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GÖTEBORG. Kunskaps-
bristen kring hiv/aids 
är stor i svenska skolor 
och samtidigt ökar hiv-
spridningen i landet. 

RFSU meddelar att 
antalet smittade ökade 
med 70 procent det 
senaste året.

Detta konstaterar 
Johanna Lagerkvist 
från Alafors som till-
sammans med tre 
klasskamrater vid Don-
nergymansiet i Göte-
borg jämfört svenska 
och ugandiska ungdo-
mars kunskap om hiv. 
De vill att undervisning 
om hiv ska ingå i den 
svenska skolans läro-
plan.

Mediebilden av hiv/aids som 
svenska ungdomar möts av 
handlar främst om härjan-
de hiv-män och sjukdomens 
spridning i Afrika. Tillräckligt 
god information om sjukdo-
men har inte nått fram till de 
ungdomar som Johanna La-
gerkvist, Helen Kollind, Jo-
hanna Sandén och Caroline 
Egeland vid Donnergymna-

siet har träffat.
– Uppfattningen att inga 

”vanliga” människor får hiv 
är stor, berättar Johanna La-
gerkvist.

Tjejerna, som tar studen-
ten om en månad, har med en-
käter och gruppdiskussioner 
undersökt svenska och ugan-
diska ungdomars relation och 
kunskap om hiv. De har lagt 
märke till att ungdomarna i 
Uganda var både mer öppna 
för att tala om hiv men även 
på många punkter mer kunni-
ga än svenska ungdomar.

– RFSU har utsett Uganda 
till det land som är bäst på att 
sprida information om hiv, 
berättar Johanna Sandén. 
I Uganda har man lyckats 
minska smittspridningen trots 
att landet har svåra ekonomis-
ka problem och att många an-
alfabeter och inte kan ta till sig 
all information.

Varför kan då eleverna i 
Sverige, ett land där alla går 
i skolan och där bara någon 
procent av befolkningen är 
analfabeter, mindre om hiv/
aids?

– Tankarna kring hiv finns 
inte i Sverige, säger Helen 
Kollind.

– Ingen av de svenska elev-
erna svarade i enkäten att de 
kände till någon som hade hiv 
eller aids, fortsätter Johanna 
Sandén.

Men nu ökar antalet hiv-
smittade i landet och tjejerna 
från Donnergymnasiet pekar 
på att brist på information har 
lett till okunskap vad gäller 
både smittvägar och skydd.

– Många är livrädda för 

hiv men samtidigt använ-
der de inte kondom efter-
som de tror att ingen har hiv 
i deras närhet, säger Johanna 
Sandén.

Projektet har inte bara 
gjort tjejerna uppmärksamma 
på hiv/aids utan även lärt dem 
mycket om samarbete och att 
våga tro på sig själv.

– Det är kul att vi vågade, 
säger Johanna Lagerkvist.

– Mitt i arbetet visste vi inte 
om det skulle bli något av det, 
säger Helen Kollind.

– Men det blev bättre än 
vad jag trodde, fyller Johan-
na Sandén i.

Idén till projektet föddes 
då de fyra eleverna kände 
att de ville göra ett praktiskt 
arbete mitt i alla teoretiska 
studier vid naturvetenskapli-
ga programmet. Helen Kol-
lind och Johanna Lagerkvist 
gjorde undersökningarna i de 
svenska skolorna medan Jo-
hanna Sandén och Caroline 
Egeland åkte till staden En-
tebbe i Uganda. De bodde 

vackert vid Victoria-sjön och 
fick bland annat lära sig vett 
och etikett när man äter med 
händerna.

– Vi fick se riktiga Uganda, 
vi åkte till exempel i slummen 
i huvudstaden Kampala, be-
rättar Caroline Egeland. Jag 
lärde mig mycket om mig själv 
under resan.

