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Förord

Förord av Martin Braekken
Fernström, lärare

Jag stod för svenskan och ville ha bjuda dem på något mer.
Vad andra tänkte var en sak, men vad tänkte de? Parallellt
med arbetet i religion fick eleverna börja svara på små och stora frågor relaterade till livet. Många frågor. Väldigt många!
Frågorna behandlade högt och lågt och var på olika sätt relaterade till våra världsreligioner. Tänk dig att du var ett tak, vilka
skulle dina fem pelare vara?
Buddhisterna säger att om man äger fler än fem saker, äger sakerna dig. Vilka fem saker kan du inte vara utan? Om gud
finns, vad vill du att han ska säga när du dör?

Min tro är ett verk av samlade texter
från min kära åk 6 VT-10. I skrivandets stund har de lämnat mig för
större och grönare ängars äventyr.
Men då var de små, fast ändå lite stora. Snart stora. Framför allt var de,
precis som alla visa ungar i det här
landet fulla med tankar.
På religionslektionerna avhandlades världsreligionerna. Victoria Vinsander, min dåvarande partner in crime, tog dem på en
resa av traditioner, ritualer och idéer som troende samfund på
jorden besatt.

Sa jag att det var många frågor? Väldigt många! Jag plågade
deras etiska och spirituella sidor med nästan nittio frågor.
Man var tvungen att svara på alla, hur mycket eller litet man
ville. Efter det kom chock nummer två; Släng hälften! De ombads ta bort hälften av frågorna och tillhörande svar. Sedan
skulle de utveckla svaren ytterligare på de som stod kvar. Så
höll vi på tills det återstod 10-12 diskuterade frågor. Dessa sattes ihop till en text som de sedan, under en lektion publicerade på en blogg. Den finns faktiskt fortfarande kvar, du hittar
den på http://blogg.arstaskolan.se/mfe
Texterna var kloka, intressanta och uttömmande. Det låg tre
veckors hårt arbete bakom. De landade på bloggen likt en kista på havets botten, full med skatter från en svunnen tid som
ingen beskådar. Tills nu.
Det har gnagt mig lite att den här skatten är otillgänglig nere
på havets botten för de som inte vet var man ska dyka. Det är
en skatt som förtjänar att beskådas. Den förtjänar att läsas efii

tersom att den är en inblick i ett heligt inre hos tolv- och trettonåringar. Så nu, kära läsare, ger jag dig den bärgade skatten, fri från tång och bottenslam.
Till sist, till mina kära elever. Tack för att ni gjorde det här arbetet med mig. Tack för att ni är kloka och växer upp så fina.
Vad ni än tror på, tro på er själva och er kraft att förändra världen.
"The world is a beautiful place, worth fighting for."
- William Shakespeare
"May the Force be with you..."
- Princessan Leia Organa, upprorsmakare
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K APITEL 2

Min tro

A VSNITT 1

Min tro - Moa

Jag tror inte att saker är heliga. Jag tror inte på något
som styr värden. Och kan därför inte se mej själv som
troende. Jag tror inte på Ödet, och inte särskilt mycket på
slumpen, kanske mer på handlingskraften eller nåt. Ens tro är
väl nåt man tror är bra för många människor. Nåt som kan
hjälpa en själv. Inte vet jag, tron är egentligen ett för stort begrepp för att jag ska kunna förklara. Religion, betyder ingenting för mej. Eller jo, för mej, jag accosierar religion med
makt, makt, tvång, regler och krig. I bibeln står det bara ”du
skall inte döda” och berättar sen massa historier om folk som
dödar och sen blir hjältar. Det är inte särskilt hjälpsamt. Alla
religioner (tycker jag) är så motsägelsefulla.
Jag tror inte att man föds på nytt nån gång. Tror nog mer att
folk måste dö nån gång, för att lämna plats till andra. Det är ju
så hela naturen fungerar. Kretslopp. Fats det kanske inte är
samma sak.

Man kan gå och hoppas länge på något. Utan hopp skulle man
nog inte ha särskilt mycke kvar. Just nu hoppas jag på en tågresa till Västervik. Sen hoppas jag att jag kommer bestämma
mej för vad jag vill och hur jag vill leva. Fast jag tror att jag redan har gjort det. Kärlek för maj kan vara, ett uttryck i nåns
ansikte. En tanke inte mer än så. Lycka för mej. Det här kanske låter skumt men jag accesoerar lycka med igenkännande,
jag kan inte jämföra det med nåt annat. Lycka för mej är min
familj, Bohus (d.v.s. gamla konstnärer, klippor och saltvatten)
somrar, Kenny, Punk, teatrar, och havet. Jag tror inte att nån
ser mej, vakar över mej, ser över min axel och kontrollerar
mej. Samvetet kanske, men inte särskilt mycke i så fall. Om
jag var ett tak, så skulle jag hållas upp av min egen frihet. Jag
vet inte hur jag skulle klara mitt liv med att ständigt bli tvingad att göra saker som jag inte valt själv. Alla möjligheter är
nog också livsviktigt för mej. En annan pelare e nog min familj. Även om jag ofta vill be dom att dra åt helvete så fattar
jag inte hur jag skulle kunna leva ett liv utan dom. Det här e
sjukt men jag tror inte att jag skulle kunna bo i nån annan
stad än Stockholm. På lång sikt asså. Det är här jag e uppväxt.
Om det fanns en mur som man kunde klaga framför, så skulle
jag klaga över driften hos människor, att straffa andra. Hela
vårt samhälle är uppbyggt på att man straffar och pressar folk,
att dom alltid kan få ut nåt av någon annans slit. Men jag skulle nog inte klaga på en mur, skulle nog gå å göra nåt åt det
istället. Dom viktigaste saker jag äger är nog, min (vår) dator.
Kan bara komma åt vissa av mina vänner på datorn. Cykel också, det är viktigt (på sommaren och våren asså) det e jävligt
mycket lättare att cykla än att gå. Men för övrigt är jag nog in5

te särskilt matrealistisk. Tycker inte att man kan säga att folk
är onda eller goda. Kan bara säga att folks handlingar är onda
eller goda. Till och med det är svårt att säga. Ondska för mej
(om det absolut måste finnas nåt som heter så) är nog när
man gör dåliga saker som man inte ens tror på. Men det är
svårt att definiera ondska för att det finns. Jag tror inte att
folk kan göra onda saker utan anledning. Små barn, föds utan
att stå på nåns sida och kan därför inte vara onda eller goda
eftersom dom inte tänker särkilt mycket.
Människor i största allmänhet förändrar min världssyn och livsperspektiv men vissa människors ord och tankar kan sätta
spår i mina handlingar och allt sånt. Meningen med livet,
egentligen e det ganska onödigt att grubbla på det. För det är
nog olika från dag till dag. Livet har ingen mening. Det finns
inget syfte med att man lever.
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A VSNITT 2

