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SOMMARJOBB – EN HÖJDARE FÖR MÅNGA

CARL CHRISTENSEN
Ålder: 17
Ort: Skepplanda
Utbildning: Este-
tiska linjen på NTI 
Mediegymnasiet
Intresse: Datorer
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Regissör
Förebild: Har ingen 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Det har varit roligt, 
men lite jobbigt ibland.

Vad fick du göra?
– Jag har fått skriva gan-
ska mycket. Vi var ute 
och intervjuade väldigt 
många människor och 
gått runt rätt mycket.

Vad var roligast?
– Det roligaste var nog 
att åka och fotografera 
saker och platser.

Vad var svårast?
– Att hitta folk som 

vill vara med på bild i 
tidningen.

Har du lärt dig något nytt?
– Hur mycket jobb det 
faktiskt krävs för att 
göra en tidning.

Var det stressigt?
– Ja, det hände att man 
blev rätt stressad, men 
det löste sig alltid. Vi 
fick massor med hjälp.

Skulle du hellre vilja 
fortsätta jobba än att gå i 
skolan?
– Jag längtar till skolan 
och tror att jag skulle 
vilja gå där ett tag till.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Jag tror inte det, det 
var roligt, men jag har 
andra planer. Men det 
var en väldigt intressant 
upplevelse.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– En dagsresa jag tog 
med några vänner till 
Uddevalla. 

NOURALDEEN
KHALED
Ålder: 17
Ort: Nödinge
Utbildning: Ekonomi 
på Hermods Gymna-
sium
Intresse: Taekwondo
Sommarjobb: Köks-
hjälp på Krokholmen
Drömyrke: Business 
man
Förebild: Min Pappa

Hur har du upplevt sommar-
jobbet? 
– Det var bra och 
ganska lätt. Det var nog 
det bästa sommarjobbet 
man kan få.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?

– Jag fick diska, städa, 
bära och lite liknande 
uppgifter.

Har du lärt dig något nytt?
– Nej, jag tror inte jag 
har lärt mig något nytt.

Hur känns det att skolan 
snart börjar?
– Det är lite jobbigt, 
men då har man ju i alla 
fall något att göra på 
dagarna.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Jag skulle nog hellre 
jobba, om det var sam-
ma jobb.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Det måste vara att jag 
har sommarjobbat.

GUSTAV HENRIKSSON 
Ålder: 17
Ort: Bohus
Utbildning: Industri-
teknisk på GTG
Intresse: Spelar,  
hänger med vänner
Sommarjobb: På en 
bondgård
Drömyrke: Civil- 
ingenjör av något slag
Förebild: Min Morfar

Hur har du upplevt sommar-
jobbet? 
– Ganska lugnt, men 
har ibland jobbat ganska 
länge på dagarna.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?
– Byggt bastu, mjölkat, 
fyllt vattenbunkar, 
allmän djurskötsel, kört 
hjullastare och travat 

ved, med mera.

Har du lärt dig något nytt?
– Lite ryska, rätt mycket 
om kor, blivit bättre på 
att köra hjullastare och 
på att laga mat.

Hur känns det att skolan har 
börjat?
– Känns bra att skolan 
har börjat. Jag har fak-
tiskt saknat den lite.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Svårt… Jag trivs med 
båda, hade jag kunnat 
hade jag gjort båda 
samtidigt.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Vi tog hand om en 
kalv ganska länge. Den 
var riktigt gullig.

FRIDA RUDIN
Ålder: 16
Ort: Nödinge
Utbildning: Samhäll 
på Mikael Elias
Intresse: Träning, 
gymmar. Vara med 
kompisar
Sommarjobb: Jobba-
de på äldreboende
Drömyrke: Jag har 
inte bestämt mig 
ännu, men gillar att 
jobba med människor
Förebild: Storebror

Hur har du upplevt sommar-
jobbet?
– Det var väldigt roligt! 
Jag gillar att jobba 
med människor. Har 
fått se hur det går till i 
arbetslivet.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?
– Jag fick bädda sängar, 
servera lunch och fru-
kost och spela spel med 
dem. Jag fick även läsa 

för dem och mata dem.

Har du lärt dig något nytt?
– Jag har lärt mig 
mycket. Jag jobbade 
med dementa så jag fick 
lära mig hur man pratar 
med dem och hur man 
bemöter äldre personer.

Hur känns det att skolan 
snart börjar?
– Roligt, lite spännande, 
eftersom jag börjar 
gymnasiet.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Jag hade nog valt sko-
lan. Jag vill ta studenten 
innan jag jobbar.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Jag åkte själv på 
språkresa tre veckor till 
Malta för att lära mig 
mer engelska och träffa 
en massa människor. 
Det var en jätterolig 
upplevelse!