Nu hoppas de att deras pro-
jektarbete ska uppmärksam-
ma att informationen om hiv/
aids måste bli bättre i svenska 
skolor. Arbetet är skickat till 

bland annat Skolverket.
– Men det får inte vara 

någon skrämselpropaganda, 
det förstör bara för de som 
har sjukdomen, säger Caroli-
ne Egeland.

Hiv-fallen ökar och kunskapen minskar
– Fyra gymnasietjejer 
försöker förändra bilden

UR RAPPORTEN
Många elever, både i Uganda och 
Sverige, trodde att det fanns flera 
olika preventivmedel som skyddar 
mot hiv. Detta kan leda till att de 
använder andra preventivmedel 
än kondom, i tron om att de då inte 
kan få hiv. Detta är mycket allvar-
ligt då risken för att sjukdomen ska 
spridas ökar vid tankar som dessa.

NÖDINGE. På torsdag är 
det premiär för Tillstån-
det i Ale gymnasium, 
slutproduktionen för 
avgångseleverna på det 
estetiska programmet.

Föreställningen blir 
också den sista i raden 
för teaterlärare Eva 
Persson.

– Det är fantastiskt 
att få jobba med den 
här pjäsen. Den är jäk-
ligt bra skriven och 
skapar situationskomik, 
säger Eva till lokaltid-
ningen.

Tillståndet skrevs 1971 av 
Bengt Bratt och Kent An-
dersson. Pjäsen, som var 
deras andra samskrivna, ur-
uppfördes som Göteborgs 
Stadsteaters slutprogram 
våren 1971 i regi av Lennart 
Hjulström.

Tillståndet utspelar sig på 
en vårdinstitution och hand-
lar om en grupp psykiskt sjuka 
människor där patienterna 

med hjälp av en dramaintres-
serad terapeut förbereder en 
pjäs till jubileet. Föreställ-
ningen gestaltar deras vardag 
och livsöde. Bland patienter-
na finns bland annat en alko-
holist, en kvinna som lider av 
schizofreni samt en tidigare 
prostituerad kvinna som för-
sökt att ta sitt liv.

– När vi diskuterade vilken 
pjäs vi skulle välja som slut-
produktion kom vi fram till 
att Tillståndet var den rätta. 
Efter att ha varit med i flera 
allvarsamma Vakna-föreställ-
ningar sökte vi nu lite mer 
humor. Tillståndet är en sam-
hällskritisk komedi som inne-
håller många roliga kommen-
tarer, säger Sandra Tarash, 
en av skådespelarna.

– Det är en samling livs-
öden som beskrivs under ett 
och samma tak. Patienter-
na har väldiga humörsväng-
ningar, från att vara jätteglada 
kan de plötsligt bli hur sårade 
som helst för en kommentar 
som fälls. Att nästa alla är på 
scenen samtidigt gör också att 
vi är väldigt beroende av var-

andra, säger Angelica Wahl-
bäck, som spelar två roller, en 
direktör och en aggressiv före 
detta narkoman.

Gymnasieeleverna ger här 
sin egen tolkning av Tillstån-
det. Pjäsen är bantad till två 
timmar med paus. Premiären 
äger rum nu på torsdag. Ytter-
ligare två föreställningar ges 
för allmänheten, fredag och 
söndag kväll. Dessutom är 
tre skolföreställningar inpla-
nerade.

Ale gymnasiums esteter 
tolkar Tillståndet
– En tragikomisk föreställning med starka karaktärer

Avgångseleverna på Ale gymnasiums estetiska program gör sin egen tolkning av Tillståndet, 
som har premiär nu på torsdag.

Bengt Bratt och Kent Andersson har skrivit manuset till 
pjäsen Tillståndet, som utspelar sig på en vårdinstitution där 
patienterna med hjälp av en dramaintresserad terapeut förbe-
reder en pjäs till jubileet.
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Johanna Lagerkvist, Helen Kollind, Johanna Sandén och Caroline Egeland har gjort ett arbete om svenska och ugandiska elev-
ers kunskap om hiv/aids. De ser gärna att informationen om virussjukdomen blir tydligare i svenska skolor. 
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