Saras tro - Sara

Skillnaden mellan att tro och att veta är inte stor enligt mig alla ”vet” olika efter vad de tycker. Och alla
vet är nästan som att tro bara att veta är något man
är säkrare på.
Men sen finns risken att man inte har rätt om vissa saker.
Som att tro på vissa saker fast en längre period, religion är
som en stor makt man tror på och som och som man rättar sig
efter och som säger vad du ska göra och inte göra. Och vad
som är ”ont” och ”gott”. Men det jag tror på är gud och Jesus,
jag ber ibland till gud för att jag tror på henne och litar på att
när jag ber om t.ex. att jag blir sams med en kompis eller litar
jag på att det ordnar sig efter som att det är som att när man
ber till gud spå tror man på att det man ber ordnar sig. Men
när jag är på dåligt humör och är lite ledsen slutar jag att tro
på gud för att det känns som att det var guds fel och att det
var meningen att jag skulle känna mig ledsen! Samma sak när
jag har ett problem tänker jag att det är guds fel men det är

egentligen vi människor som gör våra egna problem och
ibland gör vi de åt andra medvetet och omedvetet.
En sak jag hoppas på är att det finns ett annat liv för alla som
har dött. Det är synd att allt man gjort och kämpat för bara tar
slut på en sekund. Men när man väl dör tror jag på andar, spöken tror jag inte riktig på men andar som en själ inte kom till
en kropp och fick leva utan en kan man säga. Det jag tror att
det beror på är att den människan som dig var ledsen och inte
kunde ”hålla sig döda” och ”vakna” och blir ande för att göra
ett nytt försök att ”synas” lite eller blir skrämd av eller vad
man kan kalla det! Eller det är som en mobbare mobbar en annan och mår bättre av det och om en ledsen och en olycklig
dör och vaknar för att ”skrämma” folk för att må bättre. Men
nu…… Men om man pratar om slumpen så tror jag mer på de
en ödet. Vi säger att jag tar en buss för att åka till skolan sen
går jag till tunnelbanan men medans jag väntar sätter jag mig
på en bänk och börjar prata med en kille och efter några månader så blir jag och han tsm. Och gör en massa aktiviteter. Men
om jag hade missat bussen, varit sjuk, eller att bussen skulle
komma sent eller att jag inte hade överhuvudetaget satt på
bänken skulle jag inte träffat honom och haft de där aktiviteterna de dagarna vi t.ex. bråka, dansa, men vad hade jag gjort
ist? Men de kunde vara så att det var redan bestämt att jag
skulle missa bussen eller vara sjuk och inte träffa honom. Det
beror på vad man tror på ödet eller slumpen?
Mina fyra pelare som jag inte kan leva utan:
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Den första pelaren: Det är hela min familj/släkt och mina vänner.
Andra: Pengar så att jag kan överleva eller det är inte så viktigt jag kan leva utan det men det skulle bli lika roligt eller hur
man ska uttrycka de haha =)
Tredje: Glädje som handboll, musik, shopping och det jag gillar att göra och de jag umgås med.
Fjärde: Hopp, lycka, tro och frihet! And Then….
Det jag tror är det att barn födds inte ”god” eller ”onda”, för
barn vet inte riktigt var ”gott” och ”ont” är. Men efter det föredrar och vänner gör barnen efter. Jag tror att det är att ett
barn föds utan någonting alltså vet inte vad bra eller dåligt är,
vad man ska göra och inte göra. Det är som om man föds utan
personlighet, stil i kläder och allt sånt, men genom vänner och
uppfostran och det som händer runt omkring påverkas man
av det. T.ex. om åtta av tio är punkare i skolan är det stor
chans att jag också är det och inte en fjortis. Allt om kring en
är superviktigt. Har man ”dåliga” kompisar eller de man spenderar sin tid med påverkas man av som sagt. Det är som att
det är en vit tavla som man sakta målar. Symboler som är viktiga för mig är Peace märket men det är inget tecken jag bär på
direkt. Men varför jag gillar Peace tecknet är för att det är livs
viktigt för vissa personer, många dör för att dom inte har fått
fred eller till och med blivit psykiskt sjuka!. Och mitt stjärntecken gillar jag med.

alltid hjälpt mig fram i alla situationer. Dom har fått mig att se
saker olika och att orättvisan faktiskt finns runt omkring oss.
Jag önskar att fåglar var ”heliga” eller mäktiga eller till och
med lite magiska. För fåglar är det enda som kan vara högre
och längre upp en oss. Fast de är mindre. Dom är i vackra färger och kvittrar underbart. Fåglar är som frihet över oss typ.
Tänka sig att de är dom enda levande varelser som kan flyga.
Vi kan flyga men vi använder en uppfinning eller hur man kan
kalla det.

men det som mina föredrar har gjort för mig är att dom har
8

A VSNITT 3

Mina tankar om livet - Johanna

Man kan tro på många olika saker, t.ex. tomten och
tandfen. När man tror på något så e man inte alltid
riktigt säker på något. Man kan också tro på gudar
och gamla kungar och sånt. Då kanske man ber om lycka
eller liknande. När man tror gissa man oftast. Man kanske
tror att Hammarby ska vinna över AIK med 100-0. Det här
kan också vara något man hoppas på. Jag hoppas ju verkligen
att Hammarby ska vinna, fast med 100- 0 är ju lite omöjligt.
När man vet något så är man säker på något. Jag vet t.ex. att
jag är 13 år och att min lilla syster heter Helena.
Religion kan betyda att man tror på gudar och profeter. Man
kanske ber till gud och tackar för den mat man fått att äta.
Man kan också be om lycka och att man ska vara frisk och må
bra. Det finns någon religion där man tror att man får välja sina föräldrar som barn. Hur skulle det gå till? De kanske tror
att det finns något speciellt ställe där mammor står i ett hörn
och pappor i ett annat hörn. Så kanske man går in dit och väl-

jer någon mamma och pappa som ser bra ut och verkar snälla.
Fast man kommer inte ihåg att man gjort det varken barnen
eller mamman och pappan. Jag tror inte på det här.. Det låter
så konstigt på något vis. Man kan inte kalla mig religiös. Jag
är inte med i kyrkan och är inte döpt. Jag är inte religiös för
att min familj inte är det. När jag var i USA och bodde hos en
familj där, var jag med en gång till kyrkan för att de ville att
jag skulle få se henne sjunga. Vi som satt i publiken fick också
sjunga och eftersom det var på engelska hade jag lite svårt att
hänga med. I slutet fick vi ställa oss på knä och be någon mysko bön. Det var nog en av de tråkigaste saker jag varit med
om! Tur att jag aldrig går i kyrkan annars för då skulle jag bli
uttråkad.
När man dör tror jag inte något särskilt händer. Jag har inte
tänkt på det så mycket. Jag kanske blir en ängel.. Om jag blir
en ängel så hoppas jag att jag ska kunna träffa min mormor
och min morfar. Jag tror inte att om man varit snäll och gjort
snälla saker kommer man till himlen och om man gjort dumma saker kommer man till helvetet. Inte heller det där att man
kan göra vad som helst för man återupplivas igen. Jag tror att
jag har levat en gång förut innan detta liv, för ibland känns det
som jag har varit på ett ställe där jag inte har varit.
Det finns spöken tror jag, men jag tror inte att de är vita och
att man kan se dem. Jag tror att de är osynliga och om de går
förbi en kan man bara känna deras vindpust. Jag har aldrig
sett ett spöke förut och vet inte riktigt om jag skulle vilja se
ett. Jag tror inte heller på anden i glaset. Först ska man värma
glaset med ett ljus och sedan ställa det uppochned på det speci9

ella pappret där det finns siffror från 0-9 och hela alfabetet.
Det ska också finnas ja och nej med på pappret. När man ställt
ned glaset på pappret ska en ställa en fråga i glaset och man
måste viska. Sedan ska alla lägga sitt pekfinger på glaset. Och
sedan är det bara att vänta. Ibland rör sig glaset och det beror
på att värmen flyttar på sig. Det är nästan alltid någon som
flyttar på glaset med fingret.
Om jag skulle klaga på något så skulle jag klaga på all fattigdom. Det är ju 5% av all befolkning som äger 95% av all mat.
Det är jätte fuskigt!! Vi borde skicka mat till Afrika och andra
fattiga länder minst en gång i månaden tycker jag. Man tycker
att Afrika borde vara hyfsat rikt eftersom det finns mycket diamanter och oljor. Det finns väldigt lite vatten i Afrika för att
det är så torrt. När jag blir stor ska jag försöka lista ut något
bra sätt att få vatten till Afrika. Jag skulle också klaga på alla
hemska sjukdomar som inte går att bota. Jag skulle också klaga på Barack Obama ( President) för att inte skriver på barn
kontraktet. Vilket betyder att man får slå barnen och tvinga
dem att arbeta. Man får alltså göra lite som man vill med barnen. Dåligt!!!

