
Unga människor
förändrar världen

Krama en nallepsykolog 
Ebba och Natalie från Oxievångsskolan har 
kommit på idén till en robotpsykolog som ser 
ut som en nallebjörn. Sida 6

De har skapat 
sin drömstad 
Barnen på förskolan Juvelen åkte ut och cyklade 
i Malmö. Sedan byggde de en stad så som de vill 
att den ska se ut. Sid 10

Titta hit

Valentino, Adam och Karam i 7c på Sofi lunds-
skolan har kommit på appen Gen. Sid 11
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Vi har tänkt på hur 
vi kan hjälpa elever 
så att de kan få en 

bra framtid.

Läs hans 
intervju med 

Michael Palmgren 
från Marint  

kunskapscenter 
Sida 9

2 500 
elever deltog på 
InnoCarnival 2022 
Mohamed Eldesouky var en av dem

innovationer 
presenterades av 
eleverna på årets 
InnoCarnival.
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Stora drömmar och 
smarta innovationer 
Hur kan vi använda modern teknik för att skapa gemensamma 

upplevelser med anhöriga och därmed bryta känslan av ensamhet hos 

äldre? Hur ser framtidens boende ut – vilka resurser kan vi tänka oss 

att dela med andra för att leva mer hållbart? Hur skulle det kunna bli 

enklare att donera hygienartiklar till de som saknar möjlighet att själva 

köpa? Och vad är egentligen tanken med en Fiskriddar-räddare? 

Besökte du Malmö stads innovationskarneval på Eleda stadion 

i april blev du säkert lika imponerad som vi av alla smarta, finurliga 

och hållbara innovationer som arbetats fram i Malmös förskolor 

och skolor. Ett stort tack till alla innovatörer och pedagoger för ert 

engagemang och vilja att skapa förändring. Det ger oss framtidstro!

Vi vill också rikta ett stort tack till alla duktiga elevreportrar som 

hjälpt oss att dokumentera och fånga stämningen på karnevalen.  

Resultatet blev den här tidningen som kommer att hjälpa oss att 

sprida ungas idéer och drömmar långt utanför Malmö.  

Vi vet att många är väldigt nyfikna!

Självklart går det utmärkt att använda tidningen  

i undervisningen om hållbar utveckling, barnkonventionen 

och entreprenörskap! Vi hoppas att den också ska 

inspirera företag och föreningar som vill inkludera 

barn och unga i deras utvecklingsarbete – ta vara på 

kraften och nya perspektiv! InnoCarnival har den här 

omgången genomförts i samarbete med Malmö FF 

och Malmö universitet. Vi som driver projektet ser  

fram emot fler givande samarbeten nästa omgång.

Jenny Kölfors och Anton Daag,

projektteamet bakom InnoCarnival,  

Malmö stad

www.innocarnivalskane.se

MINIBLADET ÄR EN REDAKTION som finns i Malmö. 
Men vi är inte en helt vanlig redaktion. Vi är nämligen en 
redaktion för och av barn. Minibladets läsare kan läsa våra 
artiklar på minibladet.se och i olika dagstidningar så som 
Sydsvenskan. På så vis når vi varje vecka en stor mängd 
läsare i olika åldrar. 

Men barn läser inte bara Minibladet. Barn är också 
med och skapar Minibladet. De får verktyg i Minibladets 
Reporterskola och får stöd av Minibladets journalister.

Under InnoCarnival hade Minibladet en redaktion som 
tog fram den här InnoCarnivalstidningen. Redaktionen 
bestod av barn och ungdomar från Fågelbacksskolan, Mel-
lersta Förstadsskolan, Lindängeskolan och Sorgenfriskolan. 

Reportrarna fotograferade, intervjuade och skrev artiklar. 
Vi hade också en reporter som filmade.

Våra InnoCarnivalsreportrar gjorde sitt bästa för att  
berätta så mycket som möjligt för er läsare om allt som 
hände under InnoCarnival. Och det var inte lite. Det var 
smarta innovationer, underhållning och spännande idéer  
i en färgsprakande blandning som varade i hela två dagar. 

Genom den här tidningen får du ett smakprov på allt 
det som var InnoCarnival 2022. 

Vi önskar er god läsning!
Minibladets redaktion på InnoCarnival 

Den här tidningen är utgiven i samarbete 
med InnoCarnival i samband med 
InnoCarnivalsdagarna våren 2022. 

Upplaga: 3 000 ex.

Layout/formgivning: PointDesign
Tryckeri: Bold Printing Malmö
Kontakt: redaktion@minibladet.se 

Ansvarig utgivare: Maria McShane 
maria@laslar.se   |   073 697 70 36

Minibladet tillhandahålls av  
Läs och Lär McShane Education AB
Norra Banstorpsvägen 8
218 71 Tygelsjö 

Vi är Minibladet

Alexander Larsson från Fågelbacksskolan hargjort en film om Innocarnival 2022. Se hansfilm, möt barnens innovationer och känn instämningen.

”Självklart går det utmärkt  
att använda tidningen  

i undervisningen  
om hållbar utveckling, 
barnkonventionen och 

entreprenörskap.
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Centralt  
elevråd

Det centrala elevrådet är en 
direktlänk mellan skolornas 
elevråd och de politiker och 

chefer som beslutar om 
skolan i Malmö.

Varför är det viktigt med 
elevråd?

– Elevråden kan lära barn 
och unga hur man skapar för-
ändring på bästa sätt. Kun-
skapen om varför din åsikt är 
viktig är något du har nytta av 
hela livet. 

Hur blev du en del av det 
centrala elevrådet?

– Jag har sett att inte alla 
tycker att det är lika roligt i 
skolan som jag tycker. Jag vill 
skapa förändring för alla de 
som kanske inte orkar driva 
frågor själva. Jag är ordförande i 
elevrådet på min skola. När vår 
skola blev utvald som en av sko-
lorna som skulle representeras 
i det centrala elevrådet fick jag 
frågan om jag ville vara med.

Hur kändes det att få frågan?

– Jag tyckte det lät superkul! 
För mig är det här inget måste 
utan något som jag gör för att 
det är roligt. Dessutom tänkte 
jag att jag kunde lära mig saker 
som jag har nytta av även i 
framtiden.

