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Jag kommer ihåg kvällen då jag 
ansökte om utbytesår som om den 
var igår.  
 
Jag var så glad för att jag äntligen 
fick ansöka om det som jag hade 
väntat på i flera år. Jag kommer ihåg 
när mamma berättade för mig om att 
man snart kunde börja ansöka, jag 
ville att tiden skulle gå så fort - jag 
ville göra det direkt, det fanns ingen 
ork att vänta. 
   Efter den kvällen har allting varit 
en berg-och-dal-bana; den ena dagen 
har jag varit så glad för denna 
möjlighet och nästa dag har jag haft 
ångest som tyngt mina axlar för att 
jag inte vetat om jag kommer klara av 
det. Vara borta från sina vänner, sin 

familj, sitt liv i ett helt år! Det låter 
helt galet, vem gör sådant frivilligt 
frågar jag mig ibland, vem? Men jag 
har fått svaret, alla som har möjlighet 
gör det, för det är inte en möjlighet 
man slänger bort; men tar man inte 
ett utbytesår i min ålder så kan man 
åka då man är äldre. Man lär sig så 
otroligt mycket, växer som person 
och får kontakter utanför sitt land. 
   Ändå är det alltid en del av mig 
som är rädd, så otroligt rädd - inte vet 
jag vad som kommer hända. Det 
handlar om nya miljöer, nya männi-
skor och ny kultur. Det är som en helt 
ny värld. 
   Som tur för mig är Tyskland inte 
helt okänt då jag har släktingar i 
Tyskland som jag regelbundet hälsar 

på. Jag har turen att förstå språket så 
bra att jag slipper perioden då man 
inte förstår 80% av vad som händer 
omkring sig, ändå tycker jag skolan 
är svår och jag har varit riktigt 
utmattad de senaste två veckorna då 
koncentrationsnivån är betydligt hög-
re än normalt. 
   Skolan jag går på är en väldigt stor 
skola med 1200 elever, alltså 1081 
elever fler än i Karis-Billnäs gym-
nasium. Jag menar inte är det ju så 
stor skillnad, eller? Skämt åsido, det 
har nog varit en stor förändring och 
mycket nytt att vänja sig vid. Jag har 
hittills fått en positiv bild av skolan 
men jag antar att det är precis som 
alla andra skolor, den har också sina 
dåliga sidor, i detta fall finns det för 
få klassrum så det står baracker på 
skolgården som används som 
klassrum och bildkonst- och musik-
salen delas med gymnasiet bredvid. 
Skolan är så stor att det blir 
problematiskt för mig att hitta 
klassrum eftersom jag är van vid lilla 
Karis-Billnäs gymnasium. 
   Det som jag tror kommer vara 
svårast för mig är att man "niar" och 
säger ”Herrn" och "Frau" samt ett 
efternamn. Inte blir det ju lättare när 
många lärare heter något väldigt 
tyskt. Så länge läraren heter Schmidt 
eller Müller går det ju bra, men blir 
det något mera komplicerat så går det 
in genom ena örat och ut genom det 
andra. Dessutom är provskrivnings-
tiden fyra till sex timmar, vilket är 
mycket längre än i Finland. Jag 
tycker det låter lite väl mycket men 
kanske jag nu lär mig ta vara på tiden 
tills jag är tillbaka i de finska 
provveckorna. 
   Många utmaningar och många 
chanser har jag framför mig och mitt 
år har bara just börjat. Jag ser 
verkligen framemot mitt år i Tysk-
land även om det redan finns stunder 
av svag hemlängtan men som tur är 
teknologin så väl utvecklad att 
kontakt till Finland inte är ett prob-
lem. 
 
 
 
Text: Johanna Ter linden 

Ett år av möjligheter 



Den digitala världen kommer emot 
oss allt mer för varje dag som går. 
Datorer och iPads används allt mer 
inom undervisningen i lågstadier 
och i högstadier. Idag används 
dessutom iPads då teoriprovet görs 
i samband med körkort.  
 
Reformen om studentskrivningarna 
som man började planera för flera år 
sedan trädde denna höst i kraft. 
Ämnena geografi, tyska och filosofi 
var först ut med att bytas till digitala 
prov. Jag deltog den 30 september i 
studentskrivningarna i filosofi. 
   Redan när min årskurs började 
gymnasiet ställdes ett krav; skaffa en 
dator. Något många, trots att vi alla är 
unga, var emot i början. Nu har vi 
alla vant oss vid att datorerna är med 
på lektionerna och vi har även skrivit 
prov i provveckan på dator. På 

lektionerna använder vi datorn som 
ett redskap för att anteckna som är 
lite effektivare än papper och penna. 
På det här sättet slösar vi mindre 
papper. Ett steg mot en grönare 
vardag? 
   Dessutom kan förhör eller liknande 
via olika program hållas via datorn, 
man kan dela dokument mellan 
varandra eller det som många har 
datorn till på lektionerna - 
underhållning. 
   Innan vi började skriva prov i 
provveckorna med datorn hade via en 
massa olika testtillfällen. Tillfällena 
ordnades så att vi skulle lära oss 
hantera provprogrammet. Man kan 
inte bara sätta på sin dator och börja, 
den ska bootas via en minnessticka så 
man kommer in på ett Linuxprogram 
där man inte har tillgång till 
sökmotorer som google eller andra 

