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Hösten vilar i luften, en doft 
som sprider sig över naturens 
glada färger, himlens gråblåa 
hjärta och våra rödgul-aktiga 
själar. Varje årstid har med sig sina 
överraskande historier, historier 
som får färg och form av himlen, 
naturen och oss. 

Ni har säkert hört om Backa-
barnens tidning, Made in Backa. 
Tidningen skrivs just av barnen 
och har funnits i ett och ett halvt 
år. Nu har den lyckats att sträcka 
sig till Tuve för att även barnen 
här ska få möjligheten att få 
dela med sig av sina magiska och 
intressanta berättelser och dikter 
som de bär inom sig. 

Vi bor i Sverige men många 
av oss, våra föräldrar och även 
mor- och farföräldrar kommer 
från andra delar av världen. För 
att kunna lära känna varandra och 
våra olika kulturer och histo-
rier behöver vi mötas. Då får vi 
möjlighet att bättre se allt vi har 
gemensamt och även förstå och 
acceptera våra olikheter. Att göra 

Vi behöver lära känna varandra!
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Bussarna brukar oftast vara 
äckliga men det är inte chaufförens 
fel. Vissa klottrar i bussen. Vissa 
slänger skräp på golvet. Andra bru-
kar bara slänga saker och inte bry 
sig. Då måste chauffören städa efter 
andra. Då hinner inte chauffören 
äta när de har rast. Klottra inte är 
ni snälla tänk på miljön!

Vi har intervjuat en busschauf-
för.    

Vad heter du? 
Arman. 

Hur gammal är du?
 39 år.

Är det roligt att vara busschaufför? 
Ja.

Vad gör du på fritiden? 
Umgås med familjen.

Vad är den roligaste saken med att vara 
busschaufför?

Att träffa olika människor.

Vad är den jobbigaste saken med att vara 
busschaufför? 

Att jobba på kvällarna och inte 
träffa familjen.

Är barnen / vuxna stökiga? 
Roliga människor gör andra 
glada med det brukar bli mycket 
prat men det gör inte så mycket.

Brukar det vara fullt i bussen? 
Nej. 

Tre tjejer
4 A Tångenskolan

Namn
Calle Höglund.

Ålder
36 år.

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som frilansjour-
nalist. Jag är alltså inte 
anställd av någon tidning 
utan skriver artiklar och 
reportage som jag säljer till 
många olika tidningar och 
tidskrifter.

Hur brukar du hitta på vad du ska 
skriva om?

Jag läser tidningar och 
pratar med folk. Det finns 
mycket att skriva om. Till 
exempel skriver jag om 
skolor. Då kan jag fråga 
mina barn om hur det är i 
skolan.

Gillar du att skriva?
Ja, jag tycker att det är jät-
teroligt.

Berätta om vad du brukar skriva om! 
Jobbiga saker. Droger, 
fängelse och krig. Men 
också om människor som 
försöker stoppa krig.

Det var jätteroligt när Calle 
besökte vår klass! 

Madeleine Wahlgren
 Sumeyye el Hattawi

4 A Tångenskolan

Arman tycker det är roligt att köra buss

Finlandia/Pallo aiF är ett fotbolls- 
lag. Det var ett finskt lag från början. 
Men nu är det svenskt. Vi ska spela 4 
cuper och 5 träningsmatcher i år. Vi ska 
övernatta när vi spelar Åsa-cupen. 
Vi är 18 stycken i vårt lag: Niklas I. 
Nicklas K, Tim, Max, William,  Said, 
Marcus, Anton, Kevin, Mattias, Da-
niel, Anton O, Abbe, Lukas, Jonathan, 
Jack, Noel och Alex.  

Vi har intervjuat vår tränare som 
heter Niklas Persson. 

Berätta lite om Finlandia!
 Finlandia var till en början en finsk 
förening som efter ett tag gick ihop 
med Pallo och blev en fotbollsför-
ening. Idag är vi tre föreningar i 
samma klubb. Nu heter vi Finlan-
dia/Pallo Arvesgärde IF. Vi har 11 
åldersgrupper.

Vad hade du för nummer?
Jag spelade mittback och hade num-
mer 4 när jag spelade fotboll. 

Vilket är ditt favoritlag?
Jag håller på Liverpool.

 Vad har du för hobby?
Tränar mina pojkar (golf). 

Vad arbetar du med?
Jag jobbar som konsultchef.

Hur många matcher ska vi spela till?
Vi ska spela två matcher till. 

 Vad har du för förväntningar på oss?
 Vi ska utvecklas som ett lag. 

Max Persson 
Tim Karlsson

Vårt lag

skriver i många olika tidningar

– Jag heter egentligen Carl-Magnus. Det berättade Calle när han 
blev fotograferad tillsammans med Sumeyye.Calle 

(fotbolls)

en tidning tillsammans är ett sätt 
att nå detta, tycker jag.   

Många barn i Tuve vet redan 
vad jag pratar om för under våren 
och hösten har de arbetat med mig 
och några andra vuxna på fritids-
gården och i Tångenskolan. Vi har 
spelat lite teater och haft ett kalas, 
men mest av allt har vi diskuterat 
och hittat på alla de berättelser, 
dikter och reportage som du kan 

läsa i det här första numret av 
Made in Tuve.

Till sist vill jag passa på att 
tacka lärarna Johanna Andersson 
och Christian Hammarqvist på 
Tångenskolan och Tuves fritids-
gårdspersonal för ett jättebra 
samarbete med oss!

 Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare
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Så här roligt hade vi på avslutningskalaset med 4A i Tångenskolan. Flickorna som pratar med Homeira Tari heter Elin 
Dillner och Emelie Pettersson.

Nikita Lomartire och Sumeyye El Hattawi får fnissanfall.
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Har du hört den om...
Mannen frågar kvinnan: 
– Vad gör du om jag vinner på lotto?!
Kvinnan säger:
 – Tar hälften och lämnar dig.
Mannen säger:
–  Här har du sex kronor, jalla ut! (jalla 
betyder skynda)

           

En gång ställde sig Bellman för att pinka 
på en planka. Då kom en polis och sa:
- Det är mot lagen.
Då sa Bellman: 
- Nej det mot plankan.

