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FÖRORD

Dessa villRosengård visaberättelsefrån Amran ihärintill hämtaderader är somaven

miljonprogramsområdena.klichénbakomverklighetfinnsdet omatt en annan
har medver-olikaungdomarochandra barnoch omkring sätt70Vi Amranmöter som

1997:62.SOUbetongantologiStorstadskommitténs Rosormed bidragkat i av

och synlig-kartläggabetänkandeuppdragStorstadskommitténs iAntologin ingår i att ett

miljonprogramsområdenstorstädernasuppväxtvillkorlevnads- och iungdomarsochbarnsgöra
kalla dem.har valtstadsdelar,eller attutsatta som

ochlivssituationbeskrivasjälvaungdomar sinbarn ochdärför försökavaldeVi attatt

StockholmsSkärholmen,ochstad,Rosengård, Malmö iUngdomarframtidsdrömmar. isina

berättelserñck 24lät Vi insig.medverka antologin. inteResponseninbjödsstad, i väntaatt
GårdVårbyRingblomman intres-förskolanmed ifick kontaktdikter.antaloch Vi varsomett
bostadsområde ochMittmedåldern arbetafembarn tvålåtaserade i årssina temanattav

fotograferade medritade ochberättade,veckor.underframtidsdrömmar" Barnen"Mina ett par
Bodiletnolog ochOhlander, Rasmusson,medkontaktfick också Marianneengångskamror. Vi

Ohlanderstadsdelar.barn Marianneerfarenhetmed iBådasocionom. genom-utsattastor av

Göteborg.Gårdsten,skolklasserprojekt med iuppdragförde tvåvårt ett

harOhlanderRingblomman.för förskolandetsammaför projektetTemat sam-somvar
detHej,berättelserelevernas isammanfattat och kommenterat ärmanställt, reportaget som

från forsknings-erfarenheterberättar sinaBodil i sinGårdsten.bor Rasmussoni uppsats om

harLund.Socialhögskolan Rasmussonbedrivs vid ibostadens grannskapprojektet Barn i som

uppmärk-särskiltharsydsvensk förort. Honmellanstadiebarnförvardagstillvaron istuderat en
bostads-och rörelsemönsterkamratkontakter itidsanvändning, aktiviteter,barnenssammat

området.



Storstads-för innehållet bidraSamtliga antologin självamedverkande Fråni sinai ansvarar
foto-illustrerad med teckningar ochställnin Antologinkommitténs sida inga ärgörs

sydsvenska förorten. ochgrafier Gårdsten och denfrån barnen Vårby Gård, Barnensi

språk.redigerad vad gäller ellerungdomarnas berättelser och dikter har stavninginte

förkanslisekreterare harHåkan kommittésekreterare, och Thornberg,Svärdman, Lena ansvarat

planering antologin.och sammanställning av

betänkandet blandglädje arbete med "AttAntologin har till och i vårtvarit växastor nytta

medverka till dis-förhoppning den också kanbetong och kojor SOU 1997:61. Vår är att en

styrka.möjligheter ochkussion uppmärksammar barns och ungdomars egna resurser,som

AlnebrattKerstin

Ordförande iStorstadskommittén
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KVÄLLÄR GÅRDSTENDET I

FÖNSTER.GENOM MITTJAc. TITTAR UPP

ÄR NYMÅNE.DET

ÅNDAÄR NÄRA 5AsA MENDEN

LÅNGT IFRÅN.

STJÄRNORNA PÅ DENLIGGER

MÖRKA HIMLEN

MANEN.LAKAN UNDERSOM ETT

MÖNSTER.STJÄRNORNA OCKSÅBILDAR

KVÄLLEN ÄR VACKER.

ÅTAMÅSTEMEN NU JAG upp

MINA MACKOR.

Marlene 6BLopes,
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GÅRDVÅRBYFRAMTIDSDRÖMMAR OMMINA

Vårby GårdRingblornmanförskolanmed i5-åringarpåIntervjuer
personalengjorda ao

bli dagis-ellerroligtdet tyckerEbru: jagGård Pizzeria,Vårby ärVad tycker iDu göraattom
fröken.

parkenhemma, lekaNicolas: Leka i stora
bilar.medbil, jobbaFirar: KöraVårby parken.

ochpizza jagGeorgiosoch leka hem- Pizzeria.Ramazan:till görGå Vara iPoian: ett rummuseum.
till Tittaskogen eller Tippen.koja iBygga serverar.enrum.

Globen.ishockey, till

GårdVårbykvar itill Kommer Dusimhallen eller Gå GrönaBada i sjön.l/assir: i att stanna
till kompis.eller hemgårdenLund. Vara ute en

Nicolas:gol- Jaellerbarnprogram TVvill iInne tittajag sopa
vet.

hardärtill Norrköping, jagvill HyttaNej,Poian: jag
det bättre.och därtill parken. minagård eller VaraEbru: Leka äri min grannar

leka medlillebror,leka med minahemma, rita,min
JaYassir:leksaker och dockvagn.

dagis.Åka tillför skaEløru:parken,Vårby Nej, jagrutschkana, iFirar: gunga, vara
köpaSkärholmen,åka tillTV,rita, titta äta mat,

JaFirar:hamburgare.skor och

JaRamazan:McDonalds, Tippen,tillGåRamazan: uppevara
badamed kusiner,ochhem till minaGeorgios vara

badkaret, TV.tittai
november 1996gjord den 6:eObservation

haroch Yassirfrisörsakerna.vill leka med Poianblir PoianmedVad vill jobba Du storDu när
frisörsakerlite in.dit delekrummetkojabyggt i taren

också byggtharochEbruWilliam, Ramazanvill bli polis.Nicolas: Jag egenen
koja.

datorer.vill spela medJagPoian:
storebror. PoianYassir ärJagFirar: ärär mamma,

har dött.för han HanharVi ingenochkan köpaJobba SL. Då jagYassir: pappastorasyster.mat
hem.handärför kommer inteleksaker. är arg

11



William: Vilken fin koja, jättefin. ochPoiarz: William ska leka.Jag

Poian: det fint.Visst kommer.Ramazan:är Ingen

Wlliam: hemJag måste skallFirar: till McDonalds.Jagnu.

då, haPoian: He det bra. storebror llerså Min .Nicølaw mycketår, Det till McDonalds.gårJ pengar
hittajag måste har nycklar dit.Jagpresent.en

Ebru: harHär Du ska också handla.Jag härRamazan: tallrikar pekarDet klossar.ärpengar.

drickerHrar: Om mycket får huvu- Abru:så kani låtsas detVi tallrikar.ärman ontman att
det.

glasögonYassir: Får jag Dinata
Vill drickaYassir: Du sprite

fickPoian: demNej, jag minav mamma.
Wlliam: Hej Vad förDu någotgörmamma.

kommerImamma och häl-jag igen. Jag kommerRamazan: Ingen och hälsar hosmorgon var oss.
sade hos ochFirar, Poian Yassir.

haFirar: kronor.Jag måste 50

Ebru: Varför det

tillFirar: Jag McDonalds.måste

Ebru: städa.Låt mig

Vad förstör.Ramazan: dom

Ebru: dem.Det inte Det jag.var var

skaFirar: Vart jag gå
Ebru: Gå vill.Duvart

ska tillPøian: Nu McDonalds.

12



tillsammans.skaEbru: ViVänta mig.

då allihopa.Pirat: Ja, gårJa,Pøian: väntar. men
tillsam-William ochRamazan, jag gårPoian: Yassir,

Ebru: kommer harVi ni gått.när mans.

ochtillkvar vänder RamazanEbru:till hamburgare. sigDuGe migFirar: stannapengar
städar.

