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Hyllies eldsjälar 
– Om personerna som arbetar  

för att ge barnen en bättre tillvaro 
 
 

I Hyllie stadsdel har 47 procent av barnen i åldrarna 6-15 

utländsk bakgrund. Vilka försök görs för att få dem att känna 

sig delaktiga och engagerade i sitt område? Vad görs från 

skolans, stadsdelsförvaltningens och ideellt håll för att skapa 

bättre framtidsutsikter för barnen? Här finns svaren.    
 

 

 

 

Artikelserien innehåller: 

- Lorensborgs elever lär med alla fem sinnen  

- Hazrat bygger kulturella broar  

- Kroksbäcksungdomar sänder egen lokal-TV  

- Sörbäcksgårdar städas av områdets ungdomar  

- Fakta om Flamman  

 

 



Jannike Runquist 
Södertörns högskola 
Journalistik och multimedia 
C-projekt i journalistik, hösten 2006 
Handledare: Christian Andersson 
Examinator: Sus Andersson 
 

 2

Innehållsförteckning  

 

Sid 3 - 9 

Reportage: 

Lorensborgs elever lär med alla fem sinnen (13215 tecken) 

 

Sid 10 - 13 

Personporträtt: 

Hazrat bygger kulturella broar (6484 tecken) 

 

Sid 14 

Nyhetsartikel: 

Kroksbäcksungdomar sänder egen lokal-TV (1504 tecken) 

 

Sid 15 

Nyhetsartikel: 

Sörbäcksgårdar städas av områdets ungdomar (1623 tecken) 
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Arbetsrapport (4693 tecken) 
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Lorensborgs elever lär med alla fem sinnen 
På Stadions rektorsområde i Hyllie har cirka 70% av eleverna utländsk bakgrund. Här har 

skolan funnit nya vägar att utveckla barnens kunskaper. Sång på ren svenska, flexibel 

skolgång och temaverkstäder är bara några exempel.  

 

– Handtag, famntag, klapp eller kyss? ropar lågstadiebarnen i kör.  

Det är dagen innan julavslutning på Lorensborgsskolan i Malmö och lågstadieeleverna leker sin 

favoritlek, ryska posten. Leken, som går ut på att ett barn väljer vilken hälsning de vill ge till en 

klasskamrat på andra sidan dörren, sker under uppsikt av lärarna Malin Sjöström och Bodil 

Dahlman. Denna dag är det populäraste valet kyss och kindpussar delas ut eleverna emellan utan 

antydan till blygsamhet.  

– Det är stor skillnad från när vi började leka leken, berättar Bodil Dahlman. Barnen vågar 

mycket mer nu.  

 

Utvecklar flexibel skolgång 

På Lorensborgsskolan ingår barnen i olika mentorsgrupper, som består av 10-15 elever i olika 

åldrar.  

– Vi försöker se till att grupperna innehåller både starka och svaga barn, men även att svenska 

och utländska blandas, berättar Bodil Dahlman.  

70 procent av skolans elever har utländsk bakgrund och just nu har Malin Sjöström bara en 

helsvensk elev i sin mentorsgrupp. Varje morgon och nästan varje eftermiddag finns schemalagd 

mentorstid då mentorn träffar sina elever för diverse aktiviteter. Dessutom äter mentorsgruppen 

alltid skollunch tillsammans med sin mentor, något som skolan kallar för pedagogisk lunch. 

– Det är ofta väldigt trevligt, säger Bodil Dahlman. Det ger en tid att prata om personliga saker 

med barnen. 

Systemet med blandade mentorsgrupper motiverar Bodil Dahlman med att de äldre barnen tar 

hand om de yngre och att föräldrarna har samma vuxna kontaktperson flera år i rad. 

– På så sätt blir det en röd tråd genom skolan, säger hon.  

Under övriga skoldagen ingår eleverna i sina respektive färggrupper, beroende på vilken 

kunskapsnivå man ligger på. Dessa grupper är i stort sett uppdelade efter vilken årskurs man 



Jannike Runquist 
Södertörns högskola 
Journalistik och multimedia 
C-projekt i journalistik, hösten 2006 
Handledare: Christian Andersson 
Examinator: Sus Andersson 
 

 4

tillhör men på Lorensborgsskolan har man börjat använda sig av flexibel skolgång. Det innebär 

att elever som ligger före sina jämnåriga i skolan kan hoppa till en äldre grupp.   