           

En gång var Bellman på utflykt. Han satte 
sig på en brygga och åt en macka. Då kom 
en polis och sa till honom:
- Det är förbjudet att sitta och äta på bryg-
gan.
Bellman sa: Jag äter inte på bryggan. Jag 
äter på mackan.

           

Bellman skulle uppför en backe med en 
tung skottkärra. När han var nästan uppe 
välte kärran och Bellman blev så arg att 
han svor. Just då gick en präst förbi och sa:

– Om du svär kom-
mer du  aldrig till 
himlen.
Då sa Bellman:
- Jag ska inte 
till himlen. Jag 
ska bara upp för 
backen.
Diyar Yilmazcan
Tuves fritidsgård
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Vad heter du?

Maria Aminoff. 

Hur gammal är du?
37 år.

När fyller du år?
20 oktober.

Har du förlag? 
Jag har ett förlag

Vad har du för yrke?
Jag är jurist.

När började du skriva?
Jag har skrivit sedan år 
2007.

Varför skriver du?
Jag har så många his-
torier så jag måste dela 
med andra.

Varifrån hämtar du dina idéer?
Från mitt liv.

Hur känner du dig när du skriver?

 Känslosam.

Har du barn?
 Jag har tre barn, Gustav, 
Erik och Agnes.

Hur känns det att vara i våran 
skola?

Det är roligt att vara här 
i Tångenskolan.

Vad bor du?
I Mölndal.

Är du gift?
Ja.

Varifrån kommer du?

Sverige.

Har du husdjur?
 Ja, fiskar.

 Vad är din hobby?
Läsa böcker.

Hamza Ayari
Dario Saleh

vi Har intervjuat en massa barn på 
skolgården. och frågat vad dom tycker om 
barnkonventionen.

De flesta tycker den är jättebra men vissa 
tycker inte att den är så bra. 

Barnkonventionen finns för att alla barn 

ska behandlas rättvist och må bra. Varje barn 
har rätt att hålla sin identitet. Barnets bästa 
ska komma i första hand vid alla beslut som 
rör barn. Alla barn har samma rättigheter 
och är lika mycket värde. Ingen får diskrimi-
neras. 

Vi såg en mamma slå ett barn igår på bus-
sen. Ett misshandelsfall!

Tiare isla Arancibia
Nimco Aden

Maria aMinoFF är barn-
boksförfattare och har 
skrivit fyra  småbarns-
böcker. Oliver flyttar, 
Oliver tar sin medicin 
och Oliver flyger. 
Hennes senaste bok 
heter Oliver, Linn och 

kineskusinerna.
Maria har sålt 17 000 böcker av Oliver flyttar. 

Böckerna är sålda till bibliotek, skolor, dagis, 
fastighetsmäklare, flyttfirmor och byggbolag. 
En fastighetsmäklare köpte 150 stycken Oliver 
flyttar. 

Hon skrev sin bok på ett kvitto under en 
musikal i London. Hon har jobbat som student-
lärare.

I den här tjocka boken finns Sveriges alla lagar, berättade 
Maria, som är både jurist och författare.

Hamza och Dario intervjuar Maria Aminoff.

Maria jobbar både
med lagboken
och med barnböcker

Lite om Barnkonventionen

Barnkonventionen är en överenskommelse mellan alla länder som är med i Förenta 
Nationerna. Enligt Barnkonventionen räknas alla som är under 18 år som barn. 5

Bok: Tvillingssjälar
Författare: Jacquline Wilson
Betyg (1-5): 4

jewel och India bor båda i London. 
India bor i en rik familj och Jewel bor 
med sin mamma och styvpappa i ett av de 
fattigaste bostadsområdena. De träffas av 
en slump och trots att de är så olika blir 
de bästisar. Boken är skriven av Jacqueline 
Wilson. Jag tycker att boken är väldigt 
bra, för att den är lätt att förstå och den är 
väldigt spännande. 

Shams Al-Azzawi 
6 A Tångenskolan
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Vad heter du?
Bobby Stankovic

Hur gammal är du?
Jag är 29 år gammal.

Fick du skador av branden?
Ja, jag fick brännskador på ryggen och 
benen. 

Var du rädd?
Ja det var jag.

Hur många dog den dagen?
Det var 63 människor som dog.

Var bor du?
Vid Frölunda torg.

Hur gammal var du när detta hände?
Jag var 16 bast.

Hur kändes det?
Jobbigt på sjukhuset.

Hur länge var du kvar på sjukhuset?
Tre och en halv månad.

Hur kändes det på sjukhuset?
Jobbigt för många behandlingar och 
operationer.

Var du med kompisar när du blev bättre?
Ja, det var jag.

Var det bara du, Parash och Lolly här på fritids-
gården som var med i branden? 
 Nej, det var säkert fler.

Bobby och Parash
överlevde Backabranden

ParasH laMa är 34 år och jobbar som ungdoms-
handledare i fältgruppen i Norra Hisingen. Han 
är 34 år gammal och har en dotter. 

Hur gammal var du när Backa-branden hände?
20 år.

Fick du någon skada?
Ja, i vänster sida och lungorna.

Var det någon nära vän som du förlorade?
Ja, min bror som var 19 år och några vänner.

Hur mår du idag? Tänker du fortfarande på det som hände?
Jag mår bra men jag tänker fortfarande på 
det för att det är en del av mitt liv. Men jag 
uppskattar livet mer.

Hur tänker du på de ungdomarna som hade anlagt Backa-
branden?

Jag hoppas att de har slutat skada andra män-
niskor och använder sina liv till att göra nytta 
för sig själva och och andra.

Vad har du för råd till ungar?
De ska följa sina drömmar, för det finns inget 
som är omöjligt.

Innan du började jobba i Norra Hisingen vad jobbade du 
med?

År 1999 – 2003 jobbade jag på Backa kultur-
hus och  2003 – 2010 jobbade som ungdoms-
handledare i Tuve. Nu är jag fältassistent i 
Norra Hisingen.

Är du från Backa?
Ja, Jag är uppväxt i Backa.
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Navid Kavarizadeh, Mehrdad Baladi Diyar Yilmazcan,
William Ovihangi, Hamza Ayari
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Vad tycker du om klotter?
 Fult!

Tycker du det tar mycket pengar?
Ja, det är onödigt!

Hur tycker du skolan ska bekämpa klottret?
Hjälpas åt och att hålla rent, alla ska 
hjälpas åt!