Wlliam: Vad äckligt.
kommer DuYassir: När

Poian: Jag Ramazan.väntar

13



PÅ STRANDEN

PÅJAG SER EN TJEJ STRANDEN.

GÅRJAG FRAM OCH TAR HENNE I HANDEN.

v1 LEKER SANDEN.I

ÄR SÅ SKÖR.HON

5A SMÖR.MJUK SOM

ÄR SÖTHON SOM HONuNc..

ÄR KÄRLEKENSHON KONUNG.

øc/JMounia Cbristoün 6B

Wfn/M u
JK



SKÄRHOLMEN

UPPVÄXT SKÄRHOLMEN|

J

tyckte det ganska roligt Skärholmen mindre,i jagväxa närattag vara upp menvar nu

det för förganska bo här kan aldrig säker kvällarnajag 15 år så svårtnär är är att man vara

helst kan bli nerslagen utlänningar bara vill bråka anledning.så någranär utansom man av som

dag det bråk och det det roligaste för kan detFör varje minst minså inte gångär är nästaett vara

lille bror ligger där och förblöder. Skärholmen har föräldrar har skiltgjort så mina sig,attsom

för ville bo kvar här för hon tyckte det himla Humm området detmin inte ettmamma menvar

tyckte dem skilde kompisar dricker och kännerröker braj.mininte så sig. Mina Jagpappa en
förra knarka aldrig hellre handör knark, knarkar ochåret jag jag än prövarsom sa men nu

det kul för bästa kompis håller också han. harinte så min misstag Jagär göraatt samma som

själv druckit och rökt bara vanliga och braj. vill komma livetciggareter inte Jag nånstans imen

har slutat inbrott, dricka och röka. kommer bli förhoppningsvis.så jag Jag Minnåttgöraatt att

och klassföreståndare vill ska plugga kock linjen Globenmin jag jag inteatt vetpappa men

vill. drömmar förhållande skaffaha bra med och eventuelt barnjag Mina tjejär att ettom en

med henne. feletdet med Skärholmen det byggs mycket och detFöresten såär stängsattatt ut

Fritidsgårdar, skolor och dagishem. drabbas.bara ungdommarså många Det Förär som

vecka bråkade kompis och det det roligasteoch Vårbergnågon så min i inte attsen annan varen
för både blödande bråket slut. åkte kompis och den andre tilltitta Sentvå minnärvar var

Bredäng fickoch där kompis den andres hand och den Dåmin sinsätta motpussa panna. var

hanns förstört.rykte mindre ungefär och kusin jagadeNär jag år så jag min några8-9 Vartvar av

för äldade skogen, dem hotade de skulle dödaåringar i18 att attoss oss.

bott Skärholmen hela liv!A1/ i sitten som

Skärholmen hela världen alla lika, ändå olika.viärrunt men
Dilam Karaoglu
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SKÄRHOLMEN

Förorterbra. har baraMan storstadslivinte med bio, fotbolls-är och ishockeymatcher,
discon, fester och mer också lite landliv med fin har skogarViutan mer natur. att promenera

med strändersjöar bada och sola vid,i spela lite fotboll,springa brännbollpå, ellerängaratt att

vad får lust med. Allt och stad.är näraman natur

Många känner har barajag Skärholmen Kungens medKurva ellerIKEAärtrott att ett
ställe med har aldrigDe hela Skärholmen. badet,Naturen:ett stort centrum. ängarna,sett

skogsstigarna allt sånt.

På det kul kunna hundraså till ochär spela lite fotboll medängensomrarna att meter

kompisar ellernågra till basketplan och köra lite basket eller till standen medjogganer ner
och solnedgången, kanske dopp eller träffa kompisar där ochnågra ha litenvovven se ta ett en

grillkväll.

I

m

g
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Skärholmen, bara kickers förbedömandevissa. Många Skärholmen, Vårberg ochärtror om
andra förorter. "Usch vilket ställe" eller tänker har aldrig träffatvissa. De alla här, desäger vet

de har "bara hört".inte,

"KICKERS"

Alla kallar "kickers"ni vad detvissa Människorni och slår andra,gårär.som vet utsom ner
det vad det kalla alla medså inte märkeskläder ellerniär och märkeströja förär, taita jeansser
kickers.

Anonym

ÅR VÄXA FÖRORT.HUR DET ATT UPP ENI

J

tycker det skönare bo förorti ska hamnari Närär i såänag att stan.en ut stanman
trafiken. förorti finnsMen i det lite finnsrätt åtminstone sig Det iröraman en natur att

också då åka bit förmåste komma till platsen där det finns Okej, detstan men attman en natur.
kanske finns lite förort och dåi stycken och och levergår någragöra Menrövare.att en super
det bara för politikerna tycker behöverinte fritiden.är något Degöraatt stängeratt att

fritidsgådar och allt möjligt och behöver saker förpåstår ungdomarna. därMenatt stan mer
finns det redan mycket harVi Politikerna verkaringenting. tycka det bra detgöra. äratt som

deMen egentligen.ingenting har aldrigär. De förort och ändå de ochvarit i någon sittervet

snackar skit. verkarDe ungdomarna förorterna galningari och ska slå dem fortsåärtro att ner
de kommer närheten.i helt felDet tänkt. Och ska börja gymnasieskolaär i någon inär man

och skola förortgått i blir dei tveksamma. vill de helstsäger Dåstan attman man en genasten

skainte den skolan. dåi deFör ska till problem och skolan skaatt man tror att man vara

dåligt rykte. Och dessutom det bara håller och och levernågra Hes-år Derövare.som super
bor förort huri trevliga helst. Och det finnsinte inteär såna isägta som en attsom stan som

och håller det finns detFörpå.super
Öster/aølmsskolzznMarie 8C
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"BETONG ROSEN"

Rosorbetong eller guld Vad väljer du kan tycka det självklartMan ärattav rosor av

väljer guld, förorten det lika självklart. skul-Deti inteär äratt man rosor av men man uppvuxen

välja bort välja bort familj eller byta bort liv.sina sin sittvänner,att att t.o.m.vara som som

här lär betyder framgång, för byter bort bästaDet sig sinär vännerna än vänattman mer vem

fin karriär bilden helst SkärholmenDär Fråga i sånågon,vännen ärmot uteen ur vem som

skulle "Rosor betong". heladelar liv med kan liteEn sitt svårtVänsvaret vara av som man vara

hitta igen.att

Danielsson, 7CAv Anna
Linda Lewandowska, 7C

"BETONGBARNEN"

Skärholmentoki dom flesta fast det börjar bli ochinte såär äventrorsom mer mer
Östermalm.bråk. skulle vilja Hytta till landet eller ställe.Man inte Här mitt Det mångaär är

väljer bara för här fått dåligt rykte.inne i gymnasietnågot gymnasium,att stan attsom

själv väljer välMen innenågot i stan.man

borde väl ändå lite förorterna, ungdomarna kan liteRegeringen såsatsa att satsa meramera

skolan och bli framtiden. här lär handskas riktigt med livet.inågot Här, sig attman

Danielsson,Au Anna 7C
Ö Linda Lewandowska, 7C

SKÄRHOLMEN

Det bara sak bra med Skärholmen: ochJag min mammaär ären som

Mikael ElfA1/

18



SKÄRHOLMEN

Skärholmen finns ganska Skärholmenganska allt behöverOK,är nära. centrumman -
Gottoken godisfinns affärer bäst alla affärer Gottoken.ganska det många ärärär stort enav

utanför Gottoken kostar detaffär mycket godis och förut låg den Vårberg.har väldigt Påsom

lösvikt.kr hg. Och dom har godis inte5.50 ärsom

McDonald,affärer Stadium,ska rabbla alla Skärholmen Newsport,Nu ijag centrum:upp

Åhlens, entillHemköp,Gottoken, Rabbit, Vivo, Expert, Expert,Intersport, Your, Ur Penn,o.