Hur är det att vara en del av 
det centrala elevrådet?

– Det har varit superroligt 
att få träffa andra i min ålder 
som också tycker att det är 
viktigt att skapa förändring. 
Det har varit väldigt lärorikt att 
få se alla processer bakom de 
beslut som tas. Allt tar mycket 
längre tid än man kan tro.

Tror du att det centrala elev-
rådet kommer ha möjlighet 
att påverka Malmös skolor?

– Allt är fortfarande väldigt 
nytt men på det sätt som vi i 

elevrådet har blivit bemötta så 
tror jag att det finns goda chan-
ser för oss att göra skillnad.

Vilka skolfrågor tycker du är 
extra viktiga?

– Jag tycker att det är viktigt 
att alla elever kan gå till skolan 
och känna sig respekterade och 
trygga. Och att alla skolbarn i 
Malmö får den utbildning de 
behöver och förtjänar. 

Har du något tips på hur man 
får vuxna att lyssna på åsikter 
och förslag?

– Gör det inte för kompli-
cerat utan lägg fram ett enkelt 
och tydligt förslag. I stället för 
att till exempel föreslå att elev-
erna ska få önska skolmat hela 
tiden kanske du kan föreslå att 
ni ska få bestämma maten en 
gång i månaden.

Några frågor till … 
… Julia Magnusson som är en av de elever som sitter 
med i det centrala elevrådet. Julia går i nian på Mellersta 
Förstadsskolan i Malmö. 
Text: Anna Hultberg, Minibladet   Foto: Julia Magnusson, Mellersta Förstadsskolan

Nu finns det ett centralt elevråd i Malmö. Det 
nya elevrådet ska se till att grundskoleeleverna 
får större möjlighet att påverka skolbeslut.

Det centrala elevrådet består av 14 elever 
som går i årskurs åtta och nio. Eleverna kom-
mer från olika grundskolor i Malmö. Elevrådet 
träffas en gång i månaden och diskuterar 

frågor som är viktiga för alla Malmös elever. 
Det centrala elevrådet fungerar som en 

koppling mellan de lokala elevråden som finns 
på Malmös grundskolor och de chefer och 
politiker som fattar beslut om skolan. 

Även enskilda elever kan kontakta det cen-
trala elevrådet med tankar och idéer. Elevrådet 

lyfter helt enkelt förslag och idéer från Malmös 
elever till de som bestämmer!

För att alla ska få reda på vad det centrala 
elevrådet har diskuterat kan den som vill läsa 
deras mötesprotokoll på Malmö stads webb. 
Efter varje elevråd skickas även ett nyhetsbrev 
till alla lokala elevråd.

Malmös elever ska få bestämma mer

Elevråd
Elevråd ska vara en länk 

mellan eleverna och 
skolledningen. Elevrådet väljs 

varje läsår och består  
av två elever från  

varje klass. 

Klassråd
Klassråd ska vara en länk 

mellan elever, elevrådet och 
lärarna. Varje klass diskuterar 

frågor, förbättringsförslag 
och problem i klassen eller 
på skolan med sin mentor. 

Klassrådet kan besluta  
om att vissa frågor tas  

upp i elevrådet.

Så här funkar det!

Titta hit

 I framtiden vill Julia  
 Magnusson arbeta med 
 något som gör världen  
 och samhället bättre.

Malmö satsar på hållbarhet
BÅDE MILJÖN OCH 
människorna ska må bra 
i Malmö. För att det ska 
bli så måste alla arbeta 
tillsammans. Det är därför 
Malmö Commitment har 
skapats.

I maj samlades 700 borg-
mästare, ledare och experter 
från städer och regioner i hela 
världen i Malmö. Flera städer 
skrev på överenskommelsen 
Malmö Commitment. 

Malmö Commitment är 
ett avtal där städer lovar att 
de kommer att arbeta med 
hållbarhet, jämlikhet och 
inkludering. Ett arbete som 
Malmö stad satsar stort på.

– Naturen pressas hårt 
just nu samtidigt som det 
finns människor som har 
det svårt. Målet är att vi ska 
kunna lösa de här två proble-
men på samma gång, säger 
hållbarhetsrådgivaren Trevor 
Graham.

Men att lösa de här två 
sakerna samtidigt är inte helt 
enkelt.

– Det är därför det är 
viktigt att vi alla samarbetar, 
säger Trevor Graham.

En del i Malmös hållbar-
hetsarbete är att lyssna på 
alla som bor i staden, inte 
minst alla barn och unga.  
Text: Anna Hultberg, Minibladet

Visste du att … 
… Malmö ska vara klimatneutralt år 2030?
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Fokus på mat, klimat och  
skola om sexorna får välja 
 

InnoCarnival är ett skolutvecklingsprojekt som avslutas med en mässa där unga 
ställer ut innovationer. Innovationerna måste kopplas till ett eller flera av FN:s 
globala mål. De bästa innovationerna får pris i form av pengar till klasskassan. 

Text & foto: Hedda Holst, Mellersta Förstadsskolan

NÄR VI KOM in i salen såg 
vi något som intresserade oss. 
Framför de tre tjejerna Ella, 
Elise och Elvira låg en dator 
med en stor bild av ett klass-
rum. Bredvid datorn låg även 
bilder på åtta globala mål. 
Det vi såg framför oss var den 
smarta AI:n Gabriella.

Gabriellaappen ska hjälpa 
elever som inte kan gå i skolan 
på grund av sjukdom, distans 
till skolan eller av någon annan 
anledning. Appen hjälper 
eleverna att få sin undervis-

ning ändå. Gabriella lär ut alla 
skolämnen, talar alla språk och 
möter eleven på den nivå som 
eleven befinner sig på. Gabriel-
la ska ge individuell stöttning 
och ska gå att koppla upp på 
en interaktiv whiteboard eller 
på mobilen. Dessutom ska alla 
tidigare genomgångar sparas i 
Gabriellaappen.

Ella, Elise och Elvira vill satsa 
på alla barns utbildning. Det får i 
sin tur barn mer insatta i ämnen 
som miljön och klimatkrisen.