ka cool. En del tycker att det är tufft att göra så. Men alla är
snälla innerst inne. Jag kanske är dum mot någon kompis någon dag och ångrar mig dan efter och gör snälla saker mot henne den dagen för att gott göra henne. Det finns faktiskt personer som gör dumma saker utan anledning. T.ex. puttar folk
när de går förbi bara så där. Jag tror inte att det finns så
många som bränner ner hus bara så där. De flesta ångrar sig
efter de har gjort dumma saker som jag gjorde förut när jag hade snott tuggummi från en kiosk en gång.

Att var god för mig är när man är snäll och tänker på andra. I
en del spel är det de goda mot de onda. Jag förstår inte riktigt
det där. Vad gör de onda som är så dumt som gör att de måste
kallas onda? Det finns ingen som är helt ond. Jag tror att alla
föds mitt i mellan. En del kanske blir dumma och sura senare
för att de kanske har det svårt hemma och de blir illa behandlade. En del kanske bara retas och säger dumma saker bara
ibland. Ibland ser man en äldre som retar en yngre för att ver10

A VSNITT 4

Min gud heter Korv-Olle, vad
heter din? - Korviz

Innan världen skapades fanns allt redan, som en
kyckling i ett ägg men
det är bara det att kycklingen inte syns utanför ägget.

ten som skriker att ”JESUS LEVERR”. En annan läskig sak
med reigion ar att folk tror att gud ser dig.Då är det bättre
med Korv-Olle som tittar på TV och låter ditt privat liv vara
ifred. Menigen med livet undrar många över men jag tror att
det är att bara leva det kanske inte finns någon mening med
livet bara att ha kul liksom tills man dör, men då skulle inte
skapa skolor, städning och andra tråkiga
saker.
VAD ÄR INTE MENINGEN MED LIVET LIVET?.Jag hoppas alltid på någåt för jag vill inte bli av
med hoppet, man hoppas alltid på något oavsett om det är någåt stort eller litet. När man känner någåt stort för första gången då födds man när ingen bryr sig om en längre då har man
dött…
Även om någon dör så kan han /hon/den finnas kvar fast bara
i minnet. Allt vi vet kanske inte ar sant.

Korv-Olle är min privat gud, han är väldigt oengagerad i sitt arbete men han finns ändå. För det mesta sitter
han och tittar på tv och äter chips.
Det är på sätt och vis bra för då får människorna styra världen
istället. Det är människorna som tar ansvar för hur värden fungerar och inte Korv-Olle. Om en gud styrde värden så skulle
det inte finnas någon ondska, vilket det ju finns ganska mycket av det finns mycket godhet okså men ingen är helt god eller
helt ond rakt igenom men vissa ar mer av det ena än det andra. Religion betyder krig och kärlek. Kärlek för att folk tror att
det finns en gud som älskar dem och finns där för dom. Krig
för att folk tykcer olika och är så dumma att dom inte kan
acseptera varandra. Det är läskigt med sånna som Jesus-Tan11

A VSNITT 5

Min tro - Marko

Om man tror på något då är man inte helt säker på
att det finns, fast om man vet då har man sett. En religion är när man tror på en högre makt och när man
lever enligt den högre maktens regler. Jag är inte religiös för om gud skapa världen vem skapa gud men
om Big Bang skapa allt vad skapa Big Bang. Jag tror att
livet börjar när man födds för då blir man en människa. Jag
tror inte att man föds om flera gånger. Jag tror att döden blir
som innan man föddes fast jag hoppas man föds om flera gånger. Jag hoppas man hamnar i ett paradis i 20 år sen hoppas
jag man blir en människa eller något slags djur annars tror jag
inte att något händer efter döden. Jag hoppas livet går bra.
Hopp är när något bra händer. Kärlek för mig är när man tycker om någon väldigt mycket, man har många känslor för en
och så. Det finns två olika kärlekar för mig, en av dem är när
man älskar någon fast det går över fast den andra är när man
älskar någon för evigt. Jag blir glad när något bra händer. Om
jag var ett tak som skulle hållas av fyra pelare skulle det vara

mat, släkt, musik och vänner för det är viktigast för mig. Om
det fanns en mur som man kunde gråta och klaga över skulle
jag bara klaga(inte gråta) om dåliga saker. Att vara god innebär att hjälpa och vara snäll mot personer. Jag känner mig liten när jag ser stora byggnader eller natursaker som vulkaner
eller stora berg. Jag tror att meningen med livet är att göra
vad man vill och leva hur man vill. Jag tror att man bestämmer vad man gör, inte att ödet eller slumpen bestämmer för
det finns inte. Det finns ingen människa som fått mig att se
världen på ett annorlunda sett fast tv:n har för där ser man
nya saker hela tiden och vad som är rätt och fel mm… Jag vill
inte att ett djur ska vara en helig sak för jag förstår inte mig på
djur, de kan inte prata som människor.
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A VSNITT 6

Trevoir tänker - Trevoir

Hej jag heter Trevoir. Det som gör mig glad är när jag
får nått eller när jag är med mina vänner . Jag hoppas att man kommer tillbaka som nått annat, som ett
djur, när man dör. Det tre viktiga saker som jag äger är
min mobil, min tv och min dator. Kärlek för min är mina vänner och familj fotboll och musik .Jag tror inte på att barn föds
onda eller goda. Barnen växer bara och utvecklas under sig
uppväxt. Religiös för mig är när man lever på de sätt man ska
leva i en religion. Jag tycker att livet börja vid befruktning. I
den sekunden börja livet. Om de fanns en mur som jag kunde
klaga framför så skulle jag klaga över de dåliga saker som händer i världen. Som krig och svält. Jag bli glad av att göra saker
med andra. Det är roligare att göra saker med andra. Jag tror
inte på ödet jag tror inte livet är bestämd i förväg. Tror på
slumpen. Jag tror på en kraft men jag tror inte att den kraften
styr.
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A VSNITT 7