Teknikmagazinet,Indiska, Tobak, Pressbyrån, till Pressbyrå, till Tobak, Zoo, MixRino, en en

bokaffär, Systembola-Guldfund, Barbrinks Guld, Albrekts Guld, Grandbazar,skivor, UFF, nån

sko, Skohornet, Body shop,Apoteket, Optekarn, Stor Liten,Optipern Passagen,DMget, o.
ÖB, JyskCyckelringen,Kappahl, Oskarsons,Gallerix, Kiks, H M,Map, Myrorna, Loppis, o.

Mattafären,beddlager, Begravningsbyrån, Nordbaken, Axlå, Video Center,Posten,Vennisage,
Twili-Folktandvården,Interflora Interflora Panduro hobby,Quickbarn, Elvisning, Thorn,

Hesta.och det domTorgetFitta var

Wnbmnt, CMartin 7

FAKTA

Skärholmare tuffa och kaxiga.starka,Snygga,är: smarta,

kuk, slickaStockholmare kan: baken,Ta sig i röv, astma,suga

och kaxiga.snacka gammaldags svenska vara

Göteborgare kan: Inte någonting.göra

Småländare kan: konstigt.Prata

Anonym
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SERJAG

BANAN,MEDBARNSERJAG

GAM.ENTILLKRAMGERSOM

NATUROCHDJURSERJAG

FIGUR.ROLIGENSOM

VÅLGÖR ALLA,DETMEN

HURELLER

6BP/Jarzivong,Mansoor
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FÖRORTVARDAG EN| SYDSVENSK

Tre barn berättarnio-åriga
Bodil Rasmussonav

INLEDNING

detOm bodde snälla människorinte Tallvägen skul-på
vilja bo kvar.ingennog

sköntDet det bor invandrare Back/vagamångaår iatt
slipper kännaså sigman ensam.

Invandrare bittarpå allt skit.

Lindvågen borPå bara snabbar.

TallvägenPå alla bus fiøla. fiila gulaDet tegelste-år år
Tur Gud skapade andra länder oe/Jstäder.attnar.

jag mycket stolt bo Back/vaga.år iöver att

bårDet bra lekplats för kan börjarår många hand.siggöra Genom lekar, aktivi-röraen man ute egen
saker, kan sakerså olika fast detpågöra inte med kamrater,isätt med ungdo-år iman mötenteter, samvaro
tillför det oeb kanSåså. saker och kändagöra och okända och relationitusenman som man mar vuxna - -

ska oebinte så. till den fysiska miljön de lärdomar tillva-gör nya om
olika aspekter och dimensioner. Det ärrons ett annat

Utsagorna exempelnågra hur barn 9-l0-årsål-är i slags lärande det sker skolan eller hemmet.iän som
dem uttrycker den fysiskasig och sociokulturella därförDet studera barnensintressant uppfatt-ärom att
miljön sydsvensk förort,i här kallad Backhaga. De den j/siska oebningar sociala miljön bostadsområ-ien av
har hämtats från och från medintervjuer det bostadskvarteret./ Vilka aspekter bostadsmiljöniuppsatser är
barn förinom forskningsprojekt Barnen viktigai barns perspektiv och hur kommer derasettramen ur
bostadens grannskap sedan tillbaka uppfattningarår till uttryck deras olika utsagorsom ett par genom
bedrivs vid Socialhögskolan Lund.i uppfattningarBarnens hänger direkt ihop med deras

upptäcka och använda de möjlighetersätt sigatt av
erbjuds förortensi grannskap. fokus förI mittsom

FRÅGESTÄLLNINGARSYFTE OCH finns följaktligenintresse barnens vardagstillvaroäven -
deras tidsanvåndning, aktiviteten kamratkontakter och

Barn i 9-lO-årsåldern tillbringar mycket itid deti rärelsemänster.nära
grannskapet och det också dessa åldrari de Studien handlarär således barn informantersom om som om

22



medandelen invånarehögadenområdetförkultur.och ärvardagstillvaromiljövillkor, sinsina egen
finnsnationaliteter80-talhärkomst. Ettutländskkunskaps-osäkrabetraktatslängeEftersom barn som

befolkningenrepresenterade. 1995 17 0/0metodutvecklingforskningssammanhang avkällor varåri
helhetkommunenmedborgare, iutländskaavhandlings- varsyfte med mitt somviktigtytterligare ett

socialbidragstagareAndelensiffra ärmotsvarandemöjligt idetkunskapslagVilketarbete. är attav
hade1994 °/09övrigt.kommunen ihögre iundersöknings- någotolika änochbarnmedkontakter genom

6socialbidrag %Backhagafamiljerandel ii motmetoder av
stads-i1996 5 °/0helhet. Ikommuneni varmarssom

helhet.kommunen4arbetslösa i°/0delen sommot
MILJÖN

BARNENmiljonprogram-undersökningenförPlatsen är ett av
byggtsödra DetSverige.bostadsområden i ärmets

delområdenaolikadefrånblandas barnenskolanI90-talet. Områ-kompletteratoch70-talen60-0ch
och socio-nationaliteterolikamedfamiljerfrånochochmedförortsområde invånare9000det är caett

dennaRepresentationförhållanden.ekonomiskaupplåtel-ochbebyggelse avHera olikainnehåller typer av
denvaldekriterium jagviktigtmångfald närrespektivehyresrättmedflerfamiljshusseformer ettvar- klas-Iundersökningsgrupp.minskolklass utgjortbebyggelsety-skildavillor.radhus och Debostadsrätt, som

medändåålderbarnfinns i28meddelområden varieran-olikasamlade mensammafinns i senperna
till-perspektivocherfarenhetervarierandeOmrådet mångaförutsättningar.socialaochfysiskade
ochområdetochföddaNågraochparkför ärvälsköttaoch uppvuxnainrymmer generösa varon.ytor

flyttatharandraliv,helahus sittibotthar iHerfamiljshusområdenaGårdarnagrönområden. i är samma
andrafråninflyttandekommitellerområdettraditionella lek- inomför denbaramed platsrymliga inte

erfa-ochbildermedhar sigAndraplatser Sverige.och iträdförplatsen gräsmattor,även uppvuxnautan
detIsland,mindre Japan,Asien,platserfrånrenheter icykel-ochslingrandeoch gång-buskage, sittgrupper

kommitharVästindien. NågraellerJugoslavienfornaochlekplatser itennisbanor,finnsDetvägar. gott om
invandratfamiljertillhörandraHyktingar,stadsdels-bygglekplatser somfinnsområdet två somäven samt

och60-taletarbetsmarknadsskältill Sverigevanligtvisdetfinnsbibliotek.bad och I avsomcentrum
barngäststuderande. Detillbarnytterligarepiz- äroch Konsum,förortstorg ICAkaraktäriserar ett parett -

invan-andra generationensbetecknaskankommundelskon-bank,konditori,frisör, somzeria, sompost,
harliv,hela sittiofta bott Sverigehar idrarebetraktatstidvis menharOmrådetkyrka.och ettsomtor

föräldrarnastillanknytningdirektsällanändå intefrån iochoch tillproblemområde rapporteras mass-
släk-besökeriblanddedärhemorter,ochhemländerungdomskriminalitetökandeskadegörelse,media om

påverkarreferensramarolikaoch Dessaentydigt tingarlika vänner.längreryktet intebränder,och ärmen
deområdedetuppfattningarderasKaraktäristiskt givetvis somnybyggt.området omnegativt när varsom
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bor har också olika familjeförhållanden.Barnennu
flesta bor tillsammansDe med syskon och båda sina