– På samma sätt fungerar det om en elev har varit borta mycket från skolan och hamnat efter, 

säger Bodil Dahlman. Då kan den eleven hoppa ner ett steg. 

Dessa bedömningar görs av pedagogerna i samförstånd med föräldrarna. Man utgår då från tre 

kriterier för att avgöra hur en elev ligger till. Det gäller läsnivån, matematiknivån och den sociala 

nivån. Barnen med svårigheter får också mer schemalagd tid i de ämnen de behöver träna på. Allt 

bestäms i den individuella utvecklingsplan som uppdateras för varje elev två gånger per år.    

Förutom flexibel skolgång finns också ett inskolningssystem för dagisbarnen på två av 

områdets förskolor. Det innebär att förskolebarnen träffar Lorensborgsskolans elever vid åtta 

tillfällen innan de börjar på skolan. 

– På så sätt lär barnen känna skolans lokaler, sin blivande mentor och sina framtida 

klasskamrater, säger Malin Sjöström. Det är som en trygghet. 

Detta sker via samordnade aktiviteter som juldans, halloweenfest och skridskoåkning.  

 

Massage ska minska bråken 

Malin Sjöström och Bodil Dahlman är utbildade fritidspedagoger och satsar mycket på att skapa 

närhet mellan eleverna. Ett av de mindre rummen i skolan har på Malin Sjöströms initiativ gjorts 

om till massagerum. Mörklagda fönster, gröna väggar och ett madrassfyllt golv är de huvudsakliga 

elementen för den avslappnade miljön. I taket sitter självlysande stjärnor och en diskolampa 

samtidigt som väggarna pryds av ljusslingor och röda hjärtkuddar.  

– Vi har del massage på skoltid men det mesta sker på fritidshemmet för de barn som vill delta 

frivilligt, berättar Malin Sjöström. 

Hon är själv utbildad massör och försöker nu att lära upp sina lärarkollegor i konsten.     

– Tanken är att barnen ska komma varandra nära, säger hon. Om man precis har tagit på någon 

är det svårare att gå ut och slå samma person på rasten.  

I en bokhylla ligger hjälpmedel i form av skumgummibollar, oljor och massage. 

– Vi brukar skicka runt en kruka med olika dofter som barnen får gissa på, berättar Malin 

Sjöström.  

Hon betonar vikten av rutiner i rummet.  

– Allt handlar om att barnen ska känna sig avslappnade och slippa orosmoment, säger hon.  
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Oftast ackompanjeras massagepassen av panflöjtsmusik. Barnen har fått lära sig att efter en eller 

två låtar är det dags att byta massagepartner.  

– Barnen är aldrig avklädda, betonar Malin Sjöström. Alla väljer själv om de vill lyfta på tröjan 

och hur mycket.  

Oljorna används främst till ansiktsmassage. Malin Sjöström berättar att vissa av barnen tycker att 

det är lite äckligt.  

– Då brukar jag skoja till det och säga att det är väl inte någon skillnad mot att smörja in sig med 

duschcréme när man duschar, säger hon.  

En annan del i rutinen är att barnen alltid måste fråga sin kompis om de får massera honom eller 

henne.  

– Alla säger alltid ja, berättar Malin Sjöström. Inga gränser finns. Pojkarna masserar flickor och så 

vidare.  

Malin Sjöström berättar att föräldrarna har fått prova på massage under två tillfällen vid öppet 

hus. Enligt vad hon och Bodil kan säga har inga negativa röster har höjts mot massagen. 

–  Föräldrarna har inte sagt någonting mer än att det är ett fint rum och så, säger Malin Sjöström. 

 

Satsar på nyttig skolmat 

– God morgon Bodil!  

Det är morgonsamling och barnen inleder dagen med att hälsa på sin mentor. Gruppen har 

samlats runt ett ovalt långbord med tända ljus och Bodil Dahlman inleder dagen med information 

om den stundande jullovsavslutningen. 

– Nu har vi en liten ritual för att så många som möjligt ska vara delaktiga, säger Bodil Dahlman 

om kalenderöppningen som följer.  

