
Året i Sverige 

Lönerna är höga i Sverige och folk behö-
ver inte spara till allt. De kan köpa frukter 
till sina barn varje dag. Svenskar vet inte 
heller vad ett krig är, utan på nyheterna 
visar de vilket hockeylag som vunnit och 
inte hur många människor som dött. Här 
behöver man inte vara orolig för att män-
nen kan bli inkallade till fronten i morgon. 
Alla har bil, flera familjer har inte bara en. 
Om jag skulle kunna, skulle jag flytta min 
familj, min församling och mina vänner 
för att de skulle få bo här.  

Överraskad och glad på sin födelsedag. 

Tymofiy 

N är jag kom till Sverige fascinerades 
jag av både naturen och allt annat. 

Ända sedan jag var liten har jag tyckt väl-
digt mycket om berg och jag har haft 
många bilder på berg. En gång när jag 
fyllde år fick jag en present av mina för-
äldrar – en resa till fjällen (Karpaterna). 
Jag kunde aldrig föreställa mig att jag 
skulle bo i ett fantastiskt, bergigt land – i 
Sverige, men mina drömmar slog in. Jag 
har snart bott här i ett år och jag tycker 
otroligt mycket om Sverige och svenskar-
na. Svenskar är ett väldigt enkelt och ärligt 
folk, som jag tyckt om sedan barndomen, 
då Filippus kom till oss. När jag pratar 
med mina svenska vänner har jag ett stort 
utbyte av dessa samtal.  

Jag kommer alltid känna en stor tacksam-
het till den svenska familjen Andersson 
som tog emot mig och gjorde detta till ett 

fantastiskt år för mig. Första dagen på 
NOLA-skolan var överväldigande och 
oförglömlig. Undervisningsmetoderna 
skiljer sig mycket från de ukrainska. 
Här finns mycket tid för att ta det lugnt 
med sina kompisar. Klassrummen är 
utrustade med skärmar och högtalare. I 
Ukraina finns fortfarande svarta tavlan, 
som man skriver med krita på. I skolan 

jag gick hade vi tur, då vi hade fått 
skolbänken från Sverige. Jag var förvå-
nad över att eleverna tillåts använda 
iPad, mobiltelefoner  och datorer. Du 
får till och med en iPad från skolan. 
Hos oss skulle läraren kunna köra ut 
dig ur klassrummet och sänka ditt be-
tyg om du har ett par hörlurar på dig. 
Jag har fotograferat hur de svenska 
eleverna sitter på skolbänkarna under 
skoltid och skickade sedan bilden till 
mina vänner. De blev också mycket 
förvånade. När jag kom  till Nolasko-
lan kändes det som om jag hade ham-
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nat i en tv-serie om amerikanska ungdo-
mar. Alla hade sitt eget skåp, alla var 
klädda som de ville, det var stoj i korri-
doren, ingen tog någon notis om att du 
kom utan skoluniform. Jag förundrades 
också över den goda, restauranglika 
maten, som du fick ta så mycket du 
ville av. Hos oss öser bespisningsperso-
nalen upp en slev, och för att bli mätt 
måste du köpa flera portioner, men det 
fick vi inte göra för då skulle maten inte 
räcka till alla. Jag gillade att det här 
finns gymnasier, som Nolaskolan, där 
alla som pluggar är jämnåriga. Det är 
riktigt bra. Hos oss pluggar alla tillsam-
mans, från första till elfte klass. Jag gil-
lar det svenska skolsystemet och hop-
pas att vi får något liknande någon 
gång. Vad gäller livet i Sverige är det 
väldigt bra att leva här.  På helgerna 
kan du jobba extra för att tjäna pengar. 

I slalombacken 

Östergensjö Julmarknad 

Min första dag på Nolaskolan 