sidor online. Inom programmet 
öppnas sedan ett prov, och därefter 
följer man bara instruktionerna. 
Lärarna såg till att vi kunde använda 
våra datorer och kunde starta dem på 
rätt sätt innan vi satt i 
skrivningssalen. Ingen trådlös aktivi-
tet får användas under student-
skrivningar så datormus med sladd 
och liknande behövs. 
   Ärligt talat var dagarna före och 
själva studentskrivningsdagarna inte 
de bästa för mig. Jag fick feber och 
kunde knappt läsa på någonting och 
fastän jag visste hur man använder 
datorn gav det en extra stressfaktor 
när det var första gången man skulle 
skriva studentskrivningar på en dator. 
Som tur hade jag deltagit i 
studentskrivningar tidigare så jag 
visste annars hur man skulle föra sig. 
I början var jag lite skeptisk emot 
datorer på skrivningarna för av någon 
orsak ansåg jag att den officiella 
faktorn som man åstadkom via 
papper försvinner via datorn. Datorn 
använder människan, åtminstone de 
yngre generationen, så gott som varje 
dag. Dock kanske man inte tar 
pennan i hand och skriver någonting 
långt och väl uttänkt varje dag. 
Dessutom antog jag att något 
kommer gå fel vilket det har en 
tendens att göra då man behöver 
teknologin som mest. Papper kan ju 
inte precis ”crasha”… 
   När jag startade datorn i salen 
fungerade allt perfekt! 
    Jag lade mig ner på min madrass 
som jag fick på grund av min feber 
och vilade en stund innan de som 
skulle skriva för hand också dök upp. 
När klockan närmade sig nio satte jag 
mig på stolen och väntade på att 
provet skulle starta, det gjorde det, 
klockan nio, och utan problem. 
   Fastän man skriver på datorn är det 
fortfarande sex timmars 
skrivningstid. Men inom filosofin var 
det inte som tidigare tio frågor av 
vilka man ska välja sex och för varje 
uppgift kunde man få sex poäng 
(förutom två jokeruppgifter som man 
kunde på nio poäng för). Provet var 
annorlunda uppbyggt. Det var en av 
de faktorer som förvånade mig 

Digitala studentskrivningar - bara bra eller 

bedrövligt? 



absolut mest. Provet var uppdelat i 
två delar, första hade sex frågor och 
andra hade tre. Man skulle välja fem 
och max två fick vara från den andra 
delen. Dessutom kunde man få upp 
till 20 poäng var på de sex första och 
upp till 30 poäng var på de tre sista. 
   På de skrivningar jag haft hittills 
har jag alltid suttit i salen till 14.00-
15.00-tiden. Denna gång var jag 
färdig cirka 13.00, en hel timme 
innan jag brukar vara färdig som 
tidigast. Den första tanken jag fick 
var att jag inte hade skrivit 
tillräckligt. Men sedan insåg jag att 
det går många gånger snabbare att 
skriva via en dator än för hand.Jag 
hade dessutom inte ont i handleden 
eller fingrarna från pennan efteråt. 
När jag skulle avsluta provet tryckte 
jag bara på en knapp och lämnade 
upp minnesstickan istället för att 
sortera massvis med papper och 
sedan ändå lämna in dem fel eller 
glömma kryssa över klottpappret. 
    Vi gymnasister blir ofta tillsagda 
att gymnasiet är en tid för mognad 
som avslutas med skrivningarna. 

Tack vare datorn gick det hela 1-2 
timmar snabbare för mig att mogna. I 
dagens samhälle kan de där 1-2 
timmarna ha stor roll, eftersom tid är 
pengar. Att skrivningarna digitalise-
ras har sina för- och nackdelar, jag 
kan inte tala för ämnen som mate-
matik, kemi och fysik där man aktivt 
skall räkna, men de ämnen som man 
skriver essäer i är jag helt för 
användningen av dator. Att faktiskt 
skriva provet vände mig från ”nästan 
negativt” inställd till ”helt positivt” 
inställd emot digitaliseringen av skriv
-ningarna. En bra, innovativ idé! 
   Provet såg snyggare ut, det gick 

snabbare att skriva och det var 

mycket mera smidigt. 

 

 

Text: Shanti Grönholm 



Under vår resa till Italien, syntes 
många olikheter i kulturen, livs-
stilen och samhällsuppbyggnaden.  
 
Redan under den första dagen 
märktes skillnader mellan det ita-
lienska och det finländska välfärds-
systemet. I Varese, den staden som vi 
besökte, märktes skillnaderna på rika 
och fattiga människor mycket enklare 
än här i Karis. Bara genom att se på 
husen kunde man dra slutsatser om 
hur förmögna ägarna till husen var. 
Det fanns en hel del stora villor 
omringade med tjocka murar och 
dyra bilar parkerade på parkerings-
platserna. En del av husen var vackert 
dekorerade och hade stora vackra 
gårdar. Det fanns också små enkla 
hus med några fönster, och hus som 
såg ut att knappt hålla ihop. Om man 
går på en promenad i Karis är det 
betydligt svårare att skilja på hur 
förmögna människor är bara genom 
att se på husen. Andra skillnader i 
välfärdssystemet var att i Italien 
koncentrerar man sig mera på den 
enskilda individen medan man i 
Finland vill att alla skall ha det 
jämlikt och bra. Vi fick många 

gånger höra uttrycket “YOLO”, 
vilket är en förkortning av det 
engelska uttrycket “you only live 
once”. Det hör till kulturen att 
människor tänker mera på att “livet är 
så kort, använd det så som du ser det 
bäst för dig” och det var kanske en av 
orsakerna till att man inte satsade på 
att röra på sig så mycket eller äta 
hälsosamt. Det här tror jag också att 
är en orsak till att så många av 
eleverna där rökte utan att någon 
brydde sig. 
   Socialt var italienarna mycket mera 
pratsamma och öppna än vad vi 
finländarna är. Det här märktes direkt 
då vi anlände till skolan. Studeran-
dena kom och hälsade på oss 
entusiastiskt och ställde många frå-
gor. Andra människor som vi träffade 
under resan verkade också väldigt 
glada, öppna och en aning galna 
enligt  finländska mått.   
    En sak som jag också lade märke 
till var att min värdfamilj gick med 
skorna på inne i huset. I början 
kändes det väldigt konstigt, men man 
blev van vid det. Husen var också 
mera känsliga för kallt väder och det 
fanns inte alltid golvvärme i husen. 