Två elever drar lappar med namn på innan den som ska få sig en tugga ur dagens 

chokladkalender utses. Bodil Dahlman hjälper barnen att hitta rätt lucka genom att förklara vad 

som menas med höger och vänster.  

– Vi försöker hela tiden att lära barnen nya ord, säger hon. 

När proceduren är över väntar en enklare ritual för ytterligare en kalender som en av föräldrarna 

skänkt. 

– Vi som är hälsoskola borde inte sitta här och äta choklad, skämtar Bodil Dahlman med sina 

elever.   
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Med hälsoskola menar hon att skolan har satsat på att erbjuda barnen en mer hälsosam livsstil. I 

matsalen serveras dagligen en salladsbuffé som barnen måste äta av. Även frukosten på 

fritidshemmet innehåller nyttigare mat såsom müsli och gröt. Lorensborgsskolan fick, för två år 

sedan, ta emot miljöutmärkelsen Grön flagg för sitt hälsoarbete.                                               

– Vi försöker också att uppmuntra barnen att ta med sig frukt som de kan äta som mellanmål, 

berättar Bodil Dahlman. 

 

Sång på ren svenska 

Det är dags för musiklektion och eleverna från hela enheten samlas i Malin Sjöströms klassrum.  

– Hur känns det att ni snart ska uppträda? undrar hon.  

– Bra! ropar barnen.  

Malin Sjöström sätter på ett rockigt ackompanjemang och eleverna tar ton.   

Sekunderna därefter stänger läraren av musiken igen och tittar förmanande på barnen.  

– Ni skriker, säger hon. Det där var inte vackert. 

Andra försöket går betydligt bättre. 

– Ni sjunger tydligt, berömmer musikläraren när låten är slut.  

Därefter snabbrepeterar lärarna några svåra ord i texten. 

– Vet ni nu vad ordet invit betyder? frågar Malin Sjöström barnen, som svarar tveksamt. 

Det finns 24 språkgrupper representerade i området, varav de största är arabiska, persiska och 

pashtu. Bodil Dahlman förklarar att musiken är viktig för eleverna eftersom det är ett effektivt 

sätt att lära sig svenska.  

– När barnen sjunger är det på ren svenska, säger hon. Sekunderna senare när de pratar bryter de 

igen. 

En elev uttrycker sin oro för att misslyckas på skolavslutningen. Han lugnas av lärarna och en av 

pojkarna som självsäkert konstaterar sin åsikt.  

– Vi är oslagbara, säger han. 

Efter att Malin Sjöström sett till att skilja på några av eleverna som viskar till varandra är det dags 

för diplomutdelning. På färdigskrivna ark står det ”Diplom för sång och glädje”. Lärarna 

överlägger kort om vilka elever som gjort mest framsteg på sistone och delar högtidligt ut 

papperna, som mottas med nigningar eller bugningar av barnen. Vid ett senare tillfälle förklarar 
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Malin Sjöström att alla eleverna får sitt diplom förr eller senare. Däremot kan somliga få två 

stycken om de har varit extra duktiga.   

Lektionen avslutas med att eleverna på eget initiativ får välja låtar de vill framföra i mindre 

grupper. 

– Det är otroligt bra för barnens självförtroende att få komma fram och sjunga så här, säger Bodil 

Dahlman till mig.  

Den sista låten sjungs gemensamt och barnen gör intränade gester till sångens innebörd om frön 

som växer. Efter att skivan tagit slut fortsätter barnen att sjunga en refräng till, innan de stoppas 

av lärarna som meddelar att barnen ska gå ut på rast.   

– Vi arbetar mycket för att barnen ska våga gå upp själv, säger Malin Sjöström när barnen lämnat 

salen. Det är inget tvång utan vi leker in det och lyfter det.  

 

Lär sig av da Vinci 

Efter inspiration från ett studiebesök på den danska skolan Bifrost för tre år sedan infördes 

temaverkstäder på Lorensborg. Verkstäderna innebär att man under två lektionspass varje vecka 

arbetar praktiskt kring ett särskilt tema som är ämnesöverskridande. Denna termin har temat varit 

Leonardo da Vinci. Skolans biträdande rektor, Elsie Fromberg-Ström, förklarar syftet med 

verkstäderna. 

- Här får barnen använda sig av alla sina sinnen och kan ta till sig kunskap oavsett språk, säger 

hon. 