Varför har de inte tagit bort klottret?
En del klotter är svårt att ta bort, 
Det finns starka färger så att det inte 
går att ta bort!

Har du någon gång klottrat?
 Nej!

Vet du varför de klottrar?
Graffitikulturen, så vill man synas! 
Man kanske vill protestera. Många 
bryr sig inte!

Namn
Ola Fransson

Yrke
Rektor

Ålder
42 år

”Jag har klottrat”
Klottring är ett stort hot i Tuve, det finns många som 
klottrar. Jag har också gjort det, men jag slutade för 
det är dumt och olagligt. Jag var ganska duktig på det. 
Jag var bäst i min skola på graffiti och på lektionerna 
målade jag graffiti hela tiden därför blev jag blev så bra 
på graffiti och började klottra ute. 
Klottring är olagligt. Man kan få betala jättemycket 
pengar om någon ser dig klottra, det var därför jag slutade klottra. Men det 
finns ställen som man får klottra på, där brukar jag klottra istället med spray 
eller penna. Vissa klottringar kan vara fina. Jag kan göra ganska fina mål-
ningar tycker mina kompisar i min skola. När jag klottrar brukar jag skriva 
”SDF” den taggen blev ganska populär i Tuve. 

Anonym
Tuves Fritidsgård 

Intervju med rektorn och klottertexter:
Nikita Omartire, Amina rasheed,

 Marcus N, Lukas Oskarsson
Tångenskolan

Våra tankar om klotter

Många förstör 
där man inte får 

klottra.

De vill visa att de vågar 
att de är liksom coola 

eller tuffa.
Klotter är inte 
bra för skolan.

På städdagen kan man 
också ta bort graffiti 
förutom förskolorna. 

Det behövs starka 
medel!

Detta hittade vi
Klotter kan finnas var som helst.
Vi hittade klotter i matsalen, 
bakom skolan, på dörrar och på 
väggar. 
Några ord är: EMO,ST,ZYL,TA
 ,/e6?,loop, Göteborg , tnr.

Graffiti-grupper
Vissa skolor har graffiti-grupper. 
Det är inget fel med graffiti i sko-
lorna men man måste se till att det 
finns på rätt plats för annars förstör 
man skolorna.

Man kan måla 
på en träskiva!

Man använder graffiti 
för man ska visa sig 
som en KONSTNÄR.

Klotter tar 
skolans pengar.

Ungdomar skall EJ 
klottra på skolorna i 

Tuve!

Man förstör
skolan med klotter.

KLOTTER

ni undrar säkert varför jag klottrade. För att det var coolt. Jag heter Jonas och 
när jag var 16 år gammal började jag klottra. Det var min kompis Per som sade att 
jag skulle göra det. Först ville jag inte men sedan såg jag coola bilder då ville jag 
också klottra. Jag började med pennor sedan med spray, det var svårt att klottra men 
jag lärde mig. Efter ett tag började jag klottra i bussen och spårvagnar.

Anonym
Tuves Fritidsgård
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Snezana är journalist på Sveriges
näst största morgontidning

 

Bk Häckens Färger är svart 
och gult. Klubben är 71 år och 
Rambergsvallen är hemmaplan. 
BK Häcken har hittat på Gothia 
Cup och är den rikaste klub-
ben i Sverige. Häcken har spelat 
många cuper. 
 Vårt lag, 00:erna,  har trä-
ningsplan på Slättadamm.  Vi 
är 31 i laget. Tränarna heter 
Jonas Went, Manuel, Asterios, 
Zaman. Manuel kommer från 
Portugal. 

BK Häcken kommer att spela 
Gothia Cup nästa sommar. Den 
bästa målvakten heter Jonatan. 
Den bästa backen heter Rasmus 
Went. Den bästa vänstra mitt-
fältaren heter Taranpaul Singh. 
Ali Benzema spelar bäst på topp.

I lördags spelade vi cup i 
Frölunda. Häcken spelade 5 
matcher. Den första matchen 
blev det oavgjort. Andra 
matchen blev det 4-2 till BK 
Häcken. Den tredje matchen 
blev det 4-1 till Häcken. Fjärde 
matchen vann BK Häcken med 
6-0. Femte matchen spelade BK 
Häcken semifinal mot Varta och 
förlorade med 2-0.  

Oskar Arran Fishwick 
 Taranpaul Singh

Göteborgs-Posten (GP), som Snezana arbetar på, är Sveriges näst största morgontidning. (Dagens Nyheter är 
störst).  GP trycks i Backa. Redaktionen, där Snezana och de andra journalisterna arbetar,  finns i GP-huset vid 
Polhemsplatsen. Omkring 630 000 personer läser GP varje dag. De flesta läser papperstidningen, men många 
läser också tidningen på nätet. B
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Hur länge har du jobbat på ditt nuva-
rande jobb?

- Jag har jobbat som 
journalist i 14 år. Sedan 
3 år tillbaka jobbar jag på 
Göteborgs-Posten.

Har du jobbat som något annat?
- Jag har jobbat som tidning-
utdelare, hotellstäderska, 
frukostvärdinna som serve-
rar frukost till hotellgäster 
och simlärare.

Om du fick välja villket jobb du ville, 
vad skulle det vara?

- Det jag har idag!

 Hur gammal är du?

- Jag är snart 36. 

Tycker du ditt jobb är roligt?
- Jag tycker mitt jobb är kul 
för att jag får träffa många 
spännande människor och 
får en bild av hela samhället. 

Vad har du för intressen?
- Mina intressen är att läsa 
böcker, titta på film, resa och 
träna.

Har du barn?
- Ja, två pojkar som är 5 och 
8 år.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Att träffa mycket männis-
kor, skriva, men framför allt 

påverka och spegla viktiga 
samhällsfrågor.

Vad är tråkigast med ditt jobb?
- När man söker folk på 
telefon och ingen svarar. 

Vad skulle du göra om du vann tio 
miljoner?

- Jag skulle resa till Aus-
tralien för där har jag släkt 
som jag inte har träffat. Jag 
skulle också skänka pengar 
till välgörande ändamål och 
fortsätta jobba.