Andra skillnader var till exempel att 
då man beställde kakao så fick man 
en sorts tjockare chokladdricka, och 
om man ville beställa latte i en 
cafeteria fick man mjölk, eftersom att 
latte betyder mjölk på italienska. 
 Som slutsats kan man dra att fast 
länderna inte verkar vara så olika, 
finns det ändå stora skillnader. Det är 
svårt att upptäcka skillnaderna som 
en turist, men bara genom att bo hos 
en familj i en vecka kan man 
upptäcka många olikheter. Både 
Finland och Italien har goda och lite 
sämre sidor och det finns alltid något 
man kunde förbättra. De är ändå båda 
väldigt intressanta på sitt eget sätt 
och Italien är definitivt ett land värt 
att besöka! 
 
 
 
Text: Sonja Laitamäki 

Två länder - två olika tankesätt 



En livstid med Harry Potter 

 
Jag tror inte att någon har kunnat 
undgå att en ny Harry Potter-bok 
har utkommit detta år. Fansen har 
väntat med spänning på hur deras 
favoritbokserie fortsätter.  
 
Faktum är dock att det är ganska 
riskabelt att fortsätta skriva på en så 
älskad bokserie. Harry Potter är 
naturligtvis inte den första bokserien 
som man har fortsatt att skriva på 
efter att serien slutat. Resultaten på 
sådana försök har haft varierande 
resultat. I fråga om Harry Potter och 
det fördömda barnet har fortsätt-

ningen gjorts väl. Detta beror på att 
J.K Rowling som skrev den 
ursprungliga bokserien också har 
varit med då den nya boken gjorts 
och bokens stil är väldigt annorlunda 
än de tidigare sex böckerna. Harry 
Potter och det fördömda barnet är 
nämligen en pjäs. 
   Den nya Harry Potter-boken tar 
plats 19 år senare. Nu har de 
världskända karaktärerna barn och 
barnen skall nu börja på Hogwarts. I 
skolan går saker och ting inte så bra 
för Harrys son Albus Potter som 
hamnar i elevhemmet Slytherin. Till 
råga på allt har Albus bara en kompis 

som är son till Draco Malfoy. 
Situationen är svår för både Harry 
och Albus vilka har en väldigt dålig 
relation till varandra. På grund av den 
dåliga relationen börjar Albus och 
hans kompis leka med tiden och 
allting är nära att förstöras. 
   Boken är bra och intressant är min 
korta slutsats. Det är väldigt positivt 
att bokversionen också är skriven 
som en pjäs. Detta gör att flera 
personer blir vana vid att läsa pjäser 
och ser att det inte är så farligt. 
Personligen tycker jag att boken var 
väldigt bra och intressant. Det var 
positivt när de gamla vanliga karak-
tärerna var med i boken. Detta gjorde 
att man kände sig mer engagerad i 
berättelsen. 
   Förutom denna nya bok som alla 
Potterfanatiker är väldigt glada över 
kommer det också en ny film som 
placerar sig i Wizarding world (Harry 
Potter-världen) före Hogwartstiderna. 
Denna film heter Fantastic Beasts and 
Where to Find Them och har premiär 
18.11.2016. Filmen ryktas ha en 
fortsättning på fyra filmer. Detta 
betyder att vi kanske aldrig behöver 
säga adjö till den älskade Harry 
Potter och få en livstid med de 
härliga Harry Potter-berättelserna. 
 
 
Titel: Harry Potter och det för-
dömda barnet 
Orginala titeln: Harry Potter and 
the cursed child 
Författare: Jack Thorne 
Berättelsen: J.K Rowling, Jack 
Thorne och John Tiffany 
Format: Pjäs 
Genre: Fantasy 
Utgivning: 31.7.2016 
 
  
Text: Mathilda Liljestrand 



En traditionsenlig avslutning på 
friidrottssäsongen 2016 hölls på 
Åland 10.9. Sista tävlingen för 
säsongen bjöd som vanligt på en 
bra stämning och fina resultat. 
 
Svenska Finlands Idrottsförbund 
ordnar årligen lagtävlingen i friidrott. 
Tävlingen ordnades första gången 
redan 1951 och har ordnats varje år 
sedan dess förutom tre år i slutet på 
70-talet. I lagtävlingen deltar normalt 
sex föreningar och varje förening 
med två deltagare i varje gren. 
Placeringarna belönas med poäng 
enligt skalan 1-12. Det vill säga att 
vinnaren får 12 poäng och idrottaren 
som placerar sig på tolfte plats får 1 
poäng. Om idrottarna från samma 
förening placerar sig som de två 
främsta, blir föreningens poäng-
summa i grenen därmed 23 poäng. 
   I år gjorde fem föreningar upp om 
äran att vinna SFI-mästerskap för 
föreningslag. Seriefinalen genomför-
des i år som en direkt final. De fem 
SFI-föreningarna som deltog var 
Esbo IF, Sibbo Vargarna, IF 
Raseborg, IF Åland och IK Falken 
från Pedersöre. I tävlingen finns det 
två klasser: en 17-års klass och en 
herr- och damklass. 
 