Vi frågade även de tre 

tjejerna om de var rädda för 
framtiden på grund av världs-
läget. Alla kunde hålla med 
om att framtiden kan vara 
skrämmande på grund av den 
pågående klimatkrisen. Ella, 
Elise och Elvira ville dessut-
om påverka vår framtid till 
det bättre. De tyckte att man 
måste bekämpa stigningen av 
växthusgaser som gör jorden 
varmare.

Vi begav oss sedan vidare 
till tre andra elever. De hade 
uppfunnit en matbutiksscan-

ner som informerar bland 
annat om var varan är ifrån, 
koldioxid utsläppen och om 
varan är ekologisk och när-
odlad. Detta ska ge en inblick i 
ens vardagliga matkonsumtion 
och på så sätt bidra till att man 
köper bättre matprodukter.

De eleverna var också oroli-
ga över klimatkrisen och tyckte 
att det finns alldeles för mycket 
skräp i haven. Eleverna tyckte 
även att det var viktigt att 
bevara planeten till kommande 
generationer. 

”Alla kunde 
hålla med om 
att framtiden 

kan vara 
skrämmande 
på grund av 

den pågående 
klimatkrisen.

Titta hit
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Notiser

AYESHA, MEHMOONA och 
Zahra från 7a på Apelgårdssko-
lan har kommit på ett röklås. 
Ett röklås fungerar ungefär 
som ett alkolås men man 
kopplar in den i sin mobil. Man 
blåser in i röret och på den lilla 
apparaten finns det två lampor: 

en som visar rött och en som 
visar grönt. Om man inte har 
rökt så visar lampan grönt. Om 
man har rökt så visar lampan 
rött och då går inte mobilen att 
låsa upp på ett litet tag. Såklart 
går det att göra nödsamtal 
medan mobilen är låst. 

Meningen är att minska 
fimpar i naturen och i städer. 
Fimpar finns överallt i dag och 
tar lång tid att plocka undan. 

Globala mål: nr 1, 3, 11, 12, 
14 och 15. 
Text: Nicoleta Obreja,  
Mellersta Förstadsskolan

Röklås på mobilen

Serieworkshop
Förutom alla innovationer på InnoCarnival 
så fanns det också olika workshops. En 
workshop var serieteckning med Karolina 
Bång. I denna workshop kunde man teckna
sin egen serie eller rita fritt. Man fick göra
sin serie helt hur man ville. Den fick också 
handla om vad som helst. Det behövde inte 
ha något med InnoCarnival eller de globala 
målen att göra. 

Meningen med denna workshop är att 
låta elevers kreativitet flöda. De behöver 
inte hindra sina fantasier. Man kan skriva  
en biografi, en berättelse eller en gammal 
saga som man gör om. 

Text: Milo Dahlin och Nicoleta Obreja,  
Mellersta Förstadsskolan

3D-printer 
Det fanns olika aktiviteter att se och testa på under InnoCarnival. Bland 
annat var det cirkusshower, VR-spel och 3D-printing. Sundsbroskolan 
höll i 3D-printing. Eleverna lär sig att programmera mikrochip, att skissa 
och sedan rita upp en 3D-ritning. Till slut 3D-printar de, vilket besökarna 
kunde uppleva. 
Text: Massimo De Marinis, Julia Magnusson och Isaia Grollmuss Eyisi, Mellersta Förstadsskolan

Odling skapar intresse  
för grönsaker
PÅ TRÖSKANS FÖRSKOLA har barnen fått odla olika sorters 
grödor som barnen sedan har fått lukta, titta, känna och smaka 
på. Bland dessa fanns det till exempel tomater som barnen fått 
odla av gamla tomater och frön. Grönsakerna och kryddorna 
som barnen odlat har de sedan fått äta till lunch. När barnen 
själva fått odla och varit med i processen har de blivit nyfikna 
och vågat smaka på grönsaker. 

– Denna här, denna här denna här, säger ett av barnen och 
pekar på rosmarin, persilja och citronmeliss när vi frågar vilken 
krydda som är godast. 

– Men inte den här. Den smakar starkt, säger ett annat barn 
och pekar på en timjanplanta.

Förskolepedagogen Medina visar att barnen även lärt sig om 
bin och andra insekter som pollinerar växter. Barnen har fått 
måla och skapat olika teckningar. Barnen har själva fått komma 
med tankar om vad ett frö behöver för att växa och de har även 
använt digitala hjälpmedel såsom Ipadar. Just nu är barnen i 
processen av att skapa mallar som visar hur de vill att framtida 
odlingslådor ska se ut.

Text & foto: Milo Dahlin och Nicoleta Obreja, Mellersta Förstadsskolan

Fiskriddarräddaren, Rent vatten 
för alla och Signalbot
KLASS 7E på Fågelbacksskolan har kommit på en innovation 
som de kallar för Fiskriddarräddaren. Det är en båt med ett filter 
som plockar upp skräp från havet genom att filtrera vatten i ett 
filter. Plasten ska sedan återanvändas för att göra bland annat 
kläder. Innovationen uppfyller klimatmål 12,13 och 14. 

En annan innovation av Fågelbacksskolan kommer från klass 
7a. Det är en maskin som ska vara i källaren i ett hus. 

– När det blir översvämning i husen ska maskinen suga upp 
och filtrera vattnet. Sedan kan man använda vattnet precis som 
vanligt till att till exempel tvätta händerna eller duscha, säger 
Nikolai i 7a. Denna innovation uppfyller klimatmålen 6 och 12.

Lindängeskolan 5a har gjort en robot som de kallar för 
Signalbot. Signalbot ska köra runt i Lindängen och plocka upp 
skräp och lägga det i en låda på magen. En robotfågel kommer 
först att skanna plasten och efter det skicka en signal till robo-
ten som ska plocka upp skräpet. Denna innovation uppfyller 
klimatmålen 7 och 13.
Text & foto: Milo Dahlin och Nicoleta Obreja, Mellersta Förstadsskolan

 Förskolepedagogen 
 Medina visar vad barnen 
 har gjort. 
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En nalle som psykolog?
PÅ INNOCARNIVAL i Malmö 
fick massvis av klasser i olika 
årskurser chansen att ställa ut 
och tävla med en innovation 
som de skapat för att förbättra 
klimatet. Klasserna har jobbat 
med att uppfylla krav ur kli-
matmålen som FN har satt. 
Natalie och Ebba, som går i 
7:an på Oxievångsskolan, be-
skrev sin innovation så här:

– Det är som en robotpsyko-
log som ser ut som en nalle-
björn, säger Natalie. 