Min tro - Steffi

För vissa betyder religion mer, och vissa kan bli upprörda av att av att säga gud inte finns. Och tror väldigt starkt på sin religion. Men för mig bryr jag mig
inte om religion så mycket, jag ändrar min tro varje
dag nästan. Många säger att Gud Jesus finns och det vet
dom. Man säger inte ”jag vet gud” man säger ju jag tror på
gud, det menas med att man vet att det man tror på finns. Sin
tro är något man ska stå för inte att det är för personligt.
Religion betyder tro för mig, ibland blir det överdrivet och för
vissa går det över styr. Jag tycker man ska acceptera allas tro.
Jag tänker religion som en knytpunkt som t-centralen t.ex.
man kan välja vilket håll man vill åka åt, och man kan välja vilken religion man vill tro på, enkelt. Livet det börjar inte när
man föds, det börjar när barnet ligger i mammans mage, för
hjärtat bultar innan bebisen föds. Man föds flera gånger helt
klart. Dom som har fötts flera gånger är mycket mognare,
men dom som inte har fötts så många gånger är mycket omog-

nare dom testar nya andra saker, medans dom gamla själarna
intet inte bryr sig om sånt, som på nåt sätt att dom redan har
gjort alla saker redan. En gammal själ tror jag även är väldigt
lugn.
När jag dör hoppas jag att jag blir en ande och får stanna på
jorden och några år och titta till min familj. Sen vill jag så
klart födas om igen. Jag tror att andar finns och om man är en
bra person kan man kanske ha en som skyddar över en som
sin släkting t.ex. jag har aldrig sett en ande eller ett spöke,
men skulle vilja. Men jag är nog för ung jag tror att jag skulle
bli jätte skraj då. En sak som jag tror är viktig är att vara snäll
annars får man nog tillbaka det, inte att man hamnar i helvetet men på nåt sätt tror jag.
Jag tror inte att livet är bestämt i förväg, eller när man ska dö
snubbla på ett rep eller skaffa sig ett jobb. Men om jag inte får
det jobbet t.ex. så kan det vara så att det var meningen att inte
jag skulle få det jobbet för det jobbet skulle inte vara bra för
mig jag skulle kanske inte få det bra där, då var det meningen
att jag inte skulle jobba där. Men annars tror jag på slumpen.
Jag hoppas att jag är lycklig och alla mina nära och kära också
är det och lever ett långt friskt liv. Och att det går bra i skolan
och jag får ett bra jobb och en bra familj. jag blir glad att av att
saker går bra och det har gått bra hittills i livet tycker jag, och
det har gjort mig glad. Jag blir även glad när det går bar i skolan när man får alla rätt på provet, när man åker utomlands,
träffar personer man saknat, när man är stolt över sig och det
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inte kan bli bättre än så! När man är med dom man gillar. Vara lycklig.
Jag önskar och jag tror att min farmor kanske vakar över mig,
hoppas någon gör det iaf. Om jag nu skulle har fyra saker i livet som är viktiga är det alla mina nära och kära, pengar, lycklighet, och att vara friska, och lever länge.

Väldigt många vet jag inte, men 2008 åkte hela min släkt till
thailand tillsammans det var jätte roligt, en resa man sent
glömmer.
Det var min tro.

Man är ond om man inte bryr sig om andra människor och annat som lever tänker inte på andras känslor, ond är så mycket
mer en att man hatar någon. Krig svält det är ren ondska, man
bryr sig inte om folk som svälter i andra länder, dödar oskyldiga människor.
Mina pelare i livet är, den första pelaren min familj vänner
släkt. Den andra pengar. Den tredje lycklighet. Den fjärde att
alla ska vara friska och leva länge. Barn föds varken onda eller
goda utan helt nollställda dom som uppfostrar barnet kommer lära barnet vad som är rätt och fel. Sen kan man alltid
ändras sen, men barndomen är nog det viktigaste för att man
ska bli en bra människa resten av livet. Man lever inte bara för
sig själv, om jag skulle dö skulle ju andra vara ledsna och alla
som föds tror jag kommer ändra värden lite annars hade vi inte föds, eller?
Jag blir rädd när man tappar bort sig. Jag tror på big bang,
men innan big bang så tror jag det fanns en annan ”jorden”
ihop som kanske sprängdes och sen pusslades ”jorden” ihop
sig igen. Jag tror så ifall att dom som levde på jorden då förstörde den, sen hände big bang. Jag tror nog att det finns andra liv på andra planeter. Vi kan ju inte vara ensamma?
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A VSNITT 8

Min tro - Antonio

Jag tror inte på gud utan på de jag kan se. Man kan
tro på olika saker t.ex. fantasier, olika gudar. När
man dör tror jag att man kanske börjar om med ett
annat, nytt liv. Jag tror inte på ödet, slumpen avgör vad
som händer i våra liv. Det finns olika sorters kärlek. Man kan
t.o.m. bli sjuk av kärlek, man blir svag och svettig när man
tycker mycket om någon. Kärlek kan göra att man känner sig
trygg t.ex. i kärleken till sin familj, sina kompisar eller till sin
tjej. Det som är viktigt för mig är min familj, boxning, vänner
och musik. Ondska innebär för mig orättvisor, fattigdom och
krig. Om jag skulle klaga vid en mur skulle jag klaga över all
fattigdom, duma saker som hänt mig, dumma saker jag gjort
och tänka på dom jag har gjort fel mot. Meningen med livet är
att leva så bra jag kan och med dom jag bryr mig om. Jag hoppas på att få ett bra jobb, många barn och att krig och fattigdom tar slut i värden.
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A VSNITT 9

Jag tänker - Meriem

Jag tror religion betyder när man tror på t.ex. olika
religioner eller olika gudar. Man tror olika. Att ”Tro”
måste inte betyda att man tror på olika gudar eller religioner, man kan ju tro på annat som t.ex. om någon
säger ” jag har 1000 kronor” och då kan man välja
mellan att man tror, alltså litar på vad man har sagt,
eller att inte tro på det.
Skillnaden mellan ”Tro” och ”Veta” enligt mig är att när man
tror så är man inte helt säker t.ex. om man tror att man börjar
klockan halv nio men egentligen börjar kvart över åtta. Att
”Veta” så är man 100% säker. Man vet när man börjar och inte
kommer för sent.
Jag tycker jag är religiös för att jag tror på en gud och följer
reglerna som man måste göra inom min religion. Det finns vissa som inte följer reglerna som man ska göra, men tycker ändå att man är religiös. Jag tror inte på spöken och jag har inte

sett några spöken. De som säger att de har sett spöken kanske
ljuger eller så inbillar de sig bara. Det är vissa som har hört
ljud från sin vind eller från ett annat rum, men antingen är
det bara ett fönster som står öppet och blåser ner något, eller
så är det bara inbillning.
”Hopp” är när man hoppas på att något ska hända. Något bra
eller dålig. Fast jag tror inte att någon hoppas något dåligt.
Kanske när man är arg men jag tror att man kommer ångra
sig det man har hoppats på. Jag hoppas i alla fall att jag kommer upp till himlen och så hoppas jag att alla tycker att jag är
en bra människa. Jag vill inte direkt att någon ska tycka något
dåligt om mig.
För mig är kärlek när två personer tycker om varandra inte bara för utseendet utan för den man är. Även familj och vänner
är kärlek. Jag vet inte riktigt vad som gör mig glad men jag är
glad över att jag har en familj och att jag har släktingar. Jag är
glad att jag har bra vänner. Familj, släktingar, vänner och fred
i landet. Jag behöver en familj för annars kan jag inte leva eftersom det kommer att kännas så tomt. Ingenstans att bo, ingen att prata med. Samma sak med släktingar och vänner. Vänner ar för att man inte ska vara ensam i skolan eller så att man
inte ska vara ensam på en helg så man har någon att vara
med. Fred i landet, för om man krigar kan man dö. Om det
fanns en mur som man kunde gråta och klaga över så skulle
jag klaga om någon av mina kompisar har varit taskig mot mig
eller om jag har bråkat med någon i familjen eller vänner.
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De tre viktigaste sakerna för mig är mobil för att mamma och
pappa ska kunna kontakta mig och för att jag ska kunna kontakta mina kompisar, koranen för man måste läsa hela sitt liv,
hus att bo i för man måste skydda sig från allt farligt.
En god människa ska vara snäll och hjälpsam, man ska visa
respekt för äldre, speciellt för sina föräldrar som har uppfostrat en. Och respekt till de gamla. En ond människa är taskig,
inte hjälpsam, ingen respekt, när man snor saker, inte lyssna
nät andra pratar och när folk säger falska saker om en person.
Jag har viktiga symboler: Etiopiens flagga och symbolen som
är längst uppe på moskén, alltså muslimernas symbol. Min familj har fått mig att se världen på ett annorlunda sätt, för dem
har hjälpt mig om jag har haft problem. Mina föräldrar har berättat mycket om islam och hur man ska vara som människa
och vem man ska lita på. Det finns en mening med livet men
jag tror inte att någon vet vad meningen är. Jag ska i alla fall
bara leva mitt liv så bra som möjligt. Gud skapade världen sen
började det här med plus och minus, Big Bang och bakterier.
Både bra och dåliga. Allt det gjorde gud. Innan det tror jag inte att något fanns. Bara Gud. Om jag skulle vara ett heligt djur
så skulle jag ta katt, även om det inte är ett heligt djur men
dem är gosiga.
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A VSNITT 10