Kevin Mostafavi
6 A Tångenskolan

Sveriges

5 största

dagstidningar

kvällstidning

morgontidning

kvällstidning

morgontidning

morgontidning
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Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet Fantasi och verklighet
Vad är det 
med vårt land?
jag sitter På Balkongen 
och hör på fåglarna. Vinden 
blåser i träden och regnet 
droppar ner på den döda 
marken. Det är tyst ute. Alla barn har 
gått hem men jag sitter här och kollar 
på det dimmiga vädret. Mitt ansikte 
känner vindens kalla smekningar. 
Jag hör på tv att det ska bli fint 
men det verkar som om det 
aldrig kommer att hända. Vad 
är det med vårt land?
Jag går till mitt rum och tar täcket. 
Datorn stängs av för det kommer stora 
vitgula blixtar. Strömmen går. 
Det blev så mörkt, så mörkt att jag inte 
såg vart i min säng jag lade mig. Nästa dag 
såg jag en stor stråle. Jag öppnade fönstret. 
Solen sken och det var vackert överallt. 

Hamza Ayari
Klass 6 Tångenskolan

Jag är stolt

jag Heter adaM och är 13 år. Jag kom till 
Sverige och Göteborg för ett år sedan. Min 
pappa och mormor bodde i Sverige så vi 
flyttade hit. Mitt hemland är Ryssland. Det 
var katastrof där för att det var krig och jag 
var alltid rädd.

En dag när jag var på min gård så ham-
nade jag i ett slagsmål. Jag var arg på en kille 
som mobbat mig länge, så jag slog honom 
tills hans kompis stoppade mig. Efter det 
misshandlades jag av min mamma. Jag bör-
jade på en skola där det fanns en kille som 
hatade mig. Hans pappa och min mamma 
hade bråkat. Vi är ifrån samma land. 

Efter tre dagar gick jag till skolan och när 
jag gick upp för en trappa såg jag killen. Jag 
var sen till mattelektionen och jag hade en 
mattebok i handen. Jag var rädd och mitt 
hjärta slog när han kom fram. Han tog min 
mattebok och slog mig med den och sade:

 ”Lär dig svenska, inte matte”!
Han var populärare än jag i skolan. Nästa 

dag lärde jag mig att tjuva från en affär. Jag 
stal ett paket suddgummi. Jag kom med ett 
pack suddgummi till skolan och alla ville 
ha så jag gav alla ett. Alla började gilla mig 

och jag blev populär. De trodde att jag var 
rik när jag tjuvade skor till alla. Nästa gång 
tjuvade jag sprayburkar och när jag började  
klottra blev jag ännu populärare. Men nu 
var det hämnd mot killen. Alla mina vänner 
skulle slå honom men då drog hans kompis 
en pistol. De dödade min vän och jag blev 
mycket rädd. Sedan dödade de en efter en 
och till slut var det min tur. Jag blev skjuten 
i foten och svimmade. Det var som om jag 
var död men jag vaknade upp igen, fast jag 
var rädd. När jag vaknade grät min pappa 
framför mig. Jag var på Östra sjukhuset. Jag 
såg mig runt. Jag kände mig hög. Efter en 
dag hade jag ett bandage runt mitt ben. Min 
pappa sade att jag skulle åka till Ryssland 
igen för att jag hade problem här tyckte han. 
Efter en månad var jag i Ryssland och tiggde 
mat. Det var mitt liv.

Peni Petros 
13 år Tuves Fritidsgård

Emosgänget
Hej jag Heter alex och jag är 9 år 
gammal. Jag har en syster som heter 
Lina. Hon är 7 år. Jag bor hos min 
mamma och åker till min pappa en 
gång i veckan. De är skilda. Min mam-
ma är 39 år och min pappa är 43 år.

Det är fredag kväll och jag och Lina 
sitter framför tv:n med chips och kola. 
Det är oväder ute. Dörren öppnas med 
vinden och slår i dörrkanten. Man ser 
bara en svart skugga. Det är mamma 
som precis har handlat lite godis. Alla 
sitter framför tv:n och äter snacks.

På lördag så har jag tennisträning.  
Från kl 10.00 till 11.00. Sedan går jag 
till busshållplatsen och väntar. Bussen 
kommer och när jag stiger på ser jag ett 
gäng emos. Jag sätter mig så långt bort 
som möjligt från dem. När jag stiger 
av så går emosarna också av och börjar 
springa mot mig. Jag springer till de 
närmaste husen. En man kommer ut 
och ser förvånad ut. Jag frågar efter 
en telefon, upprört. Jag ringer polisen 
och polisen kommer medan gänget 
försöker ta sig in i huset.

Exakt när emosgänget tar sig in i 
huset hör man, ”upp med händerna!”

Polisen tog emosgänget. Sedan 
sprang jag hem och berättade allt för 
Lina och mamma.

 Kevin Mostafavi
6 A Tångenskolan

Pitbullen anfaller!
det var en gång en PitBull som var lös. En 
dag när jag var på väg till skolan träffade jag på 
hunden då den kollade på mig. Sedan så kol-
lade jag tillbaka och den blev arg och började 
jaga mig. Jag sprang till skogen och försökte 
gömma mig men sedan hörde och spårade 
hunden och hittade mig. Jag kollade mig runt 
och helt plötsligt såg jag en pistol. Vad gör en 
pistol i skogen tänkte jag då. Men sedan tänkte 
jag att jag skall ta pistolen och skjuta hunden. 
Då slutade hunden jaga mig, men eftersom det 
var en läs pitbull och ingen som såg så jag tog 
upp pistolen och laddade den och sköt hunden, 
därefter sprang jag därifrån. 

Hamza Mohamed Seid
5A Tuves Fritidsgård

Jag är r ä d d ! ! ! ! ! ! för pyttesmå djur
Hej jag Heter Mattias oscarsson och är 12 år gammal. Jag kommer ifrån Sverige men min 
mamma är ifrån Finland. Vi brukar åka till Finland på sommaren och vintern, det är jättekul för 
jag brukar bada och åka skidor då. När jag var liten var jag mobbad av alla, men sedan började jag 
respektera alla och då respekterade de mig. 

Jag bor i Tuve. Jag har två stycken småsystrar och en storasyster som är 18 år. Min mamma är 
36 år och min pappa är 35 år. Jag går i klass 6B i Gunnestorpsskolan. Jag har många vänner som 
tar hand om mig och jag tar hand om dem. Det jag gillar mest i skolan är idrott och mattematik. 
På fritiden är jag på fritidsgården och spelar pingis och biljard. Jag har haft ADHD i hela mitt 
liv, det är faktiskt ganska jobbigt för jag måste ta mediciner för det. Jag koncentrerar mig bättre 
när jag tar dem. Jag vill aldrig dö för det är min största fruktan.