SKOICVNbiologiska föräldrar, barn bor tillsammansnågramen
med .och bor tidvis hos ochettmamma par mamma
tidvis hos bor flerfamiljshus,Majoriteten ipappa. men

radhus- och villabarn finns representerade. Deäven
allra flesta hem eftersjälva skolans slut, endastgår ett
fåtal hade plats fritidsklubb fritidshem.eller

FORSKNINGSMETODER

harBarnen skrivit bostadsområde,sittuppsatser om
skrivit dagböcker, tecknat favoritplatser foto-ochsina

5graferat hari samtliga barn förJag intervjuatgrupp.
genom promenadersig området och samtal hem-i i

met de individuellai smågrupper. I intervjuernasamt
upprättade karta för barn, där markera-varjeen
de viktiga platser, kamraters boplatser och barnets
rörelsemönster. fick tillgång till kunskapPå så jagsätt rbusbarns olika livssfärer barnensvarje kol-ävenom men
lektiva uttryckssätt, umgängesformer och innehållet i
deras kultur.egen

huvudsakligen från beskrivningar och bedöm-vuxnas
vad karaktäriserar bra barnmiljö.ningar av som en

NÅGRA TEORETISKA studie barn och barn.Eva-Lis Bjurmans Om Om
UTGÅNGSPUNKTER barns olika vardag, utkom utgjorde1981, sinsom

tid pionjärarbete författaren frånutgickett attgenom
barnmiljöFörorten har oftast beskrivits med barns beskrivningar kultur och vardagsin isom egna av

förtecken utifrån faror,negativa hinder dess bris- olika bostadsområden höghus- respektive vil-samt typer av
och stimulans. Boktitlar frånspänning 70-talet labebyggelse. fortsatte varken honTyvärr själv ellerter

och betongenBarnen Insulander, och efterföljare1975 med liknandeMan studier och det saknasnågra
bara helt enkelt Gordon Molin,sig därför mycket kunskap1972 barns perspektiv8Canpassar om egna
frammanar bilder storskaliga, barnovänliga närmiljö.trista, sinav
betonggetton. beskrivningarDessa emellertidutgår
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blicken för det kan uppfattas positivtäven som som
och utvecklande miljön.i

utvec/elingsuppgzj beskriverBegreppet hur människan
under hela livet, olika åldrar, olika tankemäs-i möter

sociala och känslomässiga tillvaron.siga, utmaningar i
uppgifter lösas förDet människanmåsteär attsom att

ska kunna fungera samhällsvarelse ochsom mogna
människa. barnen undersökninggruppFör i minsom

det viktiga utvecklingsuppgifter lära klarasig sigär att
hand efter skolans slut, utveckla kamrat-egen att

kontakter, skaffa och ungdoms-sig insyn iatt vuxen-
världen, utvidga den fysiska miljön ochsitt revir iatt

utveckla förmåga olika fritidsaktivite-sin iatt typer av
Utgångspunkten barns efter kompe-är strävanter. att

viktig drivkraft deras utveckling.i Fråganär ärtens en
hur olika inslag miljön hindrar eller befrämjar dennai
kompetenssträvan.

miljöerbjudandenBegreppet eller meningserbjudan-
den har perceptionspsykologen GibsonJ Jmyntats av
och och vidareutvecklats bl.a. pedagogik-använts av
forskare. beskriver denDet vilkenprocess genom

Genom låta barnen ochmina meningsfullavägvisare aspekter omvärlden framträder föratt vara genom av
undersöka vad erbjuder och individen.mening, spänning handlar både upptäcka olikaDetatt som attom

trygghet miljön barnensi perspektiv, vill möjligheter ochjag aktivt använda dem. Vilket erbju-sett ur att
det förgivettagna.något dande ellerJag använder, baraän någon inteavgörsannatsyn av vuxna ser av

barnen första handi aktörer, medskapare tillgängliga erbjudanden ocksåser som som utan av personens
sociala verklighetsin och mindre gradi Olika individerintentioner. olika miljöerbju-av egen som antar

föremål för fostran och åtgärder. danden,Begreppet skapar och de möjlighetermening utnyttjarvuxnas
barnpenpektiu d försöka världen erbjuds exempelvis bostadsområde olikaiattsv se genom som ett
barnets därför centralt arbete.i och utifrånmitt Men olika socialaögon, är situationer, intressen,sätt per-

andra teoretiska begrepp utvecklingsuppgzf sonliga förutsättningaräven och preferenser. Ett minasom av
afbrdzznces miljöerbjudanden, meningsskapande första intryck, också blivit bestående, de olik-ter, ärsom-

00/9 /eompetenssträuan hjälper till forskar- heter finns mellan barnen detta avseende.i Menöppnaatt som
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det naturligtvis också de har mycket uppgifter igenkän-har ändrats för försvåraså vissaär att attgemen-
de delar med varandra nandet enskilda individer.många intressen, umgåssamt, av

och lever fysiska dettai omgivning. Isamma samman-
hang barns kultur viktigt begrepp, kan deñ- Linaär ett som

de kulturprocesser och kulturprodukternieras skrev kort, informativ innehöllLinasom uppsats,en som
barn har tillsammans inblandning. enbart omdömen.positivautan vuxnas

bostadsområdeMitt
BARNPORTRÄTT-TRE område det roligt. bar lekplatser. spelarPå vårt Vi Viår

HÅKANLINA, tennisplanen.SAMlR OCH lekertennis på på jag påmestsommaren
gård. ganska roligt bo här;min Det på områ-år att men

De här bygger första finnsdet barn. roligt bo Back-i så Detinte många iporträtt årtre presenteras attsom
hand barnens teckningar baga tyckeri jag.uppsatser, samt utsagor
enskilda ñngeradeintervjuer. Barnens ochärnamn
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Östen badade.direkt. gick oebtittade SenTill fogade hon illustration Senpå jagjagettuppsatsen somen
tittadelite till. klockanlåste pådetaljrikt och exakt Når 20.00 jagLinas jagvisar närmastesätt vargrann-

jättebra. för-faktiskt Detskap med gårdar, uteplatser, parkeringar, Dethus, Esterstennis- testamente. varvar
gick oebEfter detritade favoritplatser hon Innan jagplan hon mig.sina avsnittet. jagNär stavarm. m.
Cecilia.ritade somnade låstemycket engagerad och fyllde AgnesHontvå jagpapper.

flera utomhus lekplatser, cykelvägar, denplatser -
filmer det bästaspännande Detparkområde. Linagården och Att är vet.ett seegna

detibland kanvad får bumör,beror på jag påår vara
skråekflmer.beror iblandaetionflmer, dettittade Kärlek ombord... påpå på, jagJag ser

och lillebrorbor tillsammans med iLina sin mamma
hem kompisarfyrarumslägenhet Herfamiljshus. bor vill LinaMamman intei Pappa i gärna tarattenen
rädd skahon själv hemma.stad och besöker honom Hon vistadsdel inteLinai årärnär attannan samma

framtids-busigaofta. bostad sedan Henneshar bott området Lina.såna grejor,Hon i i sägergorasamma
velat åndaolis: det barfrån dröm blihon hon har aoch ainga minnen någontvå år är varatt senJ gP J gvar