Simons tro

Solen styr allt levande och jorden kom till genom att kometer
krockade. Det blev varmt och ett klot bildades. Ångor bildade
regnmoln och det blev vatten överallt.
Sedan krockade jordplattorna med varandra så land skapades.
Jag hoppas på att få ett långt bra liv och att det blir fred på jorden.

Skillnaden mellan att tro och veta är att man t.ex.
tror på en saga, men bara vet det man själv har sett.
Jag är inte religiös. Jag tror att Jesus var en vanlig
människa.
När man föds är man varken ond eller god. Och livet för varje
människa börjar från det man först minns saker. Jag kommer
ihåg en sak från när jag var ett år.
Jag tror att vi lever flera liv, antingen kommer man tillbaka
som ett spöke för att ordna till nånting eller så kanske man
blir ett djur i sitt nästa liv.
Jag tror på spöken för jag bor ihop med ett spöke. Det är ett
barn som välter saker i garderoben och sover i min säng. Man
kan se avtryck i sängen som inte går att räta ut. Jag tror på
slumpen, förutom några drömmar som slagit in.
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A VSNITT 11

Min tro - Nemo

Ku kux klan är onda i onödan. Födds god men sen blir man
ond. Ett kors för jag är kristen ortodox.

Man tror på sin gud och man hyllar den genom att gå
i kyrka eller moské eller synagogan. Att ha en gud är
inte bara att du ”tror”, utan du måste ha känsla för
din tro t.ex. gå i ett heligt hus. När man tror på något så
vet man inte exakt. Men när man vet så vet man som du vet
att mobiler finns men du vet inte att Locknes finns. Tro är när
du har en gud eller en makt som du tror på t.ex. vatten eller
skogen eller bara de normala som Jesus och Allah. När man är
i mammas mage för man lever då för du rör dig och vrider.
Jag tror inte men det finns ju hus som det spökar och händer
konstiga saker. Så jag vet inte vad jag ska skriva som t.ex. min
kusins hus. Jag hoppas att jag kommer till gud i himmelen
och ha det bra för hellre vara i himlen än i helvete. ja jag hyllar mitt helgon Saint Nickolai. Släkt för jag gillar min familj
och vänner. Men mat också för jag måste äta. Att man är snäll
och lyssnar och lyder vad dom andra säger ibland i alla fall att
göra. Man är ond om man gör göra motsatsen till föra frågan.
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A VSNITT 12

Min tro - Kübra

Jag tror att man ser upp till den personen man tror
på och att man tror att den personen eller den saken
har hjälpt en och alltid är på ens sida om god. Jag tror
att skillanden mellan tro och veta är att när man tror på nåt så
tror man den grejen finns och man är nästan helt säker på det
och när man vet att den grejen finns så har man sett sett det
med egna ögon .I vissa religoner tror de att man föds om tror
inte jag, för hur ska man kunna bli så liten igen och få plats i
en annan mammas mage? Jag tror inte riktigt på att man
kommer till himlen när god och till helvetet om man är ond
utan jag tror att det man går igenom hela sitt liv och man får
ångra sig för det saker man kunnat göra bättre eller saker man
har gjort dåligt .Jag tror att livet börjar när man är i mammas
mage, då är man vid liv. Jag tror mer på ödet och slumpen än
vad jag tror på spökar och andar och att det är naturligt att vi
människor innbillar oss men jag är forfarande rädd för dom
och tror att de kan finnas.Jag hoppas mest på att all krig och
hunger och orättvisa för kvinnor ska ta slut, att alla ska få en

möjlighet att gå i skolan och att man ska kunna få vård även
om man är fattig.För mig är kärlek att inte bara vara kär i nån
utan det kan vara t.ex. syskonkärlek, att man är taskig mot
sitt/sina syskon men när de är ledsna och behöver hjälp så
ställer man alltid upp Alla kan göra nåt dumt eller liknande i
sitt liv men om man nästan bara gör dumma saker utan att få
dåligt samvete så är man nog lite ond men de som är ”onda”
har alltid en andledning T.ex. någon kriminel i Afrika, den
personens andledning till att den är kriminel är nog för att
man vill ge mat till familj som är nära på att dö på grund av
hunger, ett annat exemplär är Adolf Hitler som var ond och
gjorde massor av dumma saker men han kanske inte var så
ond som man trodde och han ville nog att andra skulle känna
som han och också må dåligt och bli dåligt behandlad som
han blev av sin pappa som misshandlade honom. Jag tror att
man föds lite god och lite ond sen så beror det på hur man blir
uppfostrad eller så kanske man bara föds ond eller god. Meningen med livet är nog att plugga mycket i skolan och sen få
ett jobb, få en make och sen få barn och barnen gör det vidare.
Meningen med livet är att Föra vidare världen för de nya men
jag önskar att det inte var så och att man fick göra som man
ville. Men om man inte ville svälta ihjäl när man blir äldre så
måste man plugga i skolan eller man kan ju få ett jobb men
man kanske inte tjänar på det så det räcker men i Sverige är
det inte riktigt så. Ibland önskar jag att man alltid kunde lyssna på sitt hjärta men om man inte vill få problem så ska man
låta bli. En viktig symbol för mig är den Kurdiska flaggan, för
varje gång jag ser den nånstans så känner jag mig hemma och
stolt.
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A VSNITT 13

En del av mig och mina tankar
- Lina

Big Bang, den stora smällen som skapade universum
är en oförklarlig händelse. Innan Big Bang fanns ingenting, men något måste ändå ha funnits eftersom
det kunde ha skapat en explosion. Någon, mitt ute i
ingenting …
När universum blev större var det nog mest slumpen som styrde. Samma slump skapade jorden, en planet där liv kunde uppstå. Det är det jag tror hände. Jag tror inte att någon gud skapade världen. Jag tror inte på någon gud överhuvudtaget, Jag
är inte religiös. Jag tror att förut, när man inte visste något
om stjärnorna och Jorden började man fantisera om att en
övermäktig människa, en gud, skapade världen. Helt enkelt
bara för att ha en förklaring. Nu när det har kommit vetenskapliga förslag om hur världen kom till har ju fler och fler
gett upp tron om en gud, men där vi inte har någon förklaring,
dyker gud fram. Förut trodde man ju att gud skapade jorden,
när fakta kom blev det populärare att tro att gud skapade Big