I Bodils klassrum hänger målningar i form av personporträtt på elever, inspirerade av tavlan 

Mona-Lisa. Barnen har också ritat porträtt på folk med kläder från Leonardos levnadstid och 

skrivit några rader om dåtidens mode. Alla har dessutom fått tillfälle att rita en egen uppfinning. I 

mellanstadiebyggnaden har föräldrarna, tidigare i veckan, bjudits in för att lyssna på redovisningar 

om Leonardos hemland Italien, olika konstnärer och människokroppen.   

 

Integrerat fritidshem 

Lärarna har fått stor frihet från skolans rektor att utforma personliga klassrum. Malin Sjöström 

har anpassat sin sal så att den passar till drama- och musiklektioner. Hon har lämnat en större yta 

ledig som barnen kan röra sig fritt på. I övrigt innehåller rummet allt som hör hemma i en 
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barnvänlig miljö. Det gäller både spel, datorer, böcker och målarfärg. På en av rummets dörrar 

står det ”hjärterum”. Bakom den hänger en massa kläder barnen kan välja att klä ut sig i.  

Bodil Dahlmans klassrum är betydligt mindre då en stor del av salen tas upp av lärarnas 

fikaavdelning. Trots det visar glaserade pepparkakshjärtan, fönstermålningar i form av fjärilar och 

teckningar att det är barnen som styr även här. Här ser man också spår av de experiment klassen 

gjort under hösten. Barnen har fått upptäcka vad som händer med en kotte när det regnar, hur 

man kan flytta luft och hur man kan släcka ett värmeljus på snabbaste sättet.   

– Det är så här jag tycker att en skolsal ska vara, säger Bodil Dahlman och beskriver rummet som 

”myspysigt”. 

Det är även i skolans lokaler som fritidsverksamheten håller till. På eftermiddagen fortsätter 

alltså pedagogerna att ta hand om barnen i samma klassrum, men under mer lekfulla former.  

På skolan arbetar också 63-åriga Carl-Axel Sandin som kan stoltsera med titeln klassmorfar. Han 

uppdrag är främst att fungera som elevassistent åt en av eleverna med koncentrationsproblem.  

– Jag är egentligen utbildad byggnadsingenjör, berättar han.  

 

Barnen får säga sitt 

Dagen avslutas med mentorsråd i respektive klassrum. Barnen får själva vara ordförande och 

sekreterare. Denna gång pratar gruppen om miljön i kapprummen som blivit bättre sedan sist och 

om sandlådan på skolgården som är fylld av kattbajs. Det bestäms att Bodil ska prata med 

vaktmästaren om att lägga ut något medel som skrämmer bort katterna.  

Nästa punkt på dagordningen gäller hur kamratstödjarna sköter sig. Två av dessa får särskilt 

beröm av eleverna och Bodil lovar att föra vidare komplimangen till dessa elevers mentorer. 

Slutligen berättar Bodil att nya leksaker har blivit inköpta till rasterna.  

– Alla kommer att få varsitt lånekort som de lämnar in varje gång de lånar något. 

En av eleverna undrar vad som händer om man blir av med sitt lånekort. Bodil säger att det är 

viktigt att man håller reda på sitt kort själv. 

– Det är väl bra med lite ansvar? säger hon.  

Barnen instämmer och mötet avslutas.  
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Diplom till bästa vännen 

Ansvar är något som lärarna lär barnen redan i tidig ålder. Varje vecka utses några dukare som 

ansvarar för att mjölk, dukar och tallrikar är framdukade när det är dags för lunch. De har också 

ansvaret för att torka av borden efteråt. Samtidigt roterar titeln som hjälpreda runt i 

mentorsgrupperna.  

– Hjälpredan delar ut papper, vattnar blommor och städar i hallarna, säger Malin Sjöström.  

En gång i veckan håller Bodil Dahlman också i ett kamratsamtal med eleverna. Där pratar barnen 

om hur man är mot varandra och säger ifall någon gjort en ledsen under veckan som gått.   

– Om barnen har gjort något dumt kommer det fram, säger Bodil Dahlman. De erkänner själv.  

Varje vecka delas det också ut ett diplom till allas ”bästa kompis”.  