ånnandeeller detektiv.boplats. fina, tycker hon, de liten, Det eorHusen ånårär t exmer s grmenannan
jobba sköterska ellermängdbehöver målas. Inomhus, hemma, har nåt sånt.Lina att somen

aktiviteter, ofta ensamhet. tyckeri Hon tittaattom
Förr...roligareoch ofta detta DetTV timmar varjesig åtägnar ett varpar

veckanfritidshem alla dagardag, brukar hon isärskilt På Linavintern. är utom en,varasommaren
fritisharskulle vilja sluta.och hon ihos farmor eller bor hon Hon varitiså menmormor, mamma

villallt välbekant ochoch Honhusvagnen vid kusten och där finns uttjatat.TV. En åringen ärsnart treav
kompi-förfogande för medfri tid tilldagböcker illustrerar väl hur hon kan tillbringa haLinas att varamer
musik-hon kommunalaeftermiddag veckanhemma. En i gårgången sar.ensam

med:vill hon slutaoch spelar flöjt, det jagskolan men
efterförrakom bem ville slutaefterskolan gick bem. så jagDirekt terminenNår åt jagjag jag tvungenvarmen

roligt.också.tittade Kärlek den bår Linaocb drack Detterminen intejag påsmörgåsartvå årattvatten.
villjobbar tycker Linabandlar kryssning. inteOmbord. DomDet attute,att mammavara mensom omom en

kännerfler själv hon hemma.Duck kommer ibåg ska Linadär beter julia, intejag inte när är attutsen
hand,klara självjättebra. gick hon skulle kunna sigSen jag in på mittProgrammet år menegennamn.

hända henne.för skafembanden. oroligoeb band. lyssnade någontingjag påpå är attsatte mammarum
ochdom snällaomkring Linalyssnade det låste säker skatt.Medan Fem Menpå jagjag årruntgrannarnaen

honblivit skrämdbemma .sjalv för har aldrig varitboken jättebra. gångnågonjag minDen närår ute.var
dom blom-dom snålkt.tittade bor dom gamla,åkte till Under tiden ViDårpåjag årstan. gavmamma ner

godis.blommor, då fekfiir bade får mycket Ettbra. pysslade också lite viviSunes Den så jagår rått morsommar.
gubbeinslag grannskapetlite mystisktoeb skrev skrivmaskin. iSenSen påjag mig utgörssatte enavgrann.
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promenad tillsammans området. skulle vilja bovår vill ho här,i någon Nejmöter jagsom stans.annan
jättekonstig med hunden hela tiden. hanHan hon. Eller hos firmor för hon har tillNårär min såär närasvarar

med den, kan han låta den saker skogen eller hos för hon harmin Detsjätomt.göraute ärmassaen som mormor
egentligen hundarna får spännande inslag bättre hos för dåinte Ett kan jag grejorgöra. göraatt vara mormor

uppfattar önskar fannsdet fårjag Lina där gick harfztaSistjag inte jag jag igöra.attsom att mer av. som var
berättar ocksåLina gemensamhetslokal gick barfota ratsehkanan detSen vi pågräset. närom en som var

finns hus bort. kan ha festernågra och det kallt. roligtDär saker får.Det inte Hosär är göraattman man mor-
möjligt för barnen dit och spela spel. golvet kan klättra träd oeh klättraPå på påatt man appmor mer
finns schackbräde. kan själva dit taken och lekplatserna kanBarnen klättra takenpå påett stort uppman
eftermiddagarna de vill. och leka fortet". spelaFångarna på Men tennis ärom att

fortfarande roligt, det kan tennisplanen igöraman
Det roligare förr genomgående närheten.iär ettvar terna

medintervjun harLina. Nu intenär är storman man
mycket hon. honså problem honDet positiva har kompis all-Linas inte någongöra, säger åratt attsom

skrivit hon tillbakai deles närheten, det lilla grannskapet. honi intervjun. Det i i Trotsäruppsatsen, tar att
roligt längre. beskrivningar bristen fysiskainte Hennes hinder kan cykla och till kompi-någranu utanav
möjligheter för utomhusaktiviteter illustrerar andra delområden upplever hon det deti attsar som

denna uppfattning. liten pulkabackeHon jåttelångt till kompisar.visar mig miljön både kan upple-Attären
jätterolig mindre. och anspråk olika beroendejag När i sinnes-när sättsom var var tasman var vas

liten det lätt hitta har och medspänning: Vi ellersån stämningen årattvar en om man ensam en
rutsehkana där borta, gick kompis framgår beskrivningså Så skolvägen.jag Linasär rätt stor.som av av
uppför den. stod där horta oeh snackadeMin alltid till och från dag.skolanjag går varjevagmamma samma
med uppförgick den. ochnån.. baraså ja, och till skolan.jag på Detjag Men2-3 minuter jagsatte tarsen om

den skidan och hade fåttmig den har sällskap med kan det harjag på mig nån tio minuter. jagnästanena ta en
andra skidan... åkte långså mellan husen.jag jag går i zie-zae Den gårvag,ner. som

dåligt humör. den lite längrejag jag på Pånär är vägen
leker iblandLina intilliggande lekplats med kan det ibland kännas lite otäckt detvintern när ären en

pojke. besöker lekplatsen tillsammansNär mörkt, särskilt där träden växer över vägen.yngre
demonstrerar hon hur hon brukar taketsitta
lekhuset och förklarar det bra klätter- det finns möjligheti Lina klättra trådvisar mig iäratt att repet att att
ställningen sönder för då det mycket och bygga kojor det lilla grannskapet. gjordesvårare i Detär är att ta

har lekplatserna,Man domsig hon ofta förr, harpå slutat. roligtinte så Det intetröttnat såär ärupp. men
roliga. skulle klätterställninganDet höga. längre. leta efter nyckelpigor kan fortfarandeDom Menvara attmer
kunde skulle det finnas.Mer kul: det blir dengrejor Dom april letar efterja,göra 1närmer. vara sen
kunde komma med frågar hon nyckelpigor och alltingJag Lina det brukargrejor. sånt, oi göra.nya om
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Finland ellerfrånkomönska ja,kanbusigabrukar grejor...Jag att pappatesta man
där.Island elleroch vill såntför miljön Tallvägen nåtMamma Linavarnar

flesta kan litebor dömdit:inte Lina går Dår vaatt som
hälsaskakvarteret hondetlämnaføkdå dettrgjçz. det första Lina måstenån närSå maj,på egnavar somvar

Viktigaoch Malin.Johanna,kompisar,flaska Lottabade små/ltspricka huvet, sinaznågraz ensexoren
stadsdelsbadet.vid och Detkioskendit, det platservill skakille. ärbavetpå Mamma inte jag är torgetatten

villmycket intebadet med Mammamedinvandrare Men Linasåna grejor. ärgörår annat.sommest som
ofta. badet Linasska dithon Menflesta ställena. sådomrädd, hon har Hon ärvaritinte en avatt

kundeförsthonbeskriver intefavoritplatser. Honcykelturer tillsammanskänna områdethar lärt attgenom
hållerhon sim-alls,utforskningarockså simmamed ta ettattatt numengenommamma, men

viktigBadetkandidaten.hetermärkeinställning tillhand. har invan- ärpositivHon ensomegen en
/øadeoch ha kul:kan leka Vi sånamötesplats därandra län-frånsynnerhet till klasskamraternadrare i man

sjönkdenochankor, mittenländer. zfån olika mittenkal med klasskamrater jag zder. Det sattår satt som
sjönkdom andrademlite avundsjukIbland kan nåropp ner.tman rn varao
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Ibland kan det roligt till bygglekplatsen,attvara att
dit och det händer eller bara klappanåt, gri-se om

liggerDen andra sidan bäst.vägen ärsarna. som
Personalen bryr sig görmer, mer.

favoritsysselsättningEn busiga fastgrejor,är att testa
får. Ibland kanjag inte och spissapå nån, så ärman

det roligt ibland dom upptäcker Leka detektivnär en.
dom det. brukar ocha, jag minautan att vet om sen

kompisar... följde efterdom följdepå Så15.nummer
eñer dom fckvi också...så vi på teaterse

Samir
Samir skrev kort med enbart negativauppsatsen
omdömen gården och lekplatsen där.om

bor Tallvägenag lägenhet.på tyckeri detjag äratten
tråkigt. Utanför gård med lekplats. lekplatsenPåär en
fnns sandlåda, och rutchkana. Framförtreen gungor en
huset det tråkigtDet lekplatsen,är pågräsmatta. ären

leker alltidjag hos kompis. husinne min Mittnästan
har ochvåningar gult tegel.ärtre av

harUppsatsen illustrerats med teckning före-en som
ställer huset där bor.Samir favoritplatserSamirs är
badet och bygglekplatsen. ankomsten till Sverige vill han först inte gärna svara.