Bang, för där har vi ju ingen förklaring. Så fakta hindrar oss
från att tro. Även om tro är fakta för den som tror är tro och
fakta olika saker.
Även om jag inte tror på gud kan jag ibland känna mig övervakad. Inte av någon död släckting utan av naturen, husdjur eller folk runt omkring. Att man bara har ett vakande öga på sig
och det är en trygg tanke.
Tror jag på ödet? Svaret är: Nej. Som jag skrev förut tror jag
att slumpen styr. Att alltig skulle vara bestämt i förväg är helt
enkelt omöjligt, men om det var så, vad har livet för mening
då? Om någon vet vad som kommer att hända vad är det då
för mening med att vi t.ex. diskuterar miljö frågor om vi skulle
veta att jorden kommer att dö om 50 år? Jag tror att livet har
en större mening än så. Meningen med livet är att livet ska gå
vidare, och vad skulle det ha för meningen allt redan vet bestämt?
När börjar livet? Jag skulle säga att det är när man tänker
själv för första gången. Ett liv utan en tanke är väll inget vidare liv? Men samtidigt lever ju träd och växter, och dem tänker
ju inte. Jag tror inte att man föds ond eller god. Ja tror att allt
man gör har en anledning. Inte som ett öde, man bestämmer
ju själv vad man gör men jag menar att det t.ex. finns en anledning till att jag skriver det här och det finns en anledning att
du läser det här. Du läser det här för att du har tråkigt är nyfiken eller något sånt. Om du nu skulle vifta med handen ”utan
anledning” så har det en anledning och den är att du skulle göra något utan anledning. Förstår du? Jag tror inte heller att
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men är ond eller god sådär ”utan anledning” Ond och god är
förövrigt konstiga grupper att dela upp människor i. Ingen är
bara en utav de. Om jag t.ex. skulle slå någon som mobbade
min kompis skulle jag se mig själv som god, det är typiskt att
se sig själv som god, min kompis skulle tycka att jag var god
men mobbaren skulle se mig som ond.
Folk som har fått mig att se världen på ett annorlunda sätt är
Jan Guillou, efter att ha läst hans bok ”Ondskan”. Ondskan är
en väldigt bra bok som har väkt många tankar, särskilt om
just ondska. En annan person, eller snarare ett TV program,
är ”Det okända” som dem flesta nog känner till. Även fast programmet nog inte är äkta så har det i alla fall väkt tanken på
att andrar finns jag var starkt troende på andar ett långt tag.
Det är säkert många fler men det var 2 av dem. Folk påvärkar
ju en hela tiden, utan att man kanske inte ens tänker på det.
Flaggor är något som är en viktigt symbol för mig, särskilt länders flaggor. Det är så många personer som delar der och den
symboliserar ofta något, som fred eller gemenskap. Det är
mäktigt när man är många om något. Man känner sig som en
viktig del i något stort och jag blir ofta trygg bland mycket
folk. Man klarar allt!
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A VSNITT 14

Artur tänker - Artur

Jag är inte religiös. Jag har inte tänkt på religion.
Andra kanske är religiösa för att det gått i arv från
föräldrar och sånt. Jag har inga stunder där det är
skönt att prata med en högre makt. Det är kanske är
därför jag inte är religiös.
En sak i religioner som är viktig är hur livet börjar. Jag tänker
mig att livet börjar när man föds. Jag tror att man stannar
kvar hos sin familj efter döden som en ande. Jag tror att livet
bara går sedan, alltså att slumpen styr. Jag tror inte att något
är bestämt i förväg av någon gud eller nåt. Jag tror på det vetenskapliga att det först bara varen massa stenar som krockade med varandra och så bildades planeter.

Kärlek för mig är vänskap. Jag känner samma kärlek till min
mamma som jag gör till mina vänner. Om jag var ett tak och
skulle ha fyra pelare skulle det vara min familj, vänner, natur
och få vara mig själv. Jag trivs med att vara mig själv, jag skulle inte klara av att vara någon annan. Jag tycker inte att det är
något som stör när någon vill vara någon annan, men jag skulle aldrig klara av att vara någon annan. Jag tycker att mina
djur är väldigt viktiga också.
Jag tycker att man är god om man delar med sej med det mesta och då menar jag inte bara typ ett äpple eller så utan större
saker och att man är trevlig. Ondska enligt mig är att ondska
kan vara på olika nivåer. Man blir ledsen om man retas men
om man dödar så är det mycket värre ondska.Jag känner mig
liten när jag blir retad eller slagen. Man kan bli arg också när
någon slår en. Så blir det mer nu förtiden. Jag kände mig liten
när jag var liten. Man föds inte ond eller god. Det är ingen
som fått mig att se värden på ett annat perspektiv.

Mitt hopp är att aldrig bli ensam i livet. Det är kul att vara
med andra alltså som i Globen. Man känner sej trygg, tycker
jag. Det är för att det är mycket folk. Det har väl med ensamhet att göra.
24

A VSNITT 15

Min tro - Simon

När man tror på något så ägnar man sig mycket till
det t.ex. om man tror på gud ber man ganska mycket
. Jag är inte religiös jag är ju barn så jag fattar inte så
knappt något om gud. Jag tycker att livet börjar när man
föds eller när man är 18 år för då får man köra och ha egen lägenhet. När man har dött tror jag att man kommer till himlen
och jag hoppas det också både fattiga och rika människor. Jag
har inte sett ett spöke eller någon ande jag tror inte att de
finns heller. Jag tror inte på ödet vi styr och själva och jorden
också. Kärlek för mig är andra är väldigt snälla och när man
tycker om någon. Det som gör mig glad är när jag får saker
och när andra är snälla. Om det fanns en ,ur så skulle jag klaga på varför jag måste betala så mycket skatt när blir vuxen.
Dom tre viktigaste sakerna jag äger är min cykel, mitt
xbox360 och min dator. Om det fanns en mur så skulle jag
klaga på varför jag måste betala så mycket skatt när jag blir
vuxen. Om barn föds goda eller onda vet väl ingen om man för
väl reda på det när dom blir äldre. Jag har inte någon symbol

som är viktig för mig. Ingen har fått mig att se världen på ett
annat sätt förutom min pappa som brukar prata om krig. Meningen med livet vet jag inte vad det är man lever och den dör
man. Världen får mig att känna mig liten det finns ju 6 miljarder människor i världen och jag är en av dom. Om man inte är
kändis för då vet några om en. Jag tror inte att någon varelse
styr jorden, jorden sköter sig själv. Jag tror att jorden skapades genom att metrioter har slagits ihop. Det fanns väl bara
stenar, metroiter, stjärnor och andra planeter innan allt. Jag
har varit på monster truck i globen och där var det väldigt
mycket folk. Jag tycket att fåglar ska vara ett heligt djur för
dom är fina och häftiga.
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A VSNITT 16

Tänk om - Hedi

Jag tror att när någon säger att de tror på något så betyder det att de tror på något speciellt. När någon vet
så är man helt säker på det, skillnaden är mycket. Ordet religion kan betyda olika för olika personer. Det
kan vara positivt och negativt och för andra kanske religion inte betyder något alls. Livet kan börja när man är 18 eller när
man dör men jag tror att livet börjar redan i mammas mage
för då finns man, och det är det som räknas. Det finns något
som heter karma och det tror jag på. Man kan säga att karma
är en våg. På ena sida visar hur ond man har varit och andra
visa hur god man har varit. Man ska försöka hålla vågen i ballans. Om man lyckas så bra så kanske men får en ny chans i
livet. Om man inte får en ny chans i livet så kanske man dör
eller blir till en ande ingen vet fören man dör. Jag tror lite på
andar. För när kroppen arbetar t.ex. när hjärtart jobbar eller
när man joggar så sprids massa energi, och när man dör så
finns den energin kvar så om man inte får en ny chans så kanske man blir till en ande (energi).