 
Tidig väckning 
Klockan 5.40 startade IF Raseborgs 

resa mot tävlingarna på Åland. Vi 
åkte båt och var framme tidigt i 
Mariehamn där tävlingarna inleddes 
kl. 16. Långt i förväg såg vårt lag 
väldigt bra ut, vi hade deltagare i alla 
grenar vilket inte alltid har varit 
fallet. Men på grund av skador och 
sjukdomar, många i sista minuten, 
blev laget inte riktigt som planerat. Vi 
åkte fortfarande med ett bra lag men 
några platser var tyvärr tomma, vilket 
vi strävade efter att undvika. 
   På grund av de många bortfallen 
var vi även tvungna att ta hjälp av 
deltagare från de yngre klasserna. 
Detta ledde till att vi i 17-års klassen 
hade såväl 13-åringar och en 11-
åring. Att tillägga är att de gjorde 
mycket bra ifrån sig trots hårt 
motstånd av äldre idrottare.   
 
OS möter amatör 
Charmen med dessa tävlingar är att 
det är mycket blandade åldrar, 
personligheter och nivåer på 
idrottandet. Man hittar allt från OS-
idrottare som satsar sitt liv på 
friidrotten och motionärer som ställer 
upp för föreningens skull. Det är 
dessutom få som får delta i sin 
absoluta huvudgren eftersom 
grenarna ändrar varje år. Det finns 
800 meterslöpare som deltar i 
längdhopp och sprinters som kastar 
diskus. Det minskar en del på 
nervositeten och pressen och gör det 

hela till en mer avslappnad och 
roligare tävling än de flesta. Det enda 
man hör från läktaren är hejarop och 
uppmuntrande ord till sina 
medtävlande. Och det faktum att allt 
går på svenska gör det hemtrevligt. 
Så länge man kan minnas har det 
varit en väldigt bra stämning på dessa 
tävlingar och det är mycket sällan 
man ser några sura miner. För de allra 
flesta är detta den sista tävlingen på 
säsongen och det kan framkalla både 
en lättnad och en viss sorg. 
   Tävlingen avslutas alltid med den 
traditionella svenska stafetten. Svensk 
stafett innefattar fyra sträckor: 100, 
200, 300 och 400 meter. Varannan 
sträcka löps av en flicka och varannan 
av en pojke. De två kortaste sträckor-
na löps av de 17-åriga idrottarna och 
de två längre av idrottare ur dam- och 
herrklassen. Varje förening får delta 
med två lag. Återigen hejar alla hur 
det än går och vilken placering man 
än ligger på. 
 
En av årets längsta dagar 
Efter en lyckad tävling som bjöd på 
bland annat ett inofficiellt finländskt 
rekord, SFI-rekord och många 
personliga framgångar och utvecklin-
gar var det dags för en middag med 
föreningen innan vi tog båten hem 
klockan 23.45. Trots en väldigt rolig 
dag är den väldigt lång och jag tror att 
många var lättade över att till slut få 
koppla av på vägen hem. 
   Trots att IF Raseborg sammanlagt 
placerade sig sist i tävlingen var det 
inga sura miner som syntes hos 
deltagarna. Det är alltid en lika rolig 
erfarenhet och en ära att få vara en 
del av laget. 
 
 
 
Text: Nicolina Nynäs 

Friidrott när det är som bäst 



Jimmy Holmberg. 

 
Detta år har inte bara eleverna fått 
sina nybörjare, utan även lärar-
kåren. Där hittas nu bland alla 
“dammiga stofiler” två nya 
ansikten, Jimmy Holmberg och 
Peik Aspbäck.  
 
Jimmy fick vi redan se lite av förra 
läsåret då han kom hit till Karis-
Billnäs gymnasium på praktik, Peik 
är dock helt ny. Jag fick äran att 
intervjua dem om deras tid i vår skola 
hittills och om deras framtidsplaner. 
En ny lärare är alltid spännande. 
Frågan som uppkommer är oftast: 
kommer hen vara bra eller inte? I 
gymnasiet bryr vi oss mycket om vår 
utbildning och vi vill få ut det mesta 
av den och det skulle inte gå med en 
lärare som inte förstår oss. Som tur 
är, är så inte fallet med dessa 
nybörjare. 
   Orsaken till de nya lärarna är att vår 
lärare i historia och samhällslära Jan-
Erik Till fungerar som rektor vid 
Karis-Billnäs gymnasium under det 

här läsåret och vår tidigare 
musiklärare Susann Sonntag har valt 
att satsa till 100% på sin 
musikkarriär. De nya har alltså stora 
stövlar att fylla. Jag frågade dem 
några simpla frågor gällande deras tid 
här, framtiden och läraryrket i 
allmänhet. 
 
Hur fick du anställning vid KBG? 
Jimmy fick vi redan ett smakprov på 
förra våren då han gjorde sin praktik i 
vår skola. Orsaken till att han kom åt 
praktikplatsen är en följd av att hans 
egen studieplats hade misslyckats 
med att hitta en praktikplats till alla 
lärarstuderande. Han googlade helt 
enkelt sig fram till vårt gymnasium 
och tog kontakt med Tilli. Att nu få 
anställning anser Jimmy vara en 
riktig jackpot. Peik hörde om den 
lediga arbetsplatsen via Lärkkulla där 
han var bandhandledare och hade 
lektioner i gehör. Peik är också 
väldigt nöjd med sin arbetsplats. 
 
Hur trivs du i vår skola hittills? 
Peik anser att det är god stämning 
mellan alla lärare och elever och att 

han tog ett bra beslut att börja jobba i 
KBG. Jimmy tycker väldigt lika och 
tackar alla lärare för att de varit så 
hjälpsamma. Jimmy skulle heller inte 
ha någonting emot att bli en “stofil” 
vid skolan. 
 
När kom du på att du ville bli 
lärare? 
Jimmy har varit säker på att han ska 
bli lärare sedan han tog studenten 
2009. Hans djupa personliga intresse 
för historia och goda berättelser 
gjorde honom till historielärare. Peik 
bestämde sig för att bli lärare förra 
våren då positionen blev aktuell. 
 