När jag var fyra år så var jag ute med min storasyster och sprang på en äng. Jag försökte fånga 
en fjäril, då ramlade jag ner i en jättestor myrstack! Sedan dess har jag haft en fobi för myror och 
småkryp. Det är jobbigt för det är pyttesmå djur jag är rädd för, men egentligen borde myrorna 
vara rädd för mig för att jag är som en jätte för dem.

Mattias Oscarsson
12 år Tuves Fritidsgård

Min kusin
räddade mig
Hej, Mitt naMn är HaMza och jag kommer 
ifrån Tunisien. I Tunisien är det varmt. Det 
finns många stränder och hav. På sommaren 
badar jag och åker karusell. Mina kusiner 
och min farmor bor där. Min pappa är ifrån 
Tunisien och mamma ifrån Sverige och jag är 
född i Sverige. Jag var två år första gången när 
jag åkte med mina föräldrar till Tunisien. Min 
bror är 14 år och jag är 12 år gammal. Mina 
kusiner heter Aziz, Amira, Hendra, Dorra och 
Meryem. Min kusin och min pappa är snälla 

mot mig. När jag var fem år så drunknade 
jag nästan fast min kusin räddade mig. Jag 
är mest i Sverige och går i skolan här. Jag 
har också fått en lillebror som är två år 
och heter Josef.

Tunisien är ett väldigt fattigt land. 
Vi har en stor vind hemma där vi 
brukar leka jage och kurragömma. Tu-
nisiens huvudstad är Tunis. Det finns 
många fattiga där. I affärerna köper 
vi tuggummi och glass. I Tunisien är 
lärarna hårda mot barnen. De slår 
barnen med linjal. 

Hamza Ayari
12 år Tuves Fritidsgård

Stenstirraren 
jag satt På en sten och stirrade på Abel och såg att han stirrade på Jossan. Jag tänkte att vi var 
ganska lika förutom att han satt och stirrade på Jossans ansikte och jag tittade på dem. Då tänkte 
jag att vi kunde bli vänner så jag gick till dem och spelade fotboll med dem. Men Abel passade bara 
till Jossan. Jag tänkte att nästa vecka ska jag stå bredvid Jossan. 
Det gjorde jag och det gick ganska bra att få passningar men Abel blev väldigt arg på mig. Nästa 
dag stod jag extra nära Jossan. Abel blev så himla arg och sprang mot mig med ett basebollträ för att 

slå mig. Så kom mina ögonbrynskompisar  och hoppade på honom och tog hans tröja så hårt 
så att man kunde se hans mage. Då förstod vi varför Jossan inte gillade honom, för att han 
var FEEET!

Wayne och Madmax
Tuves fritidsgård

jag var På skolgården med mina bästa kompisar 
Ali och Stefan. Vi spelade fotboll och efter en stund 
såg vi en kille som satt ensam. Jag kollade på honom 
och började tänka mig hur det skulle vara i hans 
situation så jag gick fram till honom och frågade 

honom om han ville vara med och spela boll. Han 
svarade ja. 

Vi spelade en stund senare. Då frågade jag 
vad han hette och han svarade att han hette 

Nicklas. Nicklas var duktig på fotboll. Han 

gjorde fem mål. Efter matchen frågade jag honom 
om han ville hänga med oss på rasterna, han svarade 
javisst.

Jag är glad, för nu har han massor av vänner i klas-
sen. Han har blivit lite populär, han pratar mera och 
blivit coolare med klädstilen och har till och med 
börjat spela fotboll i ett bra lag. 

Så nu är jag stolt över mig själv för jag fick en mob-
bad kille att bli populär. 

William Ovihangi

Hamzas
lopp

det var en gång en man som hette Hamza Muammar som äls-
kade att leda folk till rätt väg, men han lyckades inte alltid. Hamza 
var älskad av sin familj men inte av sina föräldrar och grannar. 

Hamza var president i en värld som var bara hans och hans låtsasvänners. En gång när Hamza 
var ute så insåg han att han inte var på väg till sitt hem utan på väg mot Norr. Då började 
Hamza springa ifrån ingenstans och när han sprungit en hel timme så stannade han och insåg 
att hundratals personer sprang med honom, men han brydde sig inte.

Hamza tittade på alla som sprang med och såg att hans fru sprang med honom och till hans 
glädje så var barnen också med. Men när Hamza stannade så blev han helt plötsligt arg och 
glad samtidigt, men glädjen var större över att hans familj inte lämnade honom. Tiden gick och 
Hamza fick skägg. Eftersom han sprungit hela tiden så hade han inte haft tid att raka sig. Men 
tiden gick och gick och Hamza blev äldre och äldre och när han sprang förbi så blev han lite 
glad för varje gång.  Han älskade att hälsa och heja på folk.

Anonym 
Tuves Fritidsgård

Jag skickades tillbaka till Ryssland
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jag Heter suMeyye. Jag fick mitt namn från min syster som 
heter Ruya och det betyder dröm på turkiska. Min mamma och 

pappa kommer från Turkiet. De flyttade hit år 2002, då jag var 
2 år gammal. Min mamma och pappa träffades när de gick i 
skolan. De flyttade hit bara för att de inte hittade jobb i Tur-
kiet. Det är väldigt svårt och hitta jobb där. Min mamma 
heter Unsal och min pappa heter Muhaned. Vi är fyra 
stycken i min familj, pappa, mamma, syster och jag. 
Min syster fyller snart 16 år. Hon börjar snart i nian. 
Min syster är en snäll syster som man verkligen kan 
lita på. Min mormor är född i Turkiet men inte 

i Istanbul utan hon är född i Alanya. Min 
farfar är född i Antalya.