– Det är viktigt, säger Bodil Dahlman. Alla vill vara den som får det.  
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Hazrat Mohmand bygger kulturella broar 
När Hazrat Mohmand kom till Sverige fick han anställning som metallarbetare, trots att 

han hade dubbel examen och erfarehet som gymnasierektor i sitt hemland Afghanistan. 

Hans kunskaper gick dock inte till spillo och i dag är Hazrat en av Malmös 40 

brobyggare, med uppgift att öka kontakten mellan skolan och stadens invandrarföräldrar.  

 

– Jag säljer mig själv hela tiden. Brobyggare är en ny företeelse och det finns ingen självklar 

arbetsfunktion. Jag måste visa föräldrarna och lärarna att jag har kunskap, både språkligt och 

kulturellt.  

58-åriga Hazrat Mohmand är brobyggare i 

Stadionområdets skolor sedan år 2005. Hans arbete går 

ut på att skapa relationer mellan skolan och föräldrarna.  

– Föräldrarna litar på mig, säger Hazrat Mohmand. Jag 

är neutral och tänker som dem. 

Hazrats chef Anne Schmid Behrens menar att Hazrat 

har de egenskaper som krävs för att fungera som 

brobyggare. 

– Hazrat är en väldigt omdömesgill, eftertänksam och 

klok person, säger hon. 

Varje morgon står Hazrat vid ingången till 

Lorensborgsskolan och hälsar eleverna välkomna.                                Foto: Jannike Runquist 

Iklädd en grön dunjacka och stickad mössa skakar han hand med barnen allt eftersom de passerar 

honom. Fyra dagar i veckan håller han till i skolorna och varje fredag arbetar han på 

stadsdelsförvaltningens arbets- och utvecklingscenter. 

– Det är samma människor jag möter, fast i olika sammanhang. I skolan träffar jag dem som 

föräldrar och på stadsdelsförvaltningen som arbetssökande.  
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Kände sig handikappad 

Hazrat kommer ursprungligen från Afghanistan och huvudstaden Kabul. 1989 kom han till 

Sverige och skickades till Röda Korsets flyktingförläggning i Sävsjö. Efter tre månader i lägret 

fick han uppehållstillstånd och dagen därpå anställdes han som metallarbetare på orten.  

Hazrat lärde sig snabbt svenska men säger ändå att han upplevde den första tiden i Sverige som 

svår. 

– Jag kände mig som en vuxen handikappad. Det fanns så många nya regler man behövde lära 

sig, säger han.  

Efter sin första anställning gick Hazrat arbetslös en kortare tid. Han hade då rätt till a-kassa men 

var så dåligt informerad om det svenska systemet att han inte kände till det. I stället hämtade han 

ut socialbidrag, något som han inte trivdes med. Dessa erfarenheter hjälper honom i dag, när han 

i sitt arbete möter nyanlända invandrare. 

– När jag kom hit behövde jag själv hjälp. Jag vet därför hur viktigt det är att få rätt information, 

säger han. 

 

Föreläser om svenska skolan   

För att nå ut till föräldrarna med invandrarbakgrund översätter Hazrat kallelser till skolträffar och 

ringer runt för att informera om skolsystemet och föräldrainflytande. Hazrat kan bland annat 

språken pashto, dari, persiska och tajikiska.  

– Jag skriver på webben om viktiga saker som händer i skolan och uppmuntrar föräldrarna att gå 

in och läsa, berättar han.  

Hazrat föreläser inte bara för föräldrarna om det svenska skolsystemet utan arbetar även i motsatt 

riktning. Han har informerat pedagogerna på Stadionområdets skolor om hur skolsystemet 

fungerar i andra länder. Förhoppningen bakom detta är att öka förståelsen och minska 

kulturkrockarna.  

– Då vet de vad föräldrarna förväntar sig av vår skola när de kommer hit, säger han. 

I hans uppdrag ingår också medverkan i Stadions områdesgrupp, som arbetar mot vandalisering, 

droger, alkohol och tobak bland områdets ungdomar. I gruppen ingår bland annat representanter 

från skolan, polisen och Hyresgästföreningen. 
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Döpte barnen efter skolor 

I Afghanistan utbildade sig Hazrat sig till lärare och tog senare också en sociologiexamen i 

Moskva. 