Ebba tar över och berättar 
att det finns många barn som 
mår dåligt, barn har ofta svårt 
att vända sig till en vuxen och 
prata om sina känslor och 
problem. Just därför har de 
utformat den som en nalle-
björn. Deras tanke var att barn 
ska känna sig bekväma med att 
prata med den. De tänker att 
barn kan ha svårt att prata med 
en vuxen och sitta öga mot öga 
med en främling.

– Och nu är det dessutom 
fler barn som är lite oroliga 
på grund av att det är krig i 
världen, som i Palestina och 
Ukraina. Om man då inte är 
bekväm med att prata med 
vuxna så kan man prata med 
nallebjörnen, säger Natalie. 

Jag frågade var denna 
robot skulle befinna sig och de 
svarade att den ska finnas på 

vårdcentraler och BUP. De vill 
att den ska vara gratis. Nalle-
björnen ska vara som en kom-
pis man kan gå till för stöd. 

Klimatmålen som deras 
innovation uppfyllde var god 
hälsa och utbildning. Natalie 
förklarar att om en person har 
bra hälsa så blir det lättare för 
den att fokusera på skolan och 
andra saker. 

Hur kan er innovation 
påverka framtiden?

– Vi tror att fler kan få en 
bättre utbildning och att de får 
bättre psykisk och fysisk hälsa, 
säger Ebba.

Varför detta är bra för 
klimatet kan de inte svara på 
eftersom det är deras kompis 
som har koll på klimatfrågan. 
Den kompisen är tyvärr inte 
närvarande vid intervjun. Men 
Ebba och Natalie säger att deras 
innovation inte direkt påverkar 
klimatet men att den påverkar 
människors hälsa vilket påver-
kar deras val och hur de beter 
sig. Det påverkar också deras 
utbildning och det kan ha bra 
påverkan på klimatet. 

Något de inte tar upp är att 
speciellt flickors utbildning kan 
ha positiv påverkan på klima-
tet. Många flickor i utveck-
lingsländer får inte gå i skolan 
och därför gifter de sig i ung 

ålder. Det leder till att de får 
fler barn och detta bidrar till 
överpopulation och ökade kol-
dioxidutsläpp, ökad fattigdom 
och fler magar att mätta. 

På bordet framför Ebba och 
Natalie ligger massvis med bil-
der. De berättar att bilderna visar 
hur de har jobbat för att komma 
fram till idén.

– Vi har jobbat med en mi-
cro bit för att programmera på 
sketch app och samarbetat lite 
med skolor från andra länder, 
berättar Ebba. 

Hur känner ni inför fram-
tiden. Är ni oroliga för 
klimatförändringarna?

– Lite faktiskt, för det är 
väldigt många som inte bryr sig 
så mycket om det och därför 
känns det lite läskigt, förklarar 
Natalie. Hon berättar också att 
de precis jobbat med klimatet i 
skolan och kände: Är det så här 
det är?  

Ebba och Natalie tycker att 
fler ska ta ansvar för vad de gör. 
De argumenterar för att det vi 
gör nu kommer att ha påverkan 
på nästa generation och nästa 
efter det. Det är nu vi borde 
agera och som sagt ta ansvar, 
säger de.

– Om klimatet förstörs finns 
det ingen framtid för de unga, 
säger Natalie avslutningsvis.

Tror du att barn skulle känna sig 
bekväma med att prata med en 
robot om sina känslor? Vad tänker 
ungdomar om klimatkrisen och 
sin framtid? Ebba och Natalie 
från Oxievångsskolan har gjort en 
innovation som kan hjälpa barn 
som mår dåligt. 
Text & foto: Alice Klasson, Mellersta Förstadsskolan

”Vi tror att fle  kan få en 
bättre utbildning och att 
de får bättre psykisk och 
fysisk hälsa. 
Ebba, Oxievångskolan
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Malin Malmberg, 47 år.

– Jag ville bland annat bli 
lärare, frisör eller arbeta 
med keramik och dreja.

 – Jag vet inte riktigt för 
jag jobbar redan med mitt 
drömjobb.

– Jag jobbar som 
projektledare.

– Jag tycker att det är kul 
och trevligt. 

Said Fahim, 51 år.

– Jag ville väldigt gärna bli 
egenföretagare.

– Jag vill fortfarande bli 
egenföretagare.

– Nu jobbar jag som lärare 
och resurs i skolan.

– Jag tycker att det  
är kul. 

En panel som är glad  
att vara med på  
InnoCarnivalen!
Invigningen av InnoCarnivalen var sprakande! Karnevals tåget fick 
hela salen att gunga och Sara Wettergren, Cecilia Christersson och 
Karin Heri blev uppbjudna på scenen för att inleda festligheterna.

Text: Lilly Kirez Forsmark och Edith Potages, Sorgenfriskolan 
Foto: Sassa Sjöstrand Möller och Edith Potages, Sorgenfriskolan

Cecilia Christersson, 
vice rektor Malmö universitet

1. Jag vet inte vilken jag är mest 
spänd på att få se men det är kul att 
se alla olika uppfinningar.
2. InnoCarnivalen är fantastisk. Jag 
önskar att vi hade haft karnevalen 
lite oftare.
3. Jag är inte tveksam till någon 
uppfinning just här.

Sara Wettergren, 
ordförande i Malmös grundskole-
nämnd

1.  Jag är spänd på att se allting!
2. Jag tycker allt med InnoCarniva-
len är fantastiskt.
3. Jag känner ingen tveksamhet till 
någon av uppfinningarna här men 
kärnvapen är jag tveksam till!

Karin Heri, 
ansvarig för samhällsfrågor och 
hållbarhet på MFF

1. Jag är mest spänd på att se en 
uppfinning som skulle kunna hjälpa 
mig mer i min vardag!
2. Här på InnoCarnivalen är det jätte-
spännande! Och det är så kul att få 
träffa alla barn.
3. Än så länge har jag inte sett  
någon uppfinning som jag är tvek-
sam till.