Kärlek är en känsla alla har den känslan för någon person i
världen kanske är det sin mamma eller sin pojkvän, men kärlek kan vara olika starka för olika personer det är fortfarande
samma känsla. Det finns personer som är ihop med samma
kön jag tycker att det är helt OK, men det finns vissa som tycker det är fel. Jag tror att alla har en ängel som vakar över en.
Ängeln kanske ser till att du inte ramlar eller så att du ser att
en bil åker över vägen när man ska över, så att det inte ska
hända något. Om jag var ett tak då skulle jag ha 4 pelare, den
första pelaren skulle vara min mamma, för att hon betyder allt
för mig. En dag kommer jag kunna leva själv tack vara min familj och min mamma. Min andra pelare skulle vara lärardom,
för att om jag inte fick lära mig saker så skulle inte jag veta något plus att det är kul att lära sig saker. Tredje pelaren skulle
nog vara sin egen tro, för om man inte fick tro vad man ville så
skulle nog alla i världen vara likadana. Min fjärde pelare skulle vara fred, för att om det inte var fred så skulle hela världen
vara i krig vem vet. Just nu är det inte fred över hela världen
men i Sverige är det fred som tur. Om det fanns en mur som
man kunde klaga över skulle det vara att det finns för mycket
orättvisor. Varför tänker vi här Europa inte på de fattiga?
Tänk vad mycket vi slösar i onödan som skulle kunna komma
till användning. Man kan inte skicka mat och vatten, det är dåligt. Man skänka bort pengar men jag tror inte att det kommer
fram så mycket. Jag skulle också klaga över all krig so m finns
det är bara onödigt att kriga, folk dör. Det är allvarligt. Om
300 personer dog så skulle nog inte en person räknas men för
de nära och kära så skulle de ta det jätte hårt. Så det skulle vara bra om det var fred på Jorden.
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De tre viktigaste saker jag äger är nog först och främst vara
min vattenkran alla i Sverige har det men för mig betyder det
extra mycket. Elen i mitt hus är också viktigt för el är bra för
alla slags saker som t.ex. dator, TV, spisen och diskmaskin.
Elementet är viktigt för mig för det är det som håller värmen i
huset. Jag tror inte man kan vara ond utan en anledning, för
att man kanske är arg över världen men tar ut det på fel person. Jag tror att ett barn föds helt neutralt inte ont eller god
för vad ska barnet vara ond eller god för. Jag tror att det handlar om omgivningen och uppfostrandet. Jag har två symboler
som betyder extra mycket för mig och det kurdistans flagga.
För det är där mina rötter kommer ifrån. Peace-märket är också viktigt för mig för att jag hoppas det blir fred på jorden en
vacker dag. Jag tror att meningen med livet först är att skaffa
familj och att lära sig saker och uppleva nya grejer. Jag känner
mig liten för att jag är fri jag går till skolan sedan får jag göra
vad jag vill. Plus att jag inte behöver hålla på med vuxengrejer
som t.ex. räkningar. Jag tror på Big bang teorin före något
fanns så tror jag att det var helt svart. Jag tror att rymden aldrig tar slut även om det låter konstigt, det låter konstigt för att
för en människa så tar allt slut människan hjärna har utvecklat så t.ex. om jag är i ett rum som aldrig tar slut så skulle jag
inte veta vad jag skulle gör man som tur tar alla rum slut som
finns i alla fall i mitt hem.

dant. Halva mig säger att det kanske finns något där uppe
medans den andra halvan säger att det absolut inte finns något. Tänk om det inte fanns en rymden eller en Jorden bara
att himlen var en bild. Vem vet lev livet och bli något stort säger jag. Det finns för många frågor som inte går att svara på.

Jag har haft teater uppspel och jag var väldigt nervös det är
jag alltid, men det är väldig kul. När jag spelar match så är jag
nervösast i laget. Det är bra att ha en gud som man kan be till
i nödlägen som t.ex. när man ska spela match eller något så27

A VSNITT 17

Min tro - Jimmy

Att tro är när man tror på en gud. Det spelar ingen
roll om man är muslim eller kristen, man tror på samma gud. Jag vet inte skillnaden är mellan att veta och
tro. Jag bry mig inte. Det är olika, vissa tycker att livet börjar när man är 20 år eller när man föds. Jag har två liv ett vanligt liv och ett sport liv. Mitt vanliga liv är när jag är hemma
och mitt sport liv är när jag sportar. Mitt vanliga liv började
när jag födes och mitt sport liv började när jag började sporta.
Jag tror att man föds en gång. Jag hoppas att alla börjar spela
rugby. Jag tror inte på spöken. Jag tror inte livet är bestämt.
Jag hoppas att jag blir rugby proffs. Jag tycker kärlek är om
man gör någon glad eller om ett lag vinner ett sm-guld. Jag
tycker mat är viktigt. För att man överlever av mat och det är
gåt att äta. Jag tycker att hockey, godis, rugby och min familj
är viktigt. Jag tycker att det är för få som spelar rugby. Mina
tre viktigaste saker är rugbyn, hockeyn och min familj. Alla
som är onda har en anledning till att vara arga. Djurgården
och Exiles betyder mycket i mitt liv.
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A VSNITT 18

Min heliga tro - Robin

När man tror på något betyder att Gud finns eller
massa andra gudar som andra tror på, Som de går till
kyrkan/synagoga/moskén för att kunna prata med
Gud eller vad det de nu tror på. Men tro kan betyda en
annan sak. Att tro kan betyda att man tror att jag vinner miljon lotteriet. Man är inte helt säker man bara tro att man vinner. När man vet betyder att man är ungefär 95% säker på att
det finns eller att man vinner på lotteriet. Jag tycket att religion betyder någonting med gud för det betyder ju det. Eller rättare sagt att religion är Kristendom/Judendom och Islam.
Jag tycket att livet börjar när man är 11-13 och 18 år för att när
man är 11 år så börjar man gå och köpa saker för sina pengar
man har samlat under tiden man har varit liten. När man är
18 år så brukar de flesta skaffa jobb för att kunna flytta hemifrån. Innan man födds som en människa tror jag att man föds
som ett djur eller något annat. Som jag tror att jag föddes som
ett kattdjur innan jag blev människa. När man dör tror jag att

man kommer till himlen och får prata med Guds tjänare. Han
har en lista på vad man har gjort under sitt liv. Om man har
varit en snäll person som har hjälpt många och inte har varit
dum så kommer man till paradiset. Men om man har varit i en
gangsterliga och har dödat massor av personer så kommer
man till helvetet. Eller så blir man bara upp äten av maskar i
sin kista. Jag tror inte precis på spöken det är bara en myt och
så vill andra skrämmas med att spöken finns. Men jag tror på
andar och demoner. Det är de som gör illa en. Det är djävulen
som har skickat de för att göra olycka och göra andra ledsna
och kanske till och med döda en.
Men så finns ju det här med ödet. Jag tycker ödet är orättvist
för att gud har redan bestämt av som kommer att hända hela
tiden. Jag tror på slumpen att det bara händer. Jag har typ slösat 500kr på att vina en stor choklad kaka på ett snurrande
hjul men jag har ALDIRG! Vunnit och kommer det kommer
aldrig att hända. När jag blir stor hoppas jag att jag kommer
få en bra framtid och få ett bra jobb. Att jag fortfarande ha
kompisar som bryr sig om en och att jag inte dör i en sjukdom. Kärlek betyder att man kan vara kär i en person. Man
kan också vara kär eller gilla något. Som en nalle eller sin kompis eller vad som helst. Man blir oftast glad när man gör någon glad eller om man ger någon något så dom blir glada.
Man blir nog glad för att man känner deras energi . Jag brukar också bli glad när jag träffar min gammelmormor för att
jag träffar henne inte så ofta och hon kanske går bort när som
helst. Jag tror inte att någon ser mig eller något. När man var
lite sa mamma och pappa att Jultomten tittade på en. Och om
29