Sumeyye el Hattawi
Årskurs 4  Tångenskolan

jag Heter eMelie. Jag 
fick mitt namn från 
pappa men min mamma 
ville att jag skulle heta 
Viktoria, Rebecca eller 
Nicole. Men sedan 
ville båda att jag 
skulle heta Emelie. 
Jag bor i Göteborg, 
i Tuve. Jag föddes 

på Östra sjukhuset år 2000. 
Min mamma kommer från 
Sverige och min pappa 
kommer ifrån Spanien och 
Syrien. De träffades på en 
Restaurang i Hjällbo då 
bjöd min pappa upp min 
mamma på dansgolvet. 

emelie Pettersson
Årskurs 4 Tångenskolan

Min familj

jag Heter oskar FisHwick. Det betyder pennvässare. Jag fick mitt namn 
av en annan pojke. Jag föddes utanför Manchester i England, år 2000 den 
8 mars. Min pappa heter Anthony, han är 38 år och min mamma heter 
Simone och hon är 37 år. De träffades år 1994. Jag har en syster som heter 
Mikaela och hon är 15 år. Mina föräldrar flyttade hit 2003. Jag gillar 
att spela fotboll och hockey. Tennis är också roligt. Jag älskar att cykla 
BMX och gillar att spela elgitarr. Min morfar kommer ifrån Sverige 
och min mormor kommer från Tyskland. Min farfar och min farmor 
kommer ifrån England. 

Oskar Arran Fishwick
Årskurs 4  Tångenskolan

jag Heter taranPaul. Jag föddes i Sverige år 2000 den 1 
januari. Jag fick mitt namn från mamma och pappa. Jag bor i 
Göteborg. Mina föräldrar kommer från Indien. Min mamma heter 
Amarjit Kaur och min pappa heter Parminder Singh. De träffades 
på en skola i Indien. Min pappa kom till Sverige när han var åtta år, 
min mamma kom till Sverige när hon var 19 år. Sedan reste de till 
Indien igen för att gifta sig. Då var pappa 18 år och mamma var 19 år. 
Min farfar är en känd person i Indien. Han har lyft en sten i sin by 
som väger 200 kilo. Han har varit med i många tidningar i Indien. 

Taranpaul Singh
Årskurs 4  Tångenskolan

Känslor i färg  

10
Jag sitter här och tänker på hur jorden
och människorna förändras.
Jorden och himlen gråter 
och vindarna viner istället för att skratta 
och leka som de brukar göra.
Människorna bråkar och dödar 
för ingen anledning 
och förstör för jorden och för sig själva,
men jag hoppas att ljuset är nära.

emilia Bengtsson
6 A Tångenskolan

Det sitter en människa som är galen
och öppnar taket som ropar och skriker YO mannen. 
Min pappa dansar som en apa och ropar ”jag är en stjärna”.
Min lillebror blir galen och studsar och springer som en tulpan 
och gomeh turk.
Justin Bävern är som en bäver och äter mycket skit.
Mamma dansar konstigt och fult. 
Daddy cool är en stol som är cool.

Tim Karlsson
4 A Tångenskolan

När någon dör
När någon dör måste man börja om 
Att börja om är svårt men man vänjer sig lätt 
och glömmer alla saker som var förr 
Ibland kan det vara svårt för att man tänker på det.
Men man kan alltid börja om 
Man kan börja om när någon dör eller när någon flyttar

Klaudia Manka
4 A Tångenskolan

Mer om djur och natur!
jag tycker att eleverna borde få mer lektioner ute i 
skogen och lära sig mer om djur och natur, till exempel 
så kan man titta på en film om djur och natur och sedan 
kan eleverna få gå ut i skogen och skriva en uppsats om 
vilka djur som trivs var och hur träden växer och att vi 
inte ska skräpa ner så mycket i naturen.

emilia Bengtsson
6 A Tångenskolan

Blått, gult, grönt, lila
Du är alla färger,
alla färger i mitt liv
Mitt liv är fullt av färger,
så därför är du mitt allt
Dina färger är dina känslor
och dina känslor är mina känslor,
så när du är röd så är jag arg
och när du är blå så är jag ledsen
och när du är grön så är jag glad
och nu när du glad och har kul med dina kompisar,
så är jag också glad

emilia Bengtsson
6 A Tångenskolan

Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklig

jag Heter arezo. Det betyder önskan. 
Jag bor i Göteborg och föddes i Sverige år 

2000. Min mamma och pappa kommer från 
Iran. Min syster heter Roya och det betyder 

dröm. Jag föddes på Östra sjukhuset. Mina 
föräldrar träffades i Nordstan i Göteborg. Mina 
föräldrar flyttade hit för att det var krig i Iran. Min 

pappa heter Arman och det betyder önskan.
Arezo

Årskurs 4
Tångenskolan

När natten närmar sig blir jag rädd
Jag hoppas jag vaknar dagen efter
Jag ska leva tills den dagen jag inte klarar mer
och lägga av när jag inte orkar mer

Mehrdad Baladi,
Tuves fritidsgård

Jag ska hem
Jag känner mig trygg när månen lyser
Men när jag hör ett skott blir jag rädd och springer
Jag ramlar och stukar foten
När jag vänder mig jagas jag av två killar
Jag springer och tål smärtan 
Jag hinner hem 
Pappa tröstar mig och jag somnar i hans famn

Pontus Lindberg
Tuves fritidsgård

En ledsen dag

Klockan 8 en kväll på fritidsgården i Tuve satte sig Mehrdad 
och Pontus för att skriva…
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klass 4a åkte till Värö Bruk 
och lärde sig hur man gör 
pappersmassa. Det luktade 
väldigt äckligt där!!! Men det 
var kul och samtidigt lärde 
vi oss saker. De gör inte bara 
pappersmassa utan också grön 
el (grön el är en miljövän-
lig el) av barken som eldas. 
Det är mest maskiner som 
jobbar. Personalen sitter vid 

övervakningsrum. Värö bruks 
största kund är Tyskland. 
Vi gick med en guide som 
heter Birgitta. Hon visade 
oss maskiner och hur man 
gör pappersmassa. Vi gick i 3 
grupper.

Klaudia Manka
emilia Martinez Arana

4 A Tångenskolan

 …och hur man
gör pappersmassa

ringHals är ett kärnkraft-
verk. Det tar 45 minuter från 
Tuve till Ringhals. Vi lärde 
oss mycket om energi och om 
hur man gör elektricitet. Det 
finns utställningar om energi. 
Vi fick pröva på att göra egen 
el. Vi cyklade och sprang. När 
vi cyklade så tändes hushålls-
saker t ex dammsugare. Vi fick 
bulle och varm choklad där. Vi 
träffade Gert-Åke som kallas 
för Laxen. Han jobbar där. Vi 
intervjuade honom. 