Hur har du planerat att hålla din 
undervisning “speciell”? 
Peik säger att det viktigaste är att 
man håller sig till ungdomarnas egna 
intressen och egen musiksmak, man 
skall inte pressa på sina egna 
favoritlåtar. Jimmy hade bestämt sig 
för att hänga med i tiden och relatera 
kunskapen till sådant som spel och 
filmer som håller ungdomar 
intresserade, en medveten strategi. 
 
Hur handskas du med digitaliserin-
gen? (En fråga till Jimmy eftersom 
den inte påverkar Peik) 
Jimmy svarar enkelt och simpelt: 
“När förändringens vindar börjar 
blåsa, bygger vissa vindskydd och 
vissa hissar segel.” 
 
Hur kändes det att få barn och 
jobb, allt på en gång? (En fråga till 
Jimmy) 
“Grym omställning”. Jimmy berättar 
att hela situationen kastade hans värld 
upp-och-ner. “Jag har både studier, 
jobb och barn”. Det kanske låter lite 
utmattande men det fungerar. 
 
Hur kommer Karis Music Show att 
framskrida? (En fråga till Peik 
eftersom det inte påverkar Jimmy) 
Peik svarar att den legendariska 
showen kommer leva vidare men ta 
en lite annorlunda form och 
tidpunkten är inte densamma. Det 
viktigaste är dock självklart att 
eleverna får visa vad de går för. 
 
 
 

Våra två nybörjare 



 
Känner du press på grund av din 
föregångare? 
Jimmy berättar att eftersom han inte 
är uppvuxen i Karis visste han inte 
ens hur stora stövlar han hoppade in i. 
Han väljer att jämföra situationen 
med fotboll och konstaterar att han 
spelar i en mycket lägre division så 
pressen att jämföra sig finns inte. 
Jimmy säger att allt han kan göra är 
sitt bästa och han får dessutom en hel 
massa hjälp av Tilli. Peik svarar till 
först “jonej”. Peik anser att arvet efter 
Susann alltid kommer leva kvar men 
det är mera en positiv press som han 
sätter på sig själv. 
 
Några extra kommentarer? 
Peik säger simpelt “Rock on! *mic 
drop*. Jimmy säger att vi kommit en 
bra bit in på läsåret redan och alla 
skall vi orka till slut med en bra 
attityd. 
 
Lärarnybörjarna har gjort sig hemma 
i vårt gymnasium redan och de trivs 
bra. De trivs i Karis och tycker vår 
skola är trevlig och att alla håller en 
bra attityd. Vi välkomnar er ännu en 
gång till vår skola. 

 
 
 
Text & bild: Shanti Grönholm 

 

Peik Aspbäck. 



Det talas konstant om hur 
ungdomar, speciellt flickor, lever 
under ständig press p.g.a. de krav 
media lägger på utseende. Modeller 
som är pinnsmala, tidningar som 
skriver om olika bantningstips, 
instagram där de som får mest likes 
är snygga och vältränade m.m. Jag 
vill ändå påstå att vi inte endast 
kan skylla på media. 
 
Visst målar man upp i media hur den 
perfekta människan ska se ut och det 
är tyvärr ofta en ung, smal och vacker 
kvinna. Men, jag vill påstå att 
grunderna för dålig självkänsla byggs 
upp inom familjen. Yle X3M delade 
tidigare under året en video där en 
kvinna pratade om hur hon aldrig 
tyckte att hon haft en bred rumpa, 
förrän hennes mamma sa till henne att 
om en pojke på riktigt tycker om dig 
så bryr han sig inte om hur stor rumpa 
du har. Om en förälder poängterar att 
barnets så kallade fel är okej utan att 
barnet själv ens sett det som ett 
problem, kan det bli ett problem i 
framtiden. Många föräldrar kanske 
automatiskt tror att ungdomar har en 
dålig självkänsla eller att de bryr sig 
väldigt mycket om utseendet och 

därmed får barnet press. 
   Jag har fått höra av många kompisar 
att deras föräldrar går på en massa 
olika dieter hela tiden eller försöker 
gå ner i vikt. Jag har också märkt att 
de som har sådana föräldrar ofta 
försöker med godisstrejk eller 
liknande. Föräldrars beteende och 
värderingar smittar av på deras barn, 
om de vill det eller inte. Om en 
förälder själv har en dålig självkänsla 
och försöker gå ner i vikt osv. 
utvecklas barnet till att bli likadan, allt 
som oftast. 
   Också en förälder som konstant  
kommenterar andra människors ut-
seende påverkar hurdana värderingar 
barnet utvecklar. Kommentarer som 
“nämen titta så fet hon är!” eller “va 
fan har han på sig?” är vanliga och 
man kanske inte tänker på hurdan 
påverkan de har på andra. För det 
första är det elakt mot den man talar 
om även om den inte hör det och för 
det andra tar barnet efter föräldern. 
Man börjar tänka att okej, man ska 
inte vara för fet och sådana där kläder 
är inte ok. Ofta börjar också barnet 
själv döma folk p.g.a. utseende. 
 Jag har aldrig själv tyckt att jag 

måste vara som någon person som är 
känd på instagram eller se ut som 
modellerna på catwalken, för att vara 
ärlig är det tvärtom, jag tycker de ser 
oattraktiva ut p.g.a. sina undenärda 
kroppar. Vi bör alltså sluta skylla på 
media som dessutom är omöjligt att 
kontrollera och se oss omkring i 
närmiljön eftersom de människor som 
man lever med påverkar en mest. Vi 
bör se oss själva i spegeln innan vi 
skyller ifrån oss. 
 
 
 
Text: Eira Aalto 

Dags att ta en titt i spegeln 



Karis-Varese exchange eller Kava-
rex  är ett utbytesprojekt mellan 
Karis-Billnäs gymnasium och en 
italiensk skola i norra Italien, 
Nuccia Casula.  
 
