
1blogg.ljungskile.org

PORTRÄTT

JULIA REMNERUD

I svåra tider är det viktigt att ha en bra 
ledarförmåga. En ledare måste kunna 
hålla gruppen samman framförallt i 
väldigt svåra tider. Det är en väldigt 
stor press att vara den personen som 
måste leda men med gruppens stöd 
är det möjligt att överkomma alla 
svårigheter.

 
På grund av pandemin har det varit en 

väldigt svår och frustrerande period. Mattias 
bodde hos sin mamma i Göteborg under 
sommaren. Han tyckte det var väldigt job-
bigt att inte kunna vara ute mycket och det 
var trångt att bo i en liten tvåa.

Trots pandemin fick Mattias en chans att 
åka och träffa några kompisar i Skövde. Ti-
digare på året hade Mattias och hans kom-
pisar börjat med ett nytt uppdrag i ett spel 
som heter Dungeons and Dragons. När han 
åkte dit under sommaren fick de chansen 
att slutföra uppdraget.

– Det var väldigt intensivt men samtidigt 
var det väldigt mysigt att vara tillsammans, 
säger Mattias Johansson.

Mattias roll i spelet är Dungeon Master, vil-
ket innebär att han är spel-
ledare och det är hans jobb 
att leda spelarna framåt. 

– Att spela spel tycker jag 
är ett väldigt bra sätt att lära 
känna människor, man får 
en slags gemenskap när man 
låter sitt inre barn komma 
fram.

Mattias tycker det är roligt att lära känna ka-
raktärerna i spelet, hitta personligheter och 
hitta moralen i dem. I slutet av uppdraget 
blev det väldigt intensivt, i början spelade 
Mattias och hans kompisar i några timmar 
men sen blev det allt svårare. Han var orolig 
att han inte skulle kunna prestera bra men 
till slut kom alla karaktärer in i slottet och 

de tog sig fram till slutbossen. De började 
slåss mot bossen och till en början gick det 
bra men sen blev det värre och värre. Precis 
när den sista karaktären stupade slog blixten 
ner precis vid huset som Mattias och hans 

kompisar satt i. 

– Det var ett väldigt mäk-
tigt ögonblick. Det var svårt 
och intensivt men till slut 
besegrade vi bossen. Det var 
skönt att karaktärerna fick 
sitt avslut, även om de inte 
är verkliga har man ändå 
lärt känna dem.

Mattias tyckte det var otroligt skönt att 
komma tillbaka till skolan och börja leva 
livet igen. Sommaren var på ett sätt svår 
och frustrerande men de bra stunderna och 
goda minnena kommer Mattias aldrig att 
glömma.

Gemenskap genom spel

”Det var 
ett väldigt 

mäktigt 
ögonblick.”
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