 Under invigningsceremonin 
 fick speciellt inbjudna gäster 
 prata uppe på scenen. 

1.  Vilken uppfinning är du mest spänd 
på att se? 

2.  Vad tycker du om karnevals dagarna 
så här långt?

3. Vilken uppfinning är du tveksam till?

Vilket  
är ditt  

drömjobb
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SOSSI GHAZARIAN  
MICHAILIDOU jobbar för 
Ung Företagsamhet. Hon är 46 
år och gillar sitt jobb väldigt 
mycket.

Varför vill du arbeta på 
Ung Företagsamhet?

– Jag tycker om att jobba 
med barn och ungdomar och se 
hur de utvecklas.

Om du inte skulle jobba 
med just det här, vad skulle du 
göra då? 

– Då skulle jag nog arbeta 
som inredningsarkitekt. 

Är ditt arbete stressigt?
 – Jag gillar när det är 

mycket att göra. Jag jobbar 
bättre och snabbare när jag är 
stressad.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Sossi arbetar för att barn 
och unga ska lära sig nya 
saker. Genom kunskap 
om miljön och samhället 
får barnen makt att 
förändra världen!

Sossi Ghazarian 
Michailidou

Text: Esther Niklasson Mulvaney och Maja Kirez Forsmark, Sorgenfriskolan
Foto: Esther Niklasson Mulvaney, Sorgenfriskolan

1. Vad hade du för 
drömjobb när du  
var liten?

2. Vilket är ditt  
drömjobb nu?

3. Vad jobbar du med?

4. Tycker du att ditt  
jobb är kul?
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Malmö Stad har organiserat tävlingen och utställningen 
InnoCarnival, där barn och unga får visa upp innovationer 
som de tycker skulle gynna oss människor. De har skapat 
allt från röklås för mobiltelefoner till klimatsmarta hus, 
och tävlar om prispengar och andra priser. 

INGRID BOGREN är utveck-
lingspedagog på Förskoleför-
valtningen. Hon har hjälpt 
till med en utställning som 
förskoleelever runt om i Malmö 
har varit med och skapat. 

– Många av de här model-
lerna bygger på en idé om att 
barnens röster ska bli tydliga 
i staden. Man är en medborg-
are även om man är liten, och 
alla har rätt att ha åsikter och 
tankar. Jag är imponerad av 
barnens tankar, att de är så 
öppna för att tänka utanför 
boxen, med en uppfinnings-
rikedom och kreativitet som vi 
vuxna kanske inte hade haft.

Är det något speciellt glo-
balt mål du hade jobbat efter 
om du själv hade skapat en 
innovation?

– Jag skulle vilja ha en stad 
där det fanns plats för oss 
människor att vandra och vila, 
där människan skulle få mer 
natur och fler mötesplatser, 
svarar Ingrid.

På InnoCarnival ställer 
förskoleeleverna på Ärtgårdens 
förskola ut. De har jobbat med 
det elfte globala målet som 
handlar om hållbara städer och 
samhällen. De har byggt ett 
grönsaksland där bland annat 
en gyllene potatis och Zlatan 
finns med. 

– Vi har jobbat med 
grönsaks landet där vi har odlat 
mycket och experimenterat 
med olika färger, berättar An-
dreas på Ärtgårdens förskola. 

Han berättar också om att 
man undersökt vilka färger 
som finns i grönsakslandet, och 
vad som faktiskt växer där.

Detta har man också ut-
forskat via plasthandskar med 
vatten och grönsaker i – grön-
sakerna ger vattnet olika färger. 
En handske med rödbetor i 
verkar vara särskilt populär.

Anna Bergner Andersen 
och Karolina Jeppson jobbar 
vanligtvis som guider och 
berättar om hur vattensystemet 
fungerar. Även den stickade 
råttan Robert är med på jobbet. 
På InnoCarnival har de satt 
upp en station där man kan 
bygga ihop rör i olika färger 
för att lära sig om avloppet och 
vattenrening. Här kan man 
också tävla om ett spel genom 
att gissa hur mycket vatten en 
svensk i genomsnitt använder 
dagligen, och så ska man ge sitt 
bästa tips för att spara vatten. 

Det bästa med mitt jobb är 
att jag är en miljöhjälte. Vi tar 
hand om vattnet vi har, vi renar 
det, och vi får bli en del av 
kretsloppet, säger Anna.

Karolina är imponerad av 
hur väl eleverna har löst upp-
giften med vattenrören.

– Man lär sig hur vi tar hand 
om havsvattnet, avloppsvattnet, 
reningsverket och hur vattnet 
kommer tillbaka till naturen, 
berättar hon.

ANTON DAAG JOBBAR på 
Pedagogisk Inspiration i Mal-
mö och är en av projektledarna 
för InnoCarnival. 

– Karnevalen är finalen på nå-
got som hänt under en längre tid, 
både på höstterminen och en bit 
in på vårterminen. Här samlar 
vi ihop all kraft ch får se allting 
som har hänt. Det är härligt!

Anton pratar om elevernas 
lärprocesser där de har fått 
träffa experter utanför sina 
klassrum, lärt sig om hållbar 
utveckling och pratat om entre-
prenörskap. 

De globala målen och Agen-
da 2030 har varit en stor del i 
lärandet och eleverna har bland 
annat fått prova på program-
mering och teater.

– Man har tagit med sig de 
här målen tillbaka in i klass-
rummen och arbetat med de 
här frågorna, pratat både lokalt 
och globalt om det.

Han själv tycker att det är ett 
viktigt område för alla som ska 
lära “framtidens samhällsmed-
borgare” hur världen fungerar, 
för att vi ska ha medvetna 
medborgare i framtiden. Under 
karnevalens gång har han sett 
sig omkring och imponerats 
av stämningen och innovatio-
nerna.

– Förutom den härliga 
energin så har jag fått höra 
om några innovationer som är 
helt nytänkande, och saker jag 
aldrig har hört talas om. Vissa 
saker finns i grunden men man 
har förbättrat dem eller kombi-
nerat dem med annan teknik, 
och resultatet är nytt för mig, 
säger Anton Daag.