Projektet genomförs vartannat läsår 
och innebär att de medverkande 
träffas två gånger, den ena gången i 
Italien och den andra i Finland. Under 
besöken bor studerandena i cirka en 
vecka hos värdfamiljer och får 
bekanta sig med landets samhälle och 
kultur. 
   I år deltog 13 studerande och 2 
lärare från Karis i projektet. 
Förberedelserna inför resan påbörja-
des i god tid.  Vi lärde oss viktiga 
italienska uttryck och om kultur samt 
bekantade oss med allmänna fakta om 
landet. Det kändes tryggt att på 
förhand veta hur man ska beställa 
glass på italienska och hur många 
kindpussar man ger då man hälsar på 
någon.  Under en lektion fick vi också 
besök av tidigare års Kavarex-
deltagare. De gav oss bra tips på vad 
man skulle förvänta sig av resan, och 

hur de hade upplevt projektet. 
   Tiden gick fort och innan vi hann 
förstå det var tiden inne. Tisdagen 
den 11 oktober träffades vi framför 
skolan klockan halv fem på natten. 
Trots att de flesta kände sig trötta 
efter en så tidig väckning, var stäm-
ningen förväntansfull. Resan gick bra 
och vi kom fram till skolan vid 
tolvtiden.   
   När vi kom in i skolan väntade där 
på oss en stor klunga med ivriga 
italienare. De hade ordnat en fest i ett 
av klassrummen där det serverades 
mat och spelades musik. Den första 
stora skillnaden som jag lade märke 
till var ljudnivån i klassen. 
Studerandena sjöng, skrattade, pra-
tade och skrek högt, vilket för mig 
var något helt nytt. Det fanns dock 
stora variationer mellan de olika 
klasserna. I några av dem satt 
eleverna knäpptysta och skrev själv-
ständigt upp egna anteckningar. 
 Efter att vi hade ätit och hälsat på 
allihopa höll eleverna en kort 
presentation om Italien och om 
veckans program. Därefter var det 

dags för små lekar och så var tiden 
inne för att åka hem till våra familjer. 
Jag bodde nära gränsen till Schweiz 
och resan med buss tog ungefär 45 
minuter. Jag hade turen att få bo hos 
en underbar familj. Föräldrarna kunde 
inte tala engelska, men vi förstod 
ändå varandra bra. Familjen påminde 
mig mycket om min finländska 
familj, med en italiensk touche. 
Föräldrarna, speciellt pappan gillade 
sporter och familjen gillade att 
spendera tid tillsammans. Matlagning 
var också en viktig del av den 
gemensamma tiden och det märktes 
tydligt. 
   Under de följande dagarna var vårt 
schema fullt. Vi fick besöka många 
intressanta och för oss exotiska 
platser. En kväll bekantade vi oss 
med bland en pizzeria där man fick 
smaka på exotiska pizzor. Jag 
smakade bland annat på en äppel-
honung-pizza och pommes frites-
pizza, vilket i början inte lät helt gott, 
men det visade sig att vara en riktig 
smakupplevelse. En annan gång 
besökte vi en cafeteria som serverade 

Kavarex 2016 
 

Ett gruppfoto på trötta men glada ungdomar efter en pilgrimsvandring upp till berget Sacro Monte.  



olika nybakade fyllda croissanter och 
andra italienska bakelser. 
   Under dagarna hade vi ofta 
gemensamt program. Vi besökte 
bland annat Vareses centrum där vi 
lärde oss lite om stadens historia och 
sevärdheter. Andra ställen som vi 
besökte var Milano, och  Sacro 
Monte, som är en pilgrimsrutt upp till 
ett heligt berg. Dessutom besökte vi 
de sista dagarna också Villa Panza 
som är ett museum, och staden Como 
som är en vacker stad omringad av 
bergen. Alla dessa ställen var olika 
men ändå väldigt intressanta. För att 
historia och konst är viktiga för 
italienaren, fick vi också se och höra 
en hel del om dem under vår resa. 
Till exempel i Milano besökte vi 
världens näst största katedral, i Villa 
Panza fick vi bekanta oss med 
ljuskonst och i Como fick se spår av 
den romerska tiden. 
   Fast vårt schema var fyllt med 
program hade vi tillräckligt med 
fritid. Några kvällar samlades alla 
deltagare och lärde känna varandra 
bättre, medan andra kvällar till-
bringade vi tid med vår italienska 
familj.  Som en helhet var resan väl-
digt lyckad, och förutom att vi fick 
bekanta oss med en helt ny kultur,  
 
 

fick vi också många nya vänner och 
minnen för livet. Resan gick väldigt 
fort och inom kort var det dags att 
säga adjö, eller snarare “vi ses!” I maj 
kommer nämligen de italienska 
eleverna på besök till Finland! 
 
 
 
Text & bild: Sonja Laitamäki 
 

 

Glada flickor på besök i Milano. 



Staden Como. 

Staden Milano. 



Kyrkan i Varese. 

Domkyrkan i Milano. 



Action/Thriller/Crime 
Regi: Ron Howard, 
Manus: Dan Brown, David Koepp. 
I rollerna: Tom Hanks, Felicity 
Jones, Irrfan Khan, Ben Foster, 
Sidse Babett Knudsen.  
I 2D och 3D. 

Ron Howard har regisserat filmen 
Inferno som är fortsättningen på The 
Da Vinci Code(2006) och Angels & 
Demons(2009). Inferno är baserad på 
Dan Browns bestseller Inferno, precis 
som de andra filmerna är baserade på 
respektive böcker. 