Åh, kommer ihåg. byterjag snabbtinte Han samtals-
kanI Sverige känna sig frågar lite hurjag det där hanämne när sågnärmreman ut

borSamir tillsammans Åhmed båda föräldrar ochsina bodde Irak. kommeri ihåg.jag inte byterHan
äldre bröder fyrarumslägenhettvå i flerfamiljs-i också snabbt samtalsämne han frågapå minnären ett svarar

hus. komHan till flyktingSverige för familjenår kom direkt2 till Skåne eller de boddesom ca om om
sedan. Familjen bodde först de andrai delområ- först.någon det, detfo, harjag jagett av annanstans tror
dena stadsdeleni och har bott nuvarande bostadi sin glömt, det längesen. harjag inte jag inte varit påvet var

och halvt frågarNär honomår. hurjag längeKonsum alltidpå till badet det där,jag gårett såettca om utan
det där han boddesåg Irak och hani bodde vid framICA. Längre i intervjun uttryck förSamirut var ger att
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och litendär Mantillhan helst villfrån Irak, Vihemskahan har minnen tar paus.centrum. stannar enatt
efter cykeln,blir lite längtarhår Samirhan känner svettig.glömma, och i Sverige. ja,sig att somtryggatt

cykla. skaroligt, då skalovad. jaghan blivitåndå land. Det jagtycker Sverigedet battre, mittjag årår ommen
roligtoch kanske kåpacykla till Detnånting.det roligare. år attår stanmest,

vidborcykel. har kompisha Samir sammasomenen
iblandbröder ochhan medgård, iblandframförallt sinamycket tid inomhus, umgåstillbringar vin-Samir

villaområdet.bormed klass-kamratspelar dataspel ioch video ochtertid. TVHan tittar somen
har önskanmed kompis.tillsammans Han omenen

uttryckplötsligttalar Samirroliga saker. Närbo med Påi många gerom sommarensommarenatt ett rum
upple-ochuppfattningför mycket positivabröder-tillsammans med positivmåla och tecknabrukar han en

mycketdet jättekul harvelser. Manvill bli buss-balkongen. Påbrukar SamirDe sitta år attsommarenna.
och grilla.Backarna brukar Detköpaoch drömmer På vichaufför han blir årgöra.när attstor om

finns kompisar,där. där kusiner,manniskorVolvobil. mångaen
fsk ochgrillabrukaroch det jätteroligt. Viårgrannar

boll. Alltidfotboll ochbrukar spelakött. Och barnklättra...finns viingenstansHär att
killarna.föruttryck enbart negativa tjejernaSamir i motuppsatsen upp-gav

tråkigtvidhöllfattningar, han Deti intervjun. ärsom
barn...slårdet finns Engården tycker han, ingenting göra.att som

människornamycket iharklättra. Samir inte såNår sägaHår ingenting ingenstansår göra, attatt omatt
slårhar hört talashankunde klätt- grannskapet,trådbodde Lindvågen finns dar jagpå somom enmensom

känner, dom Hanbarn.underklåtterstållning. En jag intejinns Men vårHår ingen pratar om.somsomra
dom.barn,barn, han dum Detslår baraplommonträdenhanpromenad utomhus ärmig sägervisar iir mot

uppfattar dettatolkabetydelsefullt inslag Samirdegården och förklarar i svårtär ettsomatt omatt ett
miljön.spännande inslagskrämmande eller iskolgårdjåttegoda.miljön. Plommonen dom Påår ettsomen

blivitoch harområdetkänner intebas-klätterställning och sig inärheten finns Hanalldeles i tryggenen
hand.hanskrämd varitganska ofta han gångdit någonochketkorg Samirgår närärnär ute egen

utomhus.
djurfilmer medspännandedjur ochtyckerSamir om

tyckerbygglekplatsen finns Samirhar för grisar,centrala staden själv, Påfår åka till ärinteSamir sommen
hagefinnsfårengulliga. berättar ilångt hanför hur Hanregler och restriktioneringaövrigt ute ensomom

kanÄndå ochbyggenganska vidhand. han inomfår sigrör matasom mansommarenettegen
tillfälle detberättartill skolan.markerade Hanutomhus. hans kartaområde närbegränsat På våg ett varom

hade ele-domkulturdag Backhaga:karneval eller ioch ochspringrunda tillhans in enut ettcentrum
elefant.riktigfznt,med kompi-Tallvägen.gårdar Når minajag iir enpar

brukarlångtochleker Vi springaivägspringersar,
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talade djur underNär kom bröd, dricker bon dricker belaintervjun tiden.in vatten... vattenom sen
honom till hemlandet. tyckte det ankan.roligt leka med badeassociationer jag jagämnen attsom gav var

berättar livfullt husdjur och promenader också duoa. flög lampan.Han raket oebsina Den påi uppuppom en
parken. han tycker mycket parker och fnns deti Säger oeb Irak,Men inneingenting igöra åratt uteom men

det roligt. bade också bona.muséer. jag Når jag åttasvart varen
det finns tråd bade liten oebanka eller skulle slappa benne eftermånga En gång jag år springavinåren sex
riktig anka, alltså bade den den fler benne.. slapper bennejag så går varje gång bennesåtrånaten mat.ger

den gjorde bade denmig jag går, jag jag ivar som sa,
byggen finns kontaktenmånga år. med djurenPå vik-som en

boll ocb den oeb gick parken faktor tycksjag på kärlekjag i tig Samirs till djur,tråna når tog motsom svara
med ankan ban efter bela tiden. bar kommer fram berättelsen frånjag så går Så hemlandetmig i och isom
också haft bönor brukadeockså leka med. beskrivningar vilkajag jag TV-program hanjag tyckersom av om.

Äventycker mycket smådjur, ankor liten badet finnsså meningserbjudandensåna sån möjlig-ochom en-
anka gul kommer ibåg. bade också hona heterjag aktiv. bar klarat kilometermårket,jag oebjagatten en vara-

bade brakade den tyckte mycket 5-kilometersmårket.jag så brukarjag, på hoppa dykajag Vitrånar, årsom na
gjorde den... oeb slå volter underris så vattnet.om

Ankor tycker bröd bon litenFörst sånåtermest om en
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Håkan bra och det kul med trädgård...Datorn är är egen
Håkan har dator hemma favo-Jag trivs... ritat sin sinasom en av