– Ämnet sociologi var en ny företeelse i Afghanistan efter Sovjetunionens ockupation, berättar 

han.  

Det var via sitt arbete Hazrat träffade sin nuvarande fru. 

– Jag var rektor på en gymnasieskola och min fru var lärare på en skola för kvinnor i samma gata, 

berättar han.  

När paret så småningom skaffade barn döpte de två av dem efter skolornas namn.  

 

Chiliplanta på kontoret 

Idag bor Hazrat i en villa i Videdal och har fyra vuxna barn. Två läser till tandläkare och två har 

civilingenjörexamen. På sin fritid tittar han på TV och läser tidningen, men hans största intresse 

är botanik. Han experimenterar i sin trädgård där han provar sig fram med att odla växter, bär 

och fruktträd från hela världen. Spår av detta intresse syns även på hans kontor i 

Lorensborgsskolans bibliotek. I fönstret har han placerat en chilipepparplanta från Kina, som han 

smakar lite av emellanåt. 

 

Startade utbildningscenter 

Hazrat blev erbjuden arbete som integrationssekreterare på Arbete och integration i Hyllie 

stadsdelsförvaltning för sex år sedan, efter att verksamhetschefen hade läst om hans erfarenheter 

i tidningen. Hazrat arbetade då som familjerådgivare, och trots att han trivdes med sitt jobb 

tackade han ja till uppdraget. Tidigare hade han även arbetat som flyktingassistent i Burlöv. Det 

innebar att han hjälpte de nyanlända att komma in i det svenska samhället.  

– Jag visade hur man använder en tvättmaskin, hur det går till på apoteket och hur det svenska 

skolsystemet fungerar, berättar han.     

När Hazrat började som integrationssekreterare kartlade han afghanska familjer i området. Han 

upptäckte då en frustration hos familjerna eftersom de inte förstod det svenska skolsystemet. 

Många av kvinnorna var analfabeter och Hazrat bestämde sig för att hjälpa dem att förbättra sin 

situation. Han deltog också i att starta upp Mallalay-skolan, ett utbildningscenter för analfabeter 

och lågutbildade kvinnor i området. Med stöd av storstadssatsningen bildade han också en 
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kompletterande utbildning för utländska pedagoger om den svenska skolan. Resultatet har visat 

sig vara lyckat.   

– På Lorensborgsskolan arbetar i dag tre pedagoger som började med att läsa den kursen, berättar 

Hazrat.  

 

Inte bara rosor 

Hazrat poängterar att han inte är en tjänsteman som skriver kallelser. 

– För att göra mitt jobb krävs det balans, tolerans och kännedom om föräldrarnas och skolans 

behov.  

Motivera och engagera är ord som ständigt återkommer då Hazrat talar om sin uppgift. Dock 

berättar Hazrat att arbetet som brobyggare ofta känns svårt.  

– Man får inte rosor hela tiden, säger Hazrat. Jag träffar krigsdrabbade familjer som bär med sig 

konflikter. Det är också en svår uppgift att få föräldrar att känna sina ungdomars situation i ett 

nytt land.  

Trots detta har Hazrat under sina år i Sverige aldrig varit sjukskriven från arbetet.  

– Jag tycker om att jobba, säger han. Jag blir jätteglad av att hjälpa folk. 
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Kroksbäcksungdomar sänder egen lokal-TV 
Fyra aktiva medlemmar i ungdomsgården Flamman genomgår just nu en utbildning i 

TV-produktion. Ungdomarna ska, under handledning av TV Malmö, sända 

egenproducerat material under våren och hösten.  

 

Ungdomsgården Flamman i Krokbäck har inlett ett nytt projekt med lokala TV-sändningar från 

området. Idén väcktes i maj 2006, efter att TV Malmö sänt ett inslag från Flammans evenemang, 

vid namn ”arga blattars kulturkväll”.  

– Programmet blev väldigt uppskattat och en diskussion tog fart mellan oss och Flamman, 

förklarar Thomas Engdahl, som är producent på TV Malmö. Detta utmynnade i ytterligare ett 

program i serien om just Kroksbäck och ungdomarnas situation i området. 