Är det roligt att jobba med kärnkraft-
verk?

Jag tycker att det är roligt och 
intressant.

Är du rädd för strålningar?
Nej, jag är inte rädd.

När byggdes Ringhals?
Ringhals byggdes 1975.

Känns det bra att jobba här?
Jag tycker att det känns bra 

att jobba här.

Vad händer om man går nära en strål-
ning?

Man kan få sjukdomar.
Younes Papillero

Lano Ali
4 A Tångenskolan

Nu vet vi mycket mer om energi
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vi är På tuves Fritidsgård 
och lyssnar på Biljan Kadir och 
Ahmed Nejmedin som pratar om 
respekt, skolan och grupptryck. 
Biljan är 17 år, hans pappa bor i 
Hammarkullen men när Biljans 
pappa bodde i Kurdistan fick 
Biljans kompisar honom att röka 
genom grupptryck.

-  Jag var duktig i skolan för 
att min mamma alltid stötte mig 
och hjälpte mig med allt som 
jag tyckte var svårt i skolan. En 
gång satt min kompis i ett rum i 
skolan. Hans kompisar sade att 
han skulle slå sönder en ruta. Då 
sade han NEJ! De kallade honom 

då för ”fegis”, då blev en kille 
arg och ställde sig upp och slog i 
fönstret så det gick sönder. Han 
skadade sig och lärarna berättade 
det för hans föräldrar och han 
fick skit för det. Du ska säga nej 
mot grupptryck för det är dåligt. 
Var stark och behandla andra så 
som du själv vill bli behandlad. 
Om någon vill bråka med dig eller 
tjafsa med dig, då skall du bara gå 
därifrån.

- En lärare bråkade med mig 
och tog stryptag på mig. Jag 
berättade det för mina föräldrar 
och han fick inte fortsätta jobba 
i skolan, berättar en pojke som 

sitter i publiken.
Ahmed är 17 år och bor i 

Backa. När han var yngre och gick 
i lågstadiet så gick det inte bra för 
Ahmed. Han tyckte att skolan var 
som en fritidsgård. Ahmeds pappa 
pratade mycket med Ahmed för 
att han skulle ta skolan på allvar. 
Ahmed var tvungen att lyssna på 
honom och börja plugga för att 
han hade noll poäng. Han gjorde 
sitt bästa och började ta skolan på 
riktigt så i slutet av terminen fick 
han 190 poäng. Vid sidans av skol-
arbetet jobbar Ahmed med Made 
in Backa och nu ska han hjälpa 
med Made in Tuve också. 

– Man får ingen framtid om 
man inte går i skolan. Man ska 
plugga om man vill få en bra fram-
tid. Lärarna i skolan hjälper er för 
att ni ska få en bra framtid. De vill 
att ni ska lära mycket i skolan. 

Respekt är svårt och förklara så 
får ni fråga era föräldrar också om 
det. Det är också en sort respekt. 
Man ska respektera lärarna så som 
man själv vill bli respekterad. Att 
svära är inte respekt. Respekt är 
vägen till en relation. 

Hamza Ayari
Mattias Oscarsson

Tuves fritidsgård

”Utan skolan 
får man ingen 
bra framtid”

 Ahmed Nejmedin  namn  Biljan Kadir                            
 Backa Bor i  Tuve
 MTG gymnasiet skola  NTI-Gymnasiet   
 Kurdistan kommer ifrån  Kurdistan                                             
 Musik, vänner Fritid  Träna, kompisar, pilla med datorer                 
 - Favoritsport  Thaiboxning
 Kurdiska, svenska språk  Kurdiska, svenska
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Klaudia Manka  fick testa en cykel som man kan producerar energi med.

Det är roligt att bli fotograferad med fröken (Johanna Andersson) framför en jät-
tetruck, tycker Marja Baghalian och Sumeyye El Hattawi.

För att kunna tillverka papper måste man först göra pappersmassa och 
då behövs det massor med trä(d).

Tiare Isla Arancibia, Emelie Pettersson och Said Hamidovic lyssnar på guiden som berät-
tar om pappersbruket.
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Kungspingvinen 
skulle gå ut.

Kungspingvinen ramlade på en stor sten.

Kungspingvinen togs till 
sjukhus och var skadad.

Kungspingvinen kom 
ut från sjukhuset. 
Han är bättre nu.

Kungspingvinen tappar 
kronan på marken.

En bil kom och körde på kronan. Han blev 
ledsen. Nu är han inte en kung. Nu är han 
en vanlig pingvin.

TURKIET

GÖTEBORGklockan 05:00 väcker pappa mig. Han säger att taxin har kommit. Jag skyndar att klä på 
mig, borsta tänderna, ta väskan, och låsa dörren. En timme senare sitter jag och väntar på att 
de ska släppa in oss, och till slut sitter vi på planet. Jag kommer inte så mycket ihåg om flygre-
san för jag sov, men när jag vaknade såg jag massa vingårdar nedanför oss.

Och sedan fick man ta på sig bältet för nu skulle vi landa. På bussen till hotellet var jag 
väldigt trött efter att jag hade blivit väckt så tidigt, 
så jag somnade och sedan så vaknade jag av att pappa 
väckte mig och sade: ”Nu är vi framme!”

Vi gick in på hotellet, till receptionen och visade 
papper och allting annat som pass och sådant. 
Sedan skulle jag ta min väska men den var borta 
och så visade sig att det var en i personalen som 
bar den åt oss för att få dricks. Men vi hade 
mynt på oss, så han fick inget efter det. Efteråt 

var det av med kläderna och hoppa in i poolen på direkten.
Och oj vad mycket folk det var nere vid poolen!
De dagarna jag var där, badade jag så mycket att jag såg ut som ett russin.
Och vid poolen fanns det ett ställe som sålde fruktdrinkar. De som sålde drinkarna gick runt 

och ropade, ”Lecka, lecka!” för det är vad drinkarna heter.
På kvällarna, på hotellet var det olika shower varje kväll.
En dag åkte vi på en båtresa. På vägen ut till havs stannade vi på en liten avlång strand. På ena 

sidan låg floden och på andra sidan låg hav. Sanden som låg där var mjuk och len men väldigt 
varm. Vi fick jättegod mat. Det blev turkiska köttbullar och curryris.