Håkans lite längre och och ritplatser. han inomhus tillbringar han delLinas Samirs Närär än äruppsats en
han också inställning till miljön tid med spela spel vid datorn. hrapositiv i sin Detär årattmera ensam en

bostadsområdet. plats har tråkigt.i på Han visar mignäratt vara man
färdigheter.datorn och demonstrerar sina

bostadsområdeMitt
har villa. här. mycket och har köpt hårddisk megahite,Hej jag 42jag jag Vii trivs går precis sån på såen

badar had heter Valfisken. har syskon, har kommit hur lägger spelen ochpå jag två påvi inte in så.ett som man
bra skola. hus gult och har inde- försöker klura duktig kanjag går i Mitt Det jagvi i jag så såjagär ärut. passen

lade gårdar. hor Lillvägen 48. jinns mycket lägga spelen kan dom ochfungera.jag Detpå in jag inte Detmen
och har till afär, bank, apotek och och spela ändå, alla dis-Viinne. går måste inäraute stoppamanmen

konditori, tandläkare basket. ketter och och spel har disketter. hade4jag Det Såsånt vissa jagtränar ärm. m.
roligt för har kompisar. fnns hugospeldet har det fungerarkvar,jag Detmånga Detjag inte.ettmassaen men
roliga lekplatser, har trädgårdockså disketter. sönder brukar spelajag jag går på på Det jag8 ären varen nu.
hra, skola. med skolan det själv. kan välja ska player ellertrist Det Mantrista är attmen man varaom en
jinns roliga med skolan har player och Till spel det bara hainget Det jag två sånt. vissa gårgöra. äratt att att en
hra klasskamrater. har plommontråd, äppelträd och player. den första denspel playern jättelättVi Vissa är-
päronträd trädgård med joystick, ska ha eller deti våran nåt sånt,annars man mus

jättesvårt.är
framgårSom bor Håkan villa tillsam-iuppsatsenav
med båda föräldrar och syskon. har Högspänning och Tecknade pärlor hör tillsina Hanmans

bott här sedan han då familjen flyttade hit favoritprogram för-Håkans han TV.år, tittar Hannärvar sex
från jämförelserstadsdel Lund. klarar han tycker vålds- ochi Han inte tittagör atten annan attom
mellan de båda stadsdelarna och konstaterar det actionfilmer. det roligt heller. får lovNej jaginte inteär äratt
bättre Backhaga där han bodde tidigare. och skulle vilja heller. har uppfattningeni Det Haninteän är att
roligt här. mycket och kan cykla. det kan för mycket denHär Man negativtär större att typerman vara se av
upptäcker alltid bästa med området filmer. har han kompisars beteende.nåt Det Detärnytt. att sett
det det finns barnDetså såär sämsta ärstort. att att
leka med förutom klasskamraterna. finns det Trädgården bra plats lekaHär är när äratten man

kan önska Håkans enda önskemål hemma, tycker Håkan. stolt bärbuskarsig. Han visar migärmesta man
lite trädgård. favoritplatser den och träd. tycker det kommundels-Hans Han positivtstörre är är atten egna

datorn och stadsdelsbadct trädgårdsavfall.med "Kalles kiosk". kontoret ordnar med hämtning Nuav
hade klippte träd dom blommarvi sån vi våratur, nu
och allahur skulle tjockaså visste vi inte vi transportera
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fågelben ochoch bort. skrev kycklingben, kansmala till längre Så H: Nej sånt. Detintecontainerngrenar se
böjda, jättebojda.dom hur helst. Ibland domkommundelstidningen bara behövdei åratt utman som

Ibland dom alldeles raka ochlägga alla kvistar ovanför trädgården. kom dom ochSå så.år
hämtade det. låter lite mystisktDet

helt konstiga. aldrig dom ochManDom år ser
hade dom litet barnHåkan har mycket spelaMen En gång i 2-såntgöra än nästan. ettannat att att

dataspel, årsåldern.och leka trädgården.TV Hantitta i trä-
kan lite mystiska saker hår ocksåbasket idrottshallen centrala staden och ocksåi i Detär vanar

med frågar honom han ändåi När jagscouterna. om
kan lite mystiskthinner du intresseradoch leka med kompisar han: Ar sånt,ute vaav somvara svarar

ibland försöker redamycket, mycket.Oja, ja jag påta
du detektivFörsöker va

Håkan forskare forskavill bli han blir och janär stor om
du dådinosaurer. Lyckas

Ibland
snälla...Grannarna är

ibland...Håkan chans för riskeratycker mycket och tillbringar måste sigMan ta attatt uteom envara
vidsträckt aktionsradie. Föräldrarnaganska mycket tid utomhus, ofta lämnar han det Håkan har gerenmen

hanlilla upptäcktsfärder, honom tillåtelsegrannskapet och timmarsig att ute ettut vara par omger
restriktio-sällan cykel. har vid talar han ska. har andrakompisinte Han Han ingaingen vartensam om

årskursden för hur långt han får lov eller cykla.gården, kryper Iigenom attettegna men om man ner
buskage började han åka till hand eller tillsam-kommer till Håkans klasskamrater. 4 stan egenman en av

känner med samtidigtHera och tycker dom kompisar.Han Men säger nårår attatt manav grannarna mans
snålla. till och handla kännerhan glömt nyckel gick han ska åkaEn sin in nånting, siggång när stan manner

cykelturer olika rikt-till bredvid, har extranyckel. den heller riktigtMen Hans går iinte trygg.grannen som en
området. cyklarhade trillat bakom kylskåpet kunde hitta kors och helade jag påså inte ningar tvärs överner

lite ochden. fck därinne och Cyklar och hoppar hoppsemlor och Håkan berät- liteMen påså. sånt.jag gupp
backe kor nerför och kan händadet också kan hända mystiska saker sånt. Deti sånt,tar att manom grann- en

spännande saker. cyklar ibland tillskapet. han hittar Hanatt
och fun-märklig fzmilj dår. vad den gamlaH: Det jag soptippen,inte ärår rått övervuxenvet som nuen

Håkandom heter, det park och strövområde. har hittatgamlatvå Domår år utepar.men gerar som
från gamla stolar och haroch cyklar ibland och handlar och kastar dom sånt. Hansoptippenså rester

långt borta och solur.ben. kan hitta också hittat lekplatsMansåna små, små iut ettmassa enen
sandlådan och så.

området han iakttagelserKycklingben eller... Under cykelturersina i gör



förbi skolancykladeskola. han ochEn Matsgång när
rökfyllt korridor.det alldeles Nårde isåg att envar

tidningspapperförsvunnit därröken hade massavar en
deeldsvådadock måsteinte såDet stor attenvar

brandkåren.efterringa
förhariakttagelser vad ungdomarocksåHan gör av

domomkring.det SåSen gårsig. vissaår gång tarsom
dom.och slår sönder Såså springerruta,sten sum-enen

till och eldarcykel dom litedom så springerpar senen
till.dom lite Sådom gårså springercontainerupp en

Föräldrarna bryrklockan kvällen.dom hem sig10 på
det mycket.Såinte nånting. årom

otäckt stäl-det kan liteHåkan vissaattmenar vara
skakis.blirdom hotar och Menlen och sånt manom

det kanupptäckercyklar ställen jagpå vissa såjag att va
otäckt, detdår kan liteochlite otäckt så jagvet att va

där.killar ochkan lite damma sånt årsomva

han iblandbeskriver också huroch han han spionerarvad sker bland ungdomar och Menvuxnaav som
vad händer.förungdomsgängen ja,har också del både lite skrämmandegjort manatt se sommen sam-en

lite.ochklara Man måstetidigt spännande erfarenheter. blev han måste vågaEn måstegång manav
buskarna.chansen eller Mantill kompis kväl- iskrämd han skulle hem sig nånstansgömmanär taen

ibland.bara för riskerachans Mensiglen. måste attta en
kloktIbland kan detdet beror situationen. attvara

stick-bli inblandad.eller undvikahade hår och kollat sticka Manmörkt för ivägDet påvirått attvattvar
kan duefter. domska låta blikunde hos OmkomDisney. Så på jag sageröver att taatt mansova er,
skadu sticka".den fårgick krossa Man intehonom fck det och då klockan inteSå sååtta. inteså vi rutanvar

cykla ditbrukaråndå. detdethårzfiån halv gick vid skolan. jaghem Så Man inte.nio, så vi görgörasatt
detlåter konstigt jagdär och skrek jävla ochfitlleguhhar småungar" Detjag nåtnågra görgång.når menser

hlioch skaihland. villhlev jåtteråd-höll och kastade ölhurkar efter Mansåpå vi pröva an-manse, se omoss
måld till polisen.da. dårifån.Vi sprang

fnns vål-uppfattning detocksåHåkan harHåkan känner också till heter Ove, går i attomensomen som
Dzllvågen.digt mycketfemman fyran. brukar och eldaeller påpå vår tjuvarHan
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du det SlangbellorHur och blåsrörskrig.vet . .
det baraI-I: det. har fått höra brukarja, ha slangbellor och blåsrörskrigjag inte, jag och ochVi såntärvet

det. skjuta bakomSenpåärtor gömmer ste-varann. oss
kompisar ellerAv har cyklopöga skydd förSå Såvi ögonen.vuxna narna. som