   I filmen följer man Tom Hanks 

karaktär Robert Langdon som i filmen 
måste rädda mänskligheten från att bli 
utrotad av en pestliknande sjukdom. 
Robert Langdon vaknar upp på ett 
sjukhus i Italien med minnesförlust 
från de två föregående dagarna. Han 
blir anfallen på sjukhuset och Sienna 
Brooks (FelicityJones), sjuksköters-
kan som tar hand om honom, hjälper 
honom att fly och de söker skydd i 
hennes lägenhet. Det visar sig att 
Robert är efterlyst på grund av att han 
har stulit ett viktigt meddelande i ett 
metallrör. Röret innehåller en bild på 
The Map of Hell som är inspirerad av 
Dantes Inferno. Han upptäcker också 

att miljonären Bertand Zobrist (Ben 
Foster), som tycker  att jorden är  
för överbefolkad, tänker släppa lös ett 
hemskt virus som kommer att ta död 
på hälften av jordens befolkning. 
Robert och Sienna hittar ledtrådar i 
den förfalskade bilden av målningen, 
vilket leder till en jakt runt om i 
Europa, i ett försök att rädda jorden. 
   I jakten kommer de på flera 
ledtrådar och träffar flera personer 
vilkas avsikter de inte är säkra på och 
hela tiden är de på flykt undan en 
okänd organisation. De stöter på flera 
hinder och besöker flera olika museer. 
Till slut blir det en strid mot Zobrists 
män om viruset i en underjordisk 
musiksal. 
 Filmen är 121 minuter lång vilket 
leder till att den är den kortaste i 
trilogin. Om man gillar att lösa 
mysterier och action så är det här en 
film för dig. Man behöver inte se de 
andra filmerna för att förstå vad det 
hela går ut på, man nämner inte vad 
som har hänt i de föregående filmerna 
alls. Det är action från början till slut 
och man får ganska snabbt veta vad 
som pågår. Tittaren känner sig som 
Robert Langdon som har minnes-
förlust och allt eftersom filmen pågår 
kommer man mera in i filmen precis 
som i karaktären. 
   Om man inte är van vid häftiga 
filmer med häftigt tempo så blir man 
lätt  förvirrad och tappar intresse 
halvvägs in i filmen. 
 Inferno passar bra som tredje del i 
trilogin. 
 
Betyg: tre hundar av fem. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Text: Ulrika Schulman 
 

Robert Langdon har återvänt 



För första gången någonsin finns 
det möjlighet att delta i en 
tränarkurs inom handboll. Kursen 
är ett samarbete mellan BK-46 och 
Karis-Billnäs gymnasium och det 
är Robin Karlsson som håller i 
trådarna. 
 
En kurs som aldrig tidigare erbjudits 
dök upp vid skolstarten 2016.  Kursen 
riktar sig till alla med intresse för att 
lära sig grunderna i hur en ledare för 
en grupp med idrottande barn 
fungerar. Det här året var handboll 
den enda grenen som erbjöds men 
tanken är att man eventuell i 
framtiden ska utvidga verksamheten. 

 Nu det första året testas 
denna kurs med inriktning på 
handboll men i fortsättningen kan 
andra idrottsgrenar också kopplas 
in om det finns intresse för det. 
En lämplig förening att samarbeta 
med behövs också, berättar 
Karlsson. 

 
Innehåll 
Kursens innehåll går ut på att man 
ska planera och leda träningar för ett 
juniorlag inom BK-46. Man kan få 
antingen en godkänd eller en 
underkänd kurs, vilket betyder att 

inga vitsord ges. Kursen sträcker sig 
över hela läsåret men utanför skoltid. 
Det hör även till att kursledarna 
träffas  några gånger i veckan för en 
genomgång av programmet. 
   För att få en godkänd kurs ska man 
även varje månad meddela den 
huvudansvariga hur planen ser ut. 
Planen ska innehålla träningstider, 
matchprogram och exempel på vad 
studerandena har lärt sitt lag under 
tiden som tränare. 
Att observera är att man inte är 
ansvarig tränare för laget utan 
samarbetar med deras huvudtränare 
och lägger upp träningarna på ett 
fungerande sätt. 
 
Målet med kursen 
Karlsson berättar att allt hittills har 
fungerat bra. Det finns alltid en 
ansvarig tränare på plats som har 
huvudansvaret medan studerandena 
utför olika övningar. 

 Målsättningen är att 
deltagarna lär sig grunderna i en 
tränares olika uppgifter och får 
insikt i hur man kan hantera olika 
situationer som kan uppstå då 
man har hand om en grupp, 
förklarar Karlsson. 

 
Samtidigt påpekar Karlsson att kursen 
kan skapa ett intresse för vidare 
studier som till exempel till lärare 
eller idrottsledare. 
 
Eventuell fortsättning 
Årets deltagarantal var tre stycken, 
två flickor och en pojke. Om det i 
skolan finns intresse för en 
fortsättning ser Karlsson inget hinder 
för en fortsättning. 

 Självklart hoppas jag på lite 
fler deltagare i fortsättningen men 
eftersom det är en ny 
kurs  kanske det dyker upp flera 
intresserade redan nästa år, säger 
en optimistisk Karlsson. 

 
 

Text: Nicolina Nynäs 

Annorlunda handbollskurs 

Foto: Thomas Sundström  



En pjäs om staden eller byn man 
bott i hela sitt liv kan låta väldigt 
spännande men också skrämman-
de. Det spännande tog över och jag 
har nu sett pjäsen och resultatet 
var toppen.  
 