Fyra av Flammans aktiva medlemmar har, efter en kort redaktionskurs på lokal-TV, börjat göra 

egna inspelningar. De första inslagen, som bland annat består av en intervju med hiphopgruppen 

Advance Patrol, börjar sändas i slutet av januari. Under våren ska ungdomarna dessutom delta i 

en tio veckor lång produktionsutbildning och till hösten ska de bilda en relativt självgående 

redaktion. 

– Ungdomarna ska driva en egen liten TV-station med ett 45-minutersprogram varje månad i 

starten och förhoppningsvis ett program i veckan vid kursavslut, säger Thomas Engdahl. 

Programmet som för nuvarande har arbetsnamnet Redaktion K kommer till stor del att bestå av 

direktsända inslag från Kroksbäck.  

– Det är tänkt att ungdomarna ska ut och överraska och intervjua folk, berättar Flammans 

grundare, Juan Paez. 
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Sörbäcksgårdar städas av områdets ungdomar  
Ungdomsgården Flamman har startat en utemiljögrupp i samarbete med MKB. Gruppen 

består av sex ungdomar som ska hjälpas åt att hålla rent på några av gårdarna i 

Kroksbäcksområdet. 

 

Städningen av Sörbäcksgårdarna kommer snart att skötas av sex pojkar som anmält sig frivilligt 

till arbetet. Idén uppstod i ett möte mellan ungdomsgården Flamman och MKB, om nya sätt att 

engagera ungdomarna i sin närmiljö.  

– Det har varit mycket problem med skadegörelse och klotter i området. Då var min tanke att 

killarna skulle få ansvar för sin egen gård, säger Fredrik Goetze, socialnätverkare på MKB. 

Gruppen ska nu få prova på självförvaltning, något som tidigare har skötts av vuxna. 

Ungdomarna får ingen personlig lön för sitt arbete utan alla pengar läggs i en gemensam 

resekassa.  

– Vårt mål är att se Barcelona möta Real Madrid, berättar Flammans ledare, Juan Paez. 

Pojkarna som anmält sitt intresse till gruppen är 16-17 år och bor i Sörbäcksområdet. Alla har fått 

skriva på ett kontrakt som förklarar vilket ansvar de har.  

– Vi hoppas att projektet ska ha en skolande effekt på killarna, berättar Fredrik Goetze. Det ska 

bli intressant att se om pojkarna sköter sitt arbete och får följa med på resan.   

Städningen ska bestå i att sopa, hålla rent och rapportera skadegörelse till husvärden. Nästa vecka 

hålls ett möte mellan bland annat husvärden och pojkarna.    

– Om vi låter husvärden berätta lite om sitt arbete är förhoppningen att killarna får ökad 

förståelse för hans jobb, förklarar Fredrik Goetze. 

Arbetet ska främst ske på helgerna och projektet beräknas starta om cirka två veckor.  
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Fakta om Flamman 

Ungdomsgården Flamman grundades som ideell förening av Juan Paez 1997. I dag har Flamman 

cirka 200 medlemmar och 4 anställda. Flamman finner man i den gamla fritidsgårdens upprustade 

lokaler på Kroksbäcksskolan. Lokalen är utrustad med allt från biljardbord och pingisbord till 

biosalong och inspelningsstudio. Flamman har aktiviteter fem kvällar i veckan, med bland annat 

tjejgrupp, inomhusfotboll och filmvisning. 
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Arbetsrapport 

 

Ämnesval 

Min artikelserie belyser olika sätt att arbeta för att skapa samhörighet mellan barn och ungdomar 

från skilda bakgrunder och kulturer, vars enda gemensamma faktor är att de bor i samma område. 

Att jag valde områden med hög andel invandrare bidrar även till att språkfrågan och anpassning 

till den svenska kulturen ligger och gror i bakgrunden av mina texter.  

Anledningen till att jag valt att fokusera på barn– och ungdomssatsningar beror på att jag anser 

att det är i den gruppen förändringar sker snabbast, är viktigast och mest intressanta. 

Avgränsningen till en stadsdel skedde naturligt eftersom jag insåg att jag behövde begränsa mitt 

arbete. Att det blev just Hyllie beror på att jag var nyfiken på ett område jag inte kände till så bra 

samt att jag hittade mycket intressant material att utgå ifrån under min research. 