Text: Jack Willander,  
Mellersta Förstadsskolan

”

Rent vatten och sanitet 
för alla
Det sjätte globala målet handlar om att alla 
ska ha tillgång till rent vatten. En tredjedel 
av världens invånare lever utan den sanitet 
de faktiskt har rätt till och behöver, och 
vatten är en källa till konflikt i områden där 
det råder brist. 

Hållbara städer och  
samhällen
Det elfte globala målet handlar bland annat 
om att rusta upp utsatta områden och att 
bevara natur- och kulturarv. Även att skapa 
grönområden som alla har tillgång till och 
kollektivtrafik är centralt för målet. 

Jag skulle vilja ha en stad 

där det fanns plats för oss 

människor att vandra och vila, 

där människan skulle få mer 

natur och fle  mötesplatser.
Ingrid Bogren

Uppfinninga  som  
ska rädda världen

 Karolina, Anna och den stickade råttan Robert på Kretseum.

Globala mål
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MICHAEL HAR MYCKET 
kunskap och intresse för havet, 
har jag fått veta i vår intervju. 
En sak, som han sa i vår inter-
vju som faktiskt inspirerade 
mig och gjorde att jag började 
gilla havet mycket mer, är att 
två tredjedelar av allt syre vi 
andas kommer från havsväx-
terna. Ungefär så här gick vår 
intervju till:
Mohamed: Vilket är ditt största 
intresse – det du tycker bäst om?
Michael: Det är faktiskt att 
jobba med …
Mohamed: Elever?
Michael: Elever. Det är viktigt. 
Det som fick mig att börja är 
att jag har dykt i 45 år. Så jag 
är typ supergammal. Jag älskar 
havet.

Mohamed: Så ett av dina in-
tressen är att dyka? 
Michael: Ja, och att jobba med 
havet. Med havsfrågor som hur 
det ser ut på botten och vad det 
är för djur som trivs här. Men 
också att lära barn om havet. 
Att det är viktigt. Vi måste 
ha ett rent, friskt hav. Om du 
till exempel kommer ut till 
oss och hälsar på så har vi en 
massa experiment. Är du med 
i klassen kan man gå ut med 
vadarstövlar och håva och titta 
på djuren. 
Mohamed: Det låter bra fak-
tiskt. 
Michael: Det är viktigt att alla 
ska få känna att Malmö ligger 
vid havet och att havet betyder 
något. Ska jag tala om några 

hemligheter som kanske inte de 
flesta lärarna vet?
Mohamed: Ja.
Michael: Vet du att i nästan två 
andetag av tre kommer syret 
från växter i havet och inte 
från land? Det tror jag inte att 
lärarna vet. 
Mohamed: Så två tredjedelar 
av allt syre vi andas kommer 
från havet?
Michael: Yes! Du fattar direkt 
liksom. Great. 
Mohamed: Okej. En personlig 
fråga nu: Hur gammal är du?
Michael: En personlig fråga! 
Jag är jättegammal. Jag har sex 
barn, fem barnbarn. Jag är 64 år. 

Text: Mohamed Eldesouky,  
Lindängeskolan  
Foto: Gustav Sigala Haggren, Minibladet 

Matilda Alborn: 

”Alla människor 
kan göra något”
MATILDA ALBORN, som i vanliga fall arbetar som frilansa-
re, agerade programledare under årets InnoCarnival. Vi valde 
att intervjua Matilda för att få ta del av hennes tankar kring 
evenemanget. Så här svarade hon på några av våra frågor:

Vad tycker du är det bästa med 
InnoCarnival?

– Det är ju ni! Vi som är så 
kallade ”stora” och vi som har 
mycket mer makt i världen förstår 
för dåligt hur mycket ni kan 
och vill. De som bestämmer har 
många gånger tappat lekfullheten 
och synsättet som ni har på värl-
den. Det är så många blockeringar 
och murar som man får när man 
blir vuxen. Så det fina är när man 
möter. Då kommer man tillbaka 
till det raka och ärliga som det är 
mycket mer av när man är ung.

Sedan när vi blir äldre blir vi 
förändrade och alldeles för påver-
kade. Jag tror att många vuxna har 
gått vilse. Om man skulle varit mer 
ärlig och rak, som unga är, skulle 
det bli en betydligt bättre värld.

Vad skulle du säga är det 
viktigaste budskapet med 
tillställningen?

– Att alla människor kan gör något. Politikerna kommer 
att behöva göra förändringen, men vi kan alla vara en “In-
noCarnivalare” och säga till när något är knas. Vi kan säga 
till när någon gör fel eller motsatt säga till någon att hen är 
vacker, smart och cool. Det tar jag med mig, jag behåller In-
noCarnivalen i bröstet och tar med mig makten och känslan.

När vi frågar Matilda om hon vill skicka med något annat 
ber hon alla läsare att tänka efter kring vad just de vill använ-
da sin makt till. Kanske till att arrangera evenemang som 
InnoCarnival, kanske forska eller bli arkitekt? Eller något 
helt annat.

Text: Massimo De Marinis, Julia Magnusson och Isaia Grollmuss Eyisi,  
Mellersta Förstadsskolan

Mohamed möter Michael  
från Marint kunskapscenter
Michael Palmgren är verksamhetschef på Marint kunskaps-
center. Han är 64 år gammal och han har sex barn och fem 
barnbarn. Han har jobbat med dykning i 45 år. 

De som De som 
bestämmer bestämmer 
har många har många 
gånger  gånger  
tappat tappat 
lekfullheten lekfullheten 
och och 
synsättet synsättet 
som ni har som ni har 
på världen.på världen.
Matilda Alborn

”

 Programledaren Matilda Alborn 
 tillsammans med Minibladets 
 reportrar Julia, Massimo och Isaia.

Titta hit
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Arbetet med projektet SchoolFood-
4Change började i våras och ska 
pågå i fyra år. Under de här åren 
ska cirka 30 skolor i Malmö lära sig 
mer om skolmat.

Elever, måltidspersonal och 
lärare kommer bland annat att få 
gå på spännande studiebesök, lära 
sig en hel massa om mat och vara 
med och påverka vad som serveras  
i skolmatsalen.