DALIA AYAD
Ålder: 15
Ort: Nödinge
Utbildning: Samhäll 
på Jensen
Intresse: Mode och 
smink
Sommarjobb: ICA 
Kvantum Nödinge
Drömyrke: Makeu-
partist
Förebild: Min Mamma

Hur har du upplevt sommar-
jobbet? 
– Det var roligt, men 
lite stressigt ibland.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?
– Jag fick stå vid kassan, 
plocka bort kundvagnar, 

sortera varor och andra 
saker som man brukar 
göra i en matbutik.

Har du lärt dig något nytt?
– Att stå i kassan. Det 
var helt nytt för mig.

Hur känns det att skolan 
snart börjar?
– Faktiskt lite roligt, 
jag kommer få lära 
känna en massa nya 
människor.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Jag går nog hellre i 
skolan.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– När jag åkte till havet 
med mina släktingar.

MOHAMMAD HAJ ALI
Ålder: 17
Ort: Alafors
Utbildning: SFI
Intresse: Cykla
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Ingenjör
Förebild: Pappa 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Jättebra! Det är kul 
att prata med folk och 
att fråga vad de tycker 
om saker.

Vad fick du göra?
– Intervjua folk och 
fotografera olika platser 
och människor.

Vad var roligast?
– När vi var ute och 
frågade folk och tog 
bilder.

Vad var svårast?
– Inget var svårt, men 
jag har lite svårigheter 

med språket, fast fick 
hjälp av min jobbar-
kompis.

Har du lärt dig något nytt?
– Jag har lärt mig hur 
man ska ställa frågor 
och få bra svar. Jag 
har dessutom lärt mig 
mycket svenska.

Skulle du hellre vilja 
fortsätta jobba än att gå i 
skolan?
– Gå i skolan för att lära 
mig språket ordentligt, 
men jobbar gärna på 
somrarna.

Var det stressigt?
– Nej, det var väldigt 
lugnt.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Tror inte det, jag vill 
bli ingenjör. 

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– När jag åkte till Lise-
berg med min kusin och 
några vänner.

LINA ALMASHHADI
Ålder: 16
Ort: Bohus
Utbildning: Naturpro-
grammet på Mimers Hus
Intresse: Karate
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Vill jobba 
på kontor
Förebild: Min stora-
syster 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Det var väldigt roligt 
och ett ganska fritt 
arbete.

Vad fick du göra?
– Jag fick intervjua folk 
på gatan, fota och skriva 
rent artiklar.

Vad var roligast? 
– Att få se den färdiga 
artikeln och vara nöjd 
över sin insats.

Vad var svårast?
– Inget var väl svårt, 

men att få folk på bild 
var inte enkelt alltid.

Har du lärt dig något nytt?
– Jag har lärt mig hur 
det går till att skriva 
en artikel och vad man 
måste tänka på när 
man skriver något som 
många kommer att läsa.

Skulle du hellre vilja 
fortsätta jobba än att gå i 
skolan?
– Jag skulle vilja jobba, 
men jag måste fortsätta 
att gå i skolan för att 
vara bättre utbildad.

Var det stressigt?
– Det var väl inte 
stressigt direkt, fast 
ibland kunde saker gå 
lite snett.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Ja absolut! Det här yr-
ket passar mig perfekt.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Det blir nog sommar-
jobbet.

ALEXANDRA SÖDERLIND
Ålder: 17
Ort: Älvängen
Utbildning: Natur på 
Mikael Elias
Intresse: Musik
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Forskare 
inom medicin
Förebild: Mamma 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Det var kul, man fick 
veta hur det går till när 
man gör en tidning. Väl-
digt intressant faktiskt.

Vad fick du göra?
– Vi fick lite små 
uppdrag, till exempel att 
fråga folk. Men vi fick 
även komma på lite egna 
saker.

Vad var roligast?
– Att följa med på små 
uppdrag och att ha en hel 
sida för oss själva.

Vad var svårast?
– Att intervjua folk. De 

vill nästan aldrig vara 
med på bild. Det är synd 
för alla är ju fina på sitt 
sätt.

Har du lärt dig något nytt?
– Hur man ska dela upp 
en artikel. Även hur man 
bemöter och pratar med 
folk.

Skulle du hellre vilja fortsätta 
jobba än att gå i skolan?
– Det var roligt att jobba 
här, men skolan måste jag 
gå klart i, så det är lika 
bra att få det gjort.

Var det stressigt?
– Tycker inte det, vi 
hade gott om tid och fick 
mycket hjälp.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Jag gillar att skriva, så 
jag skulle inte säga nej. 
Men det är inte vad jag 
planerar för tillfället.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Jag och min pojkvän 
låg ute och kollade på 
stjärnorna. Och sena 
kvällar med vänner.

LINA ALMASHHADI
CARL CHRISTENSEN

Sommarreportrar