Det är alltid roligt att veta vad andra 
raseborgare och före detta KBG:are 
håller på med. Förutom manus-
författaren Jonas Sundström är också 
tidigare och nuvarande KBG-arna 
Emilia Nyberg, Emma Kullberg, 
Frank Björklöf, Ida Flemmich och 
Anna Wasström med i produktionen. 
 Komedin Raseborgs ruiner som är 
skriven av Jonas Sundström och 
regisserad av Erik Pöysti började med 
vackra vyer och en ännu vackrare låt. 
Det öppnande uttrycket var “Allting 
var bättre förr!” Den första akten, 
ungefär en och en halv timme lång, 
var fylld av skratt och ironi. Pjäsen 
handlar om en läkares, Ruriks 
(Markus Haakana), försök att flytta 
till Ekenäs och hitta sin plats i byn. 
Rurik märker fort att det perfekta 
Ekenäs har en mängd av negativa och 
speciella aspekter. Det får Rurik lära 
sig direkt då han anländer till Ekenäs 
och träffar Benkku (Göran Waden-
ström) som är en äkta västnylänning. 
   Pjäsen handlar förstås om vårt 
älskade Raseborg men innehåller 
dock inte bara skämt och skratt. 
Igenom hela pjäsen syns ett under-
liggande tema av utanförskap. Alla 
karaktärerna funderar på hur de skall 
passa in och vad de gör fel då saker 
och ting inte går som planerat. Detta 

syns tydligt i huvudkaraktären Rurik 
och årets raseborgare (Frank 
Björklöf). 
   Humorn och samhällskritiken är 
klyftig. Alla får sig vare sig man är 
ung eller gammal. Ett gott skratt om 
livet i Raseborg är något som man 
verkligen kan vänta sig. Fastän man 
ibland känner igen sig lite för väl är 
det nog bra att kunna skratta åt sig 
själv och alla andra bybor. För vad 
man än gör kommer man inte ifrån 
sin hemby och paketet som kommer 
med “bondelivet”. Själv tyckte jag 
mycket om pjäsen. Det var bra att den 
också hade lite djupare innehåll och 
inte bara skratt. 
   Pjäsen har fått bra respons såväl på 
plats som i olika medier. Kritiken är 
positiv och alla verkar nöjda. Biljetter 
har också sålts i god takt. Redan 11 
föreställningar är slutsålda! För er 
som vill veta mera - läs intervjun med 
manusförfattare Jonas Sundström! 
 
 
 
Text: Mathilda Liljestrand  

Raseborgs ruiner 



Jonas Sundström som skrivit 
manuset till komedin Raseborgs 
ruiner anländer till skolan för sin 
intervju. 
 
 
När KBG-alumnen ser de nya utrym 
mena i skolan säger han att allting 
definitivt inte var bättre förr. Pjäsen 
börjar just med det motsatta då 
karaktären Benkku säger att allting 
var bättre förr. Hela pjäsen fick sin 
början i Armenien då Jonas 
Sundström skissade upp karaktärerna 
och drack billig öl. Temat till 
komedin kom naturligt för honom. 
Han ville skriva om utanförskap och 
där började huvudpersonen Rurik. 
Sundström säger att flera personer 
känner sig utanför i pjäsen. Rurik, Ida 
och Benkku är alla på sitt sätt utanför. 
Jag frågar Sundström om hans 
skrivprocess och hans “kryptonit”, 
hans svaga sidor inom skrivande. Han 
berättar att i början hade han 
skrivkramp och det kom ibland 
tillbaka. Då han hade svårt att komma 
på vad han skulle skriva eller annars 
bara behövde idéer, fick han hjälp av 
Monika Fagerholm. Sundström säger 
att han är väldigt tacksam för all hjälp 
som han fick av Monika Fagerholm. 
Sundström säger vidare att hans 
kryptonit inom skrivandet är att 

överanalysera. Han började ofta tänka 
på vad folk kommer att tycka, är det 
roligt eller tar någon illa upp. Men 
sedan måste man bara sluta tänka så 
och skriva. 
   Ett starkt nej var svaret på frågan 
om en ny pjäs. Men efter en stund 
börjar han låta lite mera positiv. 
Sundström berättar att han redan 
blivit ombedd att skriva en ny pjäs 
från Karelia. Sedan talar Sundström 
om att hela processen gått mycket 
bättre än vad han hade trott. Själv är 
han väldigt nöjd med alla skåde-
spelare och hela teamet. Sundström 
påpekar att det är speciellt trevligt att 
personerna på scenen är i så olika 
åldrar. Den yngsta skådespelerskan är 
11 år och den äldsta är 77 år. 
Skådespelarna har också olika erfaren
-heter inom teater. Vissa står för 
första gången på en scen. 
   Sitta med Benkku på en bänk och 
diskutera livet är vad Jonas 
Sundström skulle göra om han fick 
spendera en dag med någon utav 
karaktärerna. Eller nej säger han. 
Egentligen skulle han vilja spendera 
en dag med Jelena och ha fest på 
Knipan. Jelena är en rik rysk 
businesskvinna som köpt upp Knipan. 
Sundström säger att han skulle vilja 
träffa Jelenas speciella vänner som 
exempelvis Putin.   

   Ingen rolig forskning säger 
Sundström att han gjort för pjäsen, 
men sedan kommer han på att han 
visst gjort lite forskning men det mest 
på sociala medier. Sundström berättar 
om hur de olika lokala Facebook-
grupperna har bidragit med en viss 
mängd material. Konkret i pjäsen 
syntes ett visst fenomen som synts i 
Facebookgrupperna där man satt upp 
bilder på hur bilar blivit fel parkerade 
och sedan diskuterat det. Så en del 
Facebookspanande har gjorts. Sund-
ström säger också att han via sitt jobb 
får en massa material då han jobbar 
på Yle Västnyland. Där hör det ju till 
att känna till allt som är akuellt i 
Västnyland. 
   Om man inte ännu sett pjäsen och 
vill veta vad som pågår i byn kommer 
det flera föreställningar i januari. 
 
 
 
Text: Mathilda Liljestrand  

Personen bakom komedin Raseborgs ruiner 