man var dum skulle man inte få några julklappar Så de flesta
barn var snälla. Men sa bara så för att barnen skulle vara snälla under året men mu vet man att Jultomten inte finns. Jag
tycket att min mamma är en viktig sak för mig för hon har fött
mig och har haft det svårt när jag var liten. Mina djur är också
viktiga för mig för de gör mig glada. Dom är också roliga att
leka med om de inte sover. En viktig sak jag äger är min först
nalle som heter Julius. Det har hänt massor med saker med
honom. Han ramlade ner på ett spår när jag var 4 år, och när
jag gick i trean så glömde jag honom i min sovsäck i 3 år. Sen
hitta jag honom när jag var och kampa i Somras. Visa säger
att man kan födas ond eller god. Men jag tror att det beror på
hur ens föräldrar uppfostraren en när man är liten.
Jag tycker att det finns en stor mening med livet om man har
en familj som bryr sig om en och hjälper en om det har hänt
något dåligt så de kan trösta en. Men om man är blind och döv
så tycker jag att det är ingen mening med livet. Man kan inte
lära sig att prata för att man är döv. Så kan man inte se något
för att man är blind. Jag skulle inte fatta någonting om jag var
det.
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Mina tankar om livet - Julia

Jag tycker att tro är när man tycker någon speciell
person är extra viktig som man kan vända sig till när
man är ledsen eller bara vill prata. Ordet religion betyder att man tror på någon eller en viss gud. Religion betyder
också att man har en religion som Islam, Kristendomen m.f.
Jag är inte religiös. Jag ber inte och tror inte på Gud. Men jag
tror att Jesus har funnits men inte att han kunde gå på vatten
eller återuppstods. Livet börjar när man föds. Det är då man
öppnar ögonen för första gången och ser livet. Jag tror att
man bara föds och dör en gång. Det skulle vara sorgligt om
man levde flera liv och inte kommer ihåg sitt gamla liv som
kanske var jätte bra. Det skulle vara fint kommer till himlen
när man dör. Men jag tror inte det. Att man bor på molnen i
olika hus och kan hälsa på sina döda eller levande släktingar.
Ibland säger man att det är ödet som för två personer samman. Jag har aldrig varit med om att ödet gör något åt mig
men jag tror ändå lite på det. Ödet är när en hemlös hittar en

500-lapp, en som går i regnet och hittar ett paraply. Eller är
det slumpen? Man kan inte säkert veta.
Jag hoppas på ett långt och bra liv. Jag hoppas att min familj
lever länge, att jag inte får några besvär. Hopp är när man hoppas att något ska hända. Alla hoppas något varje dag även om
man inte tänker på det. Hopp är också när man är jätte ledsen
och nere och då vill man ha en ”gnutta hopp”. Allt kanske
känns hopplöst men det ändå hopp med i ordet. När något
känns hopplöst så känns det som att inget går att klara. Men
det är inte sant för allt är möjligt. Hopp och kärlek är lite lika.
För när man är kär så känner man hopp för sitt förhållande
kanske.
Kärlek är när man gillar någon. Det betyder inte att man är
kär i någon. Jag älskar min mobil, men jag är inte kär i den.
Jag älskar mina vänner men jag vill inte fråga chans på dem.
Det finns många olika sorters kärlek. Det finns omöjlig kärlek.
Då är man kär i någon som är omöjlig att få. Som en seriefigur
eller en känd person. Eller en som redan är ihop en. Fast då
kanske man mer är svartsjuk. Det är synd om man ska leva ensam hela livet för då har man ingen att dela sin kärlek med.
Man kan träffa personer som gör en glad då är man inte helt
ensam på det sättet. Man blir glad av kärlek också. Jag blir
glad av det mesta även fast jag inte visar det hela tiden. Jag
skrattar jätte mycket i skolan med mina vänner, men när jag
kommer hem har mitt skratt tagit slut. Då kanske mina föräldrar tror att jag är en sån som aldrig skrattar men det är inte
sant!! Jag blir glad av skratt, vänner, och att göra andra glada.
Men man är inte glad hela tiden.
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Om det fanns en mur man kunde gråta och klaga över skulle
jag klaga över orättvisan i världen. Varför kan inte alla behandlas lika? Varför kan man slå barn i vissa länder? Hur kan man
vilja slå sitt egna barn?! Hur kan man ens tänka tanken att döda? Som tur är tänker inte alla på att döda.

Meningen med livet är att man ska leva. Att vara lycklig och
leva livet fullt ut. Om det kommer en dag där alla människor
är lyckliga lovar jag att det kommer hända något. Något som
visar att alla är lyckliga.

Att vara god innebär att man är snäll. När man är gammal säger man god och när man är ung säger man snäll. Så tror jag
att det är. Fast gamla kan säga snäll och tvärtom. När man är
ond är man dum. Man är elak med eller utan anledning. Alla
är onda någon gång i sitt liv. Alla är hälften god och hälften
ond. Medel. Man kan inte bara vara god för man har ju gjort
något ont i sitt liv, då är man ju inte 100% god. Men 90%. Jag
tycker att man kan vara ond utan anledning. Om man går
fram och sparkar en lycklig person tar man lyckan ifrån den
och gör så den får ont. Om det inte finns någon anledning att
sparkas och personen som gjorde det inte mådde dåligt så är
den ond utan anledning.
Jag tycker alla barn föds goda. När en bebis föds skriker den
inte för att den är ond eller arg – Bara för att den är ny i världen. Ovan. Så kanske det är med osäkra personer som byter
skola. De försöker passa in i olika gäng och hamnar i ett dumt
gäng och börjar skrika. Inombords.
Det finns många som har fått mig att se världen på ett annat
sig. Alla på sitt egna sett. Men mest mina föräldrar. Det är
dem som har uppfostrat mig till den jag är. Om jag skulle ha
några andra föräldrar skulle inte JAG finnas. Jag skulle inte
vara den jag är.
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A VSNITT 20

Min tro - Jonas

över mig? Nej, jag tror inte det, jag tror att jag vakar över mig
själv.

Att tro är när man tror på en Gud. Veta är när man är
säker på att det är rätt och tro är när man inte är säker på något. Religion betyder när man tror på olika
saker t.ex Gud, Jesus. Jag är inte religiös. Jag tycker att livet börjar när man tar studenten och börjar högskolan och ska
söka jobb. Jag tror att man bara har ett liv, efter döden tror
jag att man känner ingenting som när man inte fanns. Jag
hoppas nog efter man dör att man blir en ande som inte kan
se. Jag tror nog på andar men inte spöken tror jag för att jag
tror man kanske blir en helig ande eller någonting. Jag tror
nog inte att livet är bestämt i förväg, jag tror på slumpen att
ingen kan riktigt veta vad som kan hända i livet i förväg. Jag
hoppas på att man får ett bra jobb när man blir stor och att
man skulle kunna göra någon tidsmaskin så att man kan resa
hur långt tillbaka i tiden som man vill och veta vad som hände
för flera miljarder år sen och det. Kärlek för mig är när man
gillar någon och älskar den personen. Det som gör mig glad är
nog bra saker, vet inte riktigt. Om jag tror att någon vakar
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