erik Lundbäck

Lilla bilden: En paus i solen 900 meter över havet. Från 
vänster: Josefin Lindehag, Alma Sixten, Liz Rehnstedt, 
Ebba Bylund, Sofia Westerberg, Madelene Siikavuopio. 

Liggandes längst ner: Marita Sikku.

Hyllningar till semlan
Vissa längtar till sommaren, andra till julen. Men tuffast har de som redan 

längtar efter nästa semmelsäsong. Det är nästan ett helt år dit! Här är några 
hyllningsdikter till semlan, skrivna av elever på Retorikkursen. Läs och njut!
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