Sedan åkte vi ut till havs och såg delfiner och sköldpaddor. Dagen efter satt jag tidigt på planet 
hem.

 Oskar Björck Wählhammar
6A Tångenskolan

Min resa till Turkiet

”Jag badade
så mycket
att jag såg ut 
som ett russin”

Kungspingvinen
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Vilken
är din
favorit-
mat?

Emelie 
Åberg  10 
år klass 4:
Jag gillar 
korv med 
bröd för 
dom lagar 
den bra.

Isak
Hellberg 9 
år klass 4:
Jag gillar 
pannkakor 
för det är 
min favo-
ritmat.

Fanny
Eideborn 
10 år  
klass 4: 
Tacos för 
det är gott 
och grön-
sakerna är 
nyttiga.

Josefin 
Lundgren 
10 år klass 
4:
Jag gillar 
köttbullar 
med ma-
karoner.

Nicklas 
Borèn 10 
år klass 4:
Hambur-
gare för 
det är min 
favorit-
mat.

titanic… Legenden som aldrig dör. Så sägs 
det. Barn över hela världen lär sig fortfarande. 
År 2012 är det 100 år sedan världens då största 
skepp sjönk och 1200 person dog.

Titanic ägdes av White Star Line och 
konstruerades vid Harland & Wolff i Belfast, 
Nordirland. Fartyget konstruerades av några 
av dåtidens bästa ingenjörer och utnyttjade 
den mest avancerade teknologi som då fanns 
tillgänglig. Många chockades av att fartyget 
kunde sjunka trots de mycket stora ansträng-
ningar som gjorts för att åstadkomma ett 
säkert fartyg. Mediernas frenetiska skriveri 
om kända offer, legender 
om sjunkandet, föränd-
ringarna i sjörätten och 
upptäckandet av vraket har 
bidragit till att upprätt-
hålla intresset för Titanic 
alltsedan förlisningen.

Titanic var (egentligen!) 
inte världens största. Hen-
nes systerfartyg, HMHS 
Britannic, var 10 fot längre 
än Titanic, men sänktes 
av en mina 16 november 
1916. 

Olympic, Titanics an-
dra systerfartyg, överlevde 
fyra ubåtsattacker. Hon 
rammade dessutom en 

tysk ubåt, vilket dock fick ubåten att sjunka. 
Hon blev nedmonterad 1938, för att hon blev 
omodern. 

Titanic blev sänkt av ett isberg i atlanten, 
den 14-15 april 1912. Hon sjönk med fören 
först, och någonstans vid 02:10, så bröts Tita-
nic mystiskt av. Aktern försvann 02:20, och 
1200 människor förlorade livet. 

Hur blev jag intresserad av Titanic?
Jo, det började 2005, Jag hade just blivit ännu 
rikare på plastdinosaurier. Jag hade just sett en 

film som hette ’’Titanic, Legenden som aldrig 
dör…’’, och jag fick upp ögonen för Titanic. 
Jag kände att det var ett måste att lära sig mer. 
Nu när jag tittar tillbaka, så var det ganska 
fantastiskt att jag började vid sådan tidig ålder. 
Och nu, när jag ser på filmerna, så minns jag de 
första faktauppgifterna jag fick om Titanic.

Många faktafel i filmen
Filmen från 1997 lärde mig mycket (trodde 
jag…), men den visade en massa faktafel. 
Filtercigaretter, ’’I’m the king of the world’’... 
Den scenen skulle aldrig ha hänt. Varför? Jo, 

passagerare var inte 
tillåtna i fören… Men 
musiken var väldigt bra 
och själva filmen var 
fantastisk.

Jag har nu känt till 
Titanic i 6 år. Så… Ja, 
nu är det snart 2012 
och världen sägs gå 
under. Men oroa er 
inte, världen skulle ju 
ha gått under 2000… 
2012, så har Titanic, 
skeppet byggt av dröm-
mar, 100 årsjubileum… 
Må hennes ande vila 
i våra tankar för evigt…   

Markus ingvarsson

Nästa år är det 100 år sedan 
”det osänkbara skeppet” sjönk 
och 1500 personer dog

Text:
emil Andreasson

rasmus Wigerstedt
Thomas Bergman

Foto: 
Tobias Sandberg
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A. Hur gammal är jorden?
 4,6 miljarder år
	56 miljoner år
	110 biljoner år

B: Vilken är jordens närmsta planet?
	Merkurius
	Venus
	Saturnus

RäTT SVAR:  A: 1, B: 2, C: 1, D: 3, E: 2, F: 2, G: 3, H: 2, I: 1, J: 2

C. Vilket land är störst i världen?
	Ryssland
	USA
	Brasilien

D. Hur många procent av jordens 
yta täcks av vatten?
	90%
	100%
	70%

E. Vem hittade Amerika?
	Napoleon
	Columbus
	R. Nixon

F. Vem var första människan 
i rymden?
	Barack Obama
	Henrik III
	Jurij Gagarin

G. Vilken är världens längsta flod?
	Daugava
	Amazonfloden
	Nilen

H. Var finns Eiffeltornet?
	Rom
	Paris
	Berlin

I. Var kan du se en pyramid?
	Egypten
	Hongkong
	New York

J. Vilket land är Rom huvudstad i?
	Österrike
	Italien
	USA

Ringa in ditt svar och jämför med de rätta svaren som du hittar längst ner på den här sidan!

Testa dina
kunskaper
om vår jord!

Vad heter du?
Thomas

Vad gör du idag på Tuvedagen?
Kör en massa barn med en häst. 

Är det din häst ?
Ja.

Hur länge har du kunnat köra häst?
Cirka 20 år.

Tycker du att det är kul ?
Det är jätte, jättekul! 

Säg nåt positivt om sommaren!
Varmt och härligt. Man behöver 
inte ha så mycket kläder på sig.

Hur gammal är hästen ?
14 år och kan leva upp till 25 år . 

När brukar du mata hästen ?
Den får mat varannan timme.

Vad fick dig att välja jobba med hästar ?
Jag har ett stort intresse för hästar.

Diar Yilmazcan,
Willam Ovihangi

”Det är
jättekul 
att köra 
häst”
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