– Vi vill ge alla elever och lärare 
en bättre förståelse för hur maten 
faktiskt påverkar både samhället 
och individen. Har eleverna den 
kunskapen tror vi att maten 
hamnar i magen i stället för bland 
soporna, säger projektledaren 

Carlos Rojas Carvajal som jobbar 
på miljöförvaltningen i Malmö.

Det är inte bara skolor i Malmö 
som är med i projektet. Målet är 
att 600 000 barn och unga i Europa 
ska vara delaktiga i projektet. 
Dessutom kommer över 10 000 
skolkökskockar lära sig att laga 
hållbara skolluncher som hamnar 
i magen.

– Genom det här projektet 
kommer elever, lärare och 
kökspersonal kunna påverka på 
riktigt genom maten, säger Carlos 
Rojas Carvajal.

Foto: Unsplash/Anna Hållams
Text: Anna Hultberg, Minibladet

VILL DU  
VARA MED?
Vilka skolor  
i Malmö som  
ska vara med 
är ännu inte 
bestämt. Vill 
du att din skola 
ska vara med 
och göra både 
maten och miljön 
lite bättre? Be 
då din lärare 
att kontakta 
Malmö stads 
miljöförvaltning!

VEM BESTÄMMER  
VAD SOM SERVERAS  

I SKOLRESTAURANGEN?

Skolmaten i Malmö stad planeras 
av måltidsutvecklare och dietister 

i samarbete med kockarna och 
restaurangbiträdena. Alla skolor 

har samma meny men det  
kan finnas lokala  

variationer.

Påverka genom 
skolmaten
Riktigt bra skolmat är viktigt för kroppen, knoppen 
och för miljön. Tillsammans med skolor från tolv olika 
länder har Malmös elever, lärare och måltids personal 
en chans att göra världen bättre genom mat.

”Vi vill ge alla elever 
och lärare en bättre 
förståelse för hur 
maten faktiskt 
påverkar både 
samhället och 
individen.
Carlos Rojas Carvajal

Carlos Rojas 
Carvajal 

På Juvelens förskola åker barnen 
ofta runt i Malmö med sina 
lådcyklar. Favoritsakerna från 
utflykterna har satts samman  
till en helt egen stad.
 
Hur kom ni på idén till uppfinningen?

– Vi har varit ute och cyklat mycket i sta-
den. Vi har tagit våra favoritsaker och byggt 
i vår stad. Vi tog saker som vi tyckte var fina 
men också saker som man behöver, säger 
förskole läraren Mariah Carlsen.

 
Vad gillar du mest med er uppfinning?

– Jag gillar alla färger och lekplatsen, säger 
ett av barnen.

– Jag gillar solen och fontänen mest, säger 
ett annat barn.

När barnen på förskolan får frågan vilken 
som är deras absoluta favorituppfinning så 
tycker de att det är svårt att hitta ett riktigt bra 
svar. Men ett barn har en uppfinning som hen 
gärna använder.

– Jag gillar att spela tv-spel så det är nog 
min favorituppfinning.

Text: Agne Evenäs Brandt och Sassa Sjöstrand Möller, 
Sorgenfriskolan

Foto: Sassa Sjöstrand Möller, Sorgenfriskolan

Barnen har skapat 
sin drömstad

 Mariah Carlsen 
 brukar ta  
 med sina  
 förskolebarn 
 på cykel utflykter  
 i Malmö.

 I sitt skapande har 
 barnen använt både 
 fantasi och drömmar. 
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Innovationer för en 
bättre framtid
Vi frågade några olika deltagare på InnoCarnival om 
deras innovationer och hur de har anpassat sig till  
Agenda 2030 i sitt arbete. 

Alma och Ella från klass 6a,  
Pilbäckskolan.
1. Vi har skapat en så kallad smart AI som är 
i en form av en utbildningsapp. Denna app är 
tänkt att lösa olika problem, såsom att barn 
inte kan gå till skolan på grund av exempelvis 
sjukdom eller karantän. 
2. Vi höll på med Scratch i skolan och det var 
där vi fick idén om att vi skulle göra en app. Så 
mycket av själva appen är gjord i Scratch. 
3. Ja, det är 169 mål som ska vara uppfyll-
da till år 2030. Vi har inte använt oss sådär 
supermycket av Agenda 2030 utan vi har mer 
fokuserat på pandemin. Men vi har använt oss 
av det globala målet som handlar om jämlikhet. 
4. Ja, det kan den nog absolut, eftersom vi tar 
upp viktiga saker som fattigdom och sjukdom. 

Viktor och Sofia från klass 9b,  
Fågelbacksskolan. 
1. Vi har skapat något som kallas för Seaver. 
Den är till för att skapa strömmar i kanaler för 
att kunna vägleda och fånga upp skräp. 
2. Vi har samarbetat mycket i klassen. Vi har 
även fått besök av olika miljöverksamheter 
som har hjälpt oss att skapa Seaver. 
3. Vi har förhållit oss till mål 11.6 eftersom vi 
bidragit med havsmedvetenhet i städerna. Vi 
har också använt oss av delmål 14 genom att vi 
förbättrar ekosystemen i kanalerna och fångar 
upp det marina skräpet. Vi hjälper även till med 
att bevara kust och havsområden. 
4. Ja, det tror vi. Det är inte sådär superkom-
plicerat, det är en relativt enkel maskin. Den 
kommer inte heller vara superstörande för 
stadsmiljön. 

Valentino, Adam och Karam från 7c,  
Sofielundsskolan.
1. Det är en app som heter Gen. Gens  
uppgift r att hjälpa och uppmuntra elever  
i högstadieåldern med skoluppgifter hemifrån 
och hjälpa dem att hitta jobb i framtiden. 
2. Vi har tänkt på hur vi kan hjälpa elever  
så att de kan få en bra framtid. 
3. Ja, det är de globala målen. Vi har jobbat 
med att skapa gemenskap mellan kvinnor och 
män, alla ska ha samma rättigheter. 
4. Ja, eftersom det är en app som hjälper folk 
att skaffa jobb och som hjälper folk i skolan. 
Dessutom så kan din lärare se allt du gör.