 

Syfte och publiceringsmedel 

Syftet var att skildra det lilla, som sker i vardagen och som vi sällan hör talas om i bruset av allt 

det negativa. I stället för att skriva om ungdomsgäng som ställer till det ville jag visa att det 

faktiskt pågår projekt som bidrar till en bättre, tryggare och framför allt varmare närmiljö.   

Jag har skrivit mina texter med tanke om publicering i Hyllies stadsdelstidning.  

 

Research 

Jag inledde mitt arbete med att ta reda på alla personer och organisationer som nominerats till 

Malmö stads integrationspris de senaste åren. Utifrån det materialet kartlade jag det arbete som 

pågick i respektive stadsdelar och vale den stadsdel som gav mig flest uppslag till texter. Innan 

mina intervjuer och möten läste jag på allt jag kunde om de personer, föreningar och skolor jag 

kom i kontakt med. Jag gick också på stadsdelsfullmäktige för att bli insatt i vilka frågor som var 

på tapeten i området och deltog i ett möte med områdesgruppen för att skaffa mig en vidare bild 

av stadsdelen. Jag deltog dessutom vid tre föräldramöten som hölls på Lorensborgsskolan. Detta 

var egentligen för att jag skulle träffa Hazrat där. Utan att ha gått på de mötena hade jag aldrig 

insett att skolan var värd att göra reportage om.   
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Vinkling, form och gestaltning 

I mitt reportage har jag koncentrerat mig på de pedagogiska metoder som utmärker skolan.  

Jag har försökt att skildra det utan att lägga in mina personliga värderingar i texten. I stället har 

jag varit noga med att låta Bodil och Malin stå för allt som inte är fakta. I övrigt bygger reportaget 

till stor del på iakttagelser som jag har försökt varva med information utan att tynga ned texten 

för mycket. Detta var en svår avvägning eftersom flexibel skolgång, pedagogisk lunch och många 

andra begrepp behöver förklaras. 

Nyhetsartiklarna baserades på intervjuer med Flammans grundare, MKB och TV Malmö. Jag 

valde att dela in dem i två texter då det kändes som att det rörde sig om två vitt skilda ämnen. 

Faktarutan lade jag till för att ge läsaren mer kött på benen om Flammans verksamhet.  

Personporträttet blev en blandning av yrkesporträtt och personporträtt vilket jag tycker är 

berättigat med tanke på att det var hans yrke som gjorde att jag fick upp ögonen för honom från 

första början.  

  

Etiska problem 

Jag beslutade mig för att varken använda någon av elevernas riktiga namn eller använda mig av 

fingerade i reportaget. Jag tycker att texten fungerar lika bra ändå och eftersom det rör sig om så 

många barn som figurerar i texten hade det varit ett för stort projekt att söka godkännande av 

föräldrar och så vidare. 

En sak jag råkade ut för var i min intervju med Hazrat. Han sa ”det här behöver du inte skriva 

men…” och berättade att han aldrig varit sjukskriven. Där kände jag direkt att det var något jag 

ville ha med i porträttet så jag sa det till honom och då sa han att det var okej. Där lärde jag mig 

att folk ibland kan säga så för att de tycker att det de säger är obetydligt snarare än att det 

egentligen är hemligstämplat. Det lönar sig att fråga igen om man snubblar över något intressant. 

  

Citatkontroll 

Alla har kollat och godkänt sina citat utan önskemål om några större ändringar. 

 

Källförteckning 

Bodil Dahlman, lärare på Lorensborgsskolan 

Malin Sjöström, lärare på Lorensborgsskolan 
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Elsie Fromberg - Ström, biträdande rektor på Lorensborgsskolan 

Karl-Axel Sandin, klassmorfar på Lorensborgsskolan 

Hazrat Mohmand, brobyggare på Hyllie stadsdelsförvaltning 

Anne Schmid Behrens, verksamhetschef på Arbete och integration i Hyllie SDF 

Thomas Engdahl, producent på TV Malmö  

Juan Paez, grundare av ungdomsgården Flamman 

Fredrik Goetze, socialnätverkare på MKB 

Verksamhetsplan Stadionområdet 2006 (SDF Hyllie) 

Stadionområdets organisation & pedagogiska grundsyn, 2006 (SDF Hyllie) 

Områdesfakta (SDF Hyllie) 

Utbildningsinspektion i Malmö kommun: Stadsdel Hyllie (Dnr 53-2004:2795) 