Text & foto: David Sylvan, Nelly Lindner Daii och Sonia  
Gustafsson Wikstrand, Sorgenfriskolan

Enkäter 

Skola: Fågelbacksskolan
Innovation: En maskin som suger 
upp vatten från översväm-
ningar som senare filtreras. 
Vattnet återanvänds till 
vatten som man använder i 
det dagliga livet.
Intervjuperson: Maria 

Varför valde ni att bygga 
det ni byggde?

– För att det är kreativt 
och genomförbart.

Hur är er uppfinning bra för 
miljön?

– Den samlar upp vatten och 
renar vattnet. Om det till exempel är 
översvämning kan den samla in det gamla 
vattnet och rengöra det så att man kan använda det till att 
dricka och så vidare. 

Vad är dina tankar om InnoCarnival?
– Det är en bra organisation och är bra för ungdomar. 
Tror du att InnoCarnival kommer att ändra tankar om 

miljön bland ungdomar. Om ja: Varför?
– Ja, för att det finns en bättre chans för samhället. 

Text & foto: Laaibah Ahmed, Julia Naaim och Miran, Lindängeskolan 

Skola: Lindängeskolan
Innovation: Sopsortering 
Intervjuperson: Isabelle

Vad är er idé? 
– En maskin som hjälper dig med sop-

sorteringen och den heter Sopsortering.  
Kan man utveckla den på något sätt?

– Ja.

Text & foto: Mohamed Eldesouky, Melissa Vinca och Eliaz Ali Soomro,  
Lindängeskolan

Rana Abi Haidar, lärare på Lindänge skolan 

Vad är dina tankar om Inno Carnival?
– InnoCarnival är ett jättebra projekt 

som alla bör jobba med för att det 
ger möjligheter för våra elever. De 
kan utveckla sina tankar och sin 
kreativitet. 

Tror du att InnoCarnival kommer 
att ändra ungdomars tankar om 
miljön? Om ja: Varför?

– Självklart, för att ungdomar 
jobbar med sina egna idéer. De 

utvecklar sin idé och får samtidigt 
kunskap om samhället, miljön, klimatet 

och de globala målen.
Hur har det gått på InnoCarnival för dig?

– Det har gått jättebra. Jag är stolt över mina 
elever. De har utvecklats och hittat lösningar på sina 
problem samtidigt som deras kreativitet har förbättrats. 

Text & foto: Laaibah Ahmed och Julia Naaim, Lindängeskolan 

1. Vad är det för innovation ni har skapat och vad är den till för?
2. Hur har er arbetsprocess sett ut?
3. Har ni koll på Agenda 2030 och har ni anpassat er till målen i ert arbete?
4. Tror ni att er innovation på något sätt hade kunnat bli verklighet?

Skola: Fågelbacksskolan 
Innovation: Trash Saver
Intervjupersoner: Marius, Alba,  
Miranda

Var det svårt att bygga? 
– Nej. Det var lätt.
Vilka material har ni använt?
– Papper och pinnar. 

Text & foto: Lana Mofeed, Mohamad Dalloul  
och Helena Sangin, Lindängeskolan



Intervju med Lisa  
och Akram
Hur känns det att vinna?
– Det känns mycket, mycket bra, säger Lisa.

Berätta om er innovation!
– Den heter Seaver och den ska rengöra kanalerna i Malmö. 
Först tänkte vi att den skulle vara i havet, men Malmös 
kanaler kändes mer rimligt att börja med, säger Akram.

Hur kan innovationen bidra till ett bättre klimat och en 
bättre miljö?
– Det blir inte lika mycket plast i havet. Det förbättrar  
ekosystemet, säger Lisa.
– Innovationen kommer att hjälpa fotosyntesen i kanalerna 
och bidra med mer växter, säger Akram.

Vad händer nu?
– Vi ska på en internationell utställning tillsammans med 
Marint kunskapscenter, säger Akram.

Vad ska ni göra med prispengarna?
– Vi tänkte en klassresa men vi vet inte om pengarna räcker. 
Men vi ska komma på något roligt att göra, säger Lisa. 

Text: David Sylvan, Mellersta Förstadsskolan

Intervju med Pelle,  
Matteo, Vega, Helli, Olle,  
Finn och Maj 
Kan ni berätta lite om er uppfinning?
– Vi gjorde ett hus där ingen ska behöva vara ensam om 
man inte vill.

Vad finns i huset?
– Där finns till exempel restaurang, café, ett yogarum, 
förskola för både djur och barn, basketplan och en 
fotbollsplan.
– Sedan odlar vi ekologiskt på taket så vi inte behöver 
frakta från andra länder.  
– Vi har också solceller på taket.

Vad tycker ni är det bästa med er uppfinning?
– Att alla får umgås och ha det kul tillsammans.

Vad ska ni göra med pengarna?
– Det vet vi inte.

Text: Jack Willander, Mellersta Förstadsskolan

Vinnare InnoCarnivalen
KATEGORI ÅRSKURS 1–3
1:a pris: The Big House – Klass 3 från Backaskolan

KATEGORI ÅRSKURS 4–6
1:a pris: Trygghetsbänken – Klass 5 från Stenkulaskolan
2:a pris: Plast Pantningsmaskinen – Klass 5a från Lindängeskolan
3:a pris: VR-omaten – Klass 6b från Pilbäckskolan

KATEGORI ÅRSKURS 7–9
1:a pris: Seaver – Klass 9 B från Fågelbacksskolan
2:a pris: Röklås – Klass 7a från Apelgårdsskolan
3:e pris: Subzero – Klass 7d från Fågelbacksskolan

KATEGORI GYMNASIE
1:a pris: Contri – ES19F från Malmö Latin
2:a pris: Klimatstad – Klass ES19F från Malmö Latin

Även förskolebarn deltog i InnoCarnivalen men deras uppfinningar  
var inte med och tävlade.

Vinnare i kategorin 7–9: Seaver av klass 9b på Fågelbacksskolan

Vinnare i  
kategorin 1–3:  The big house.av årskurs 3 på Backaskolan.
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3. Jack Willander
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Mellersta  
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L indängeskolan
1. Helena Sangin
2. Eliaz Ali Soomro
3. Mohamed Eldesouky
4. Laaibah Ahmed
5. Melissa Vinca
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7. Julia Naaim
8. Mohamad Dalloul
9. Lana Mofeed