Alla det, ochH: och skjuter bara överallt.såntvet pappavuxna, mamma
alla det. jättar det fnnsjag Detinte. nästanvet
bara Tallvägen. det bor ofiaSå den kojan där och kastar äpplentjuvar på på Vi sitter i på sånaär en som
Iallvägen har motorcykel den cyklar förbi. förHär bra dom buskarna dompå Dom såårgatansom som

får köra kommer han hår och kör aldrig löven, kan deti 30 så i så går intetapparman utman se men
efter och cykla förbi,I 00 så. kastaEnin. gång så sån så viattvarv varv se en neger

du tycker det verkar lite otäckt därMen äpple. kasta. vände hansånt Det Såjagett var som om
det otäckt därH: dan som..och cykelnja, och skrek akta ska döda ha, ha.inte så mitt på på er"jagär er,

hör fröken frågar vad helgen,så vi gjort inärman
Hcl/vägen dom blivithar ochså vissapå Erik kasta äpplen barnvagn. komjagjaga- Såvi på visäger att en

de avfullegubbar och då hade hon buskarnasånt. så sig i Hongömtut mamman.
kom och fråga bodde. bodde dåjag Så jag jagvar sa var

samtal med Håkan och hans kompis fårI Joel lägenheterna där borta, fnns gickjag i Det Såi 35 inte.
beskrivningar och berättelser hur det palla hon dit och kolla, det dumt ha, ha.såär attom var
sockerbetor, kasta lerbollar från kojan, skjuta med
slangbella och ha blåsrörskrig. det jättespännande, speciellt domja Detjagarär om en.

kul och han dum eller kastaEnså. gång viär ärse om
palladeVi sockerbetor... till då jävlar. kom han till-enpå gång Sensaen som

Efter Eriks åkte Erik och och baks, hanså hade och handlat korn hanså vi jag ICA. Såvarit påparty sprang ,
andra killar och till bondens åker och drog tillbaksnågra Agnes kasta oel korn han och börja letaså igen så in

sockerbetor och till koja, kom ha, ha. kasta hans cykel skrek hansånt vår så ja så enjag på såupp massaen
bonden då. riktigt förbannad baraHan till, då jävlar" kom han tillbaks ochVi kastagång så så jagvar ..

det jättespännande.ja kul palla till, fick han slängde han bortDet gång så Såpåär ärsprang. att en armen.
bondgård. cykelngrejor på och buskarna och började leta.in ien sprang

slängde lerbollarVi hjulen...på Håkan mycket iaktta människor ochsig årägnar att
En Erik och buskarnagång så händelser grannskapet.jag Sune tycks upplevai i Hansatte oss, trygg-en,
och gjorde lerbollar och slängde bilar körde het försökasåna kategorisera människor dummapå i iattsom
förbi. prickade bara hjulen.Vi lät häftigt och snälla. dom dumma eller snälla,Det så Man ärvet om
"splas . dom kan hysseller dom lugna.göra ärom om
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snälla.Håkan har också funderingar och spelar roll, bara domkring invandrarna DomDeti sånt. ingen år
läxa.Invandrare från med det där, dom kanområdet. kommer ofta jugoslavien och skalle lagga sigav en

ska kunna litadär det krig... dom det likadant hår, flesta dumma. Om påDomsåår år år råtttror att man
val. Mycket valvilket det och då dom kanna dom väldigtochBosnieninte någon måsteiår... gär mansom

bryr med dom med dom klassen.ifall dom krossar för det åndå och leka mycket Manisig inte årruta somom en
krig. Och kanske kan dom det hår också. har känner liksom mycket.Såså göra varann
dom krig huvudet, härjar dom skjuta litesåimassaen
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KONKLUSIONER

de återkommer de härNågra itemanav som presen-
terade barnens vardag tillbärigbet/jødrankring a/eti-är:

nyggbet/øtryggbet/räøisla, ris/etagande,vitet, spänning,
/74ndlinggåibet/expansiønsmájlig/aeter.Ord barnensom
själva ofta använder roligt och finnstråkigt. Detär
dagar barnens tillvaro präglas ensamhet ochi som av

framförvill ochTV:n dataspelet.så passivitetom
det finns också dagar fylldaMen med äventyr, spän-
lek och med kompisar ellerning, umgänge samvaro

med vuxna.

Olika barn och förortens miljöerbjudan-utnyttjarser
den mängd olika kommunikationDeras isätt.en

kompliceratoch med närmiljön sker samspeli ett
mellan individuella, sociokulturella och fysiska fakto-

olika individerna tacklarDe utvecklingsupp-sinarer.
gifter varierande Karaktäristiskt ochsätt.

för och Håkan deLina är ärgemensamt att trygga
förankradeoch bostadsområdet. känner miljöni De

väl med bristeralla dess och möjligheter. nyñ-Deras
kenhet och vuxenvärlden påfallande.tonårs- är
Genom lekar, ochgår speja, spio-ut attsom spana

försöker de förstå vad händer och inblicknera, som
livssfärer. sökeri och stimulansenDe spänningennya

framförallt den sociala miljön, Håkan finneri men
också och den fysiska erbjuds bostadsområdet och hans utvecklings-spänningsmoment utmaningar i isom
miljön. ñnner längre meningsfullt uppgift består kanske främstHär inte Lina etableranågot i sig iatt en
och knappast heller. tillfredställer kamratgrupp finnaSamir och trygghet och förankring.Lina sitt att
behov utsträckning TV och honom det tillgångspänning i kunna kännaFör ärstorav stor attgenom en
böcker. denna utvecklingsuppgiftSamir trygghet, slippa förFör rädd kriget. Bygglekplat-inteär att vara
lika påtaglig. har förankring förHan viktig plats honom. djuren där rycksinte i Genomärsamma grann- sen
skaper båda kamrater. tycks fortfarande han ha funnit viktigtsina Han något någotsom mot ettsom svarar-
hålla med vilka möjligheter psykologiskt behovorientera med anknytning till hans erfaren-sigatt om
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för vadde känslanutvecklardoftersmak ochför ärutloppbadet får han sinfrån hemlandet.heter På som
förmedlastolkar budskapenfint.fultoch Dekompetenssträvan. som

och lärlandskapsarkitektur sigocharkitekturgenom
dentill barn.talar Imiljöerochplatserstil-funktionalistisktutifrån utnyttjaplaneradesFörorten somett
leklärandet bl.a.miljön skersociokulturellapsykologenfanns Stinatill barnenMed hänsynideal. genom

risker,ochkamrater,medochforskningsresul-WohlinsarkitektenSandels och Hans testa taattsamvaro
ungdo-och dumma,snällamedforskningmedvetande. Sandelsplanerarnasi möten grannar,omtat

biblioteketbygglekplatsen,badet,personalWohlinsochoch Sandelstrafikbeteendebarns mar,gemen-
iaktta ochlyssna, spionera.ochförbetydelsenärmiljönsundersökningar attetc., genomomsamma

kunskap,tid.banbrytande Denbarn, sinsmå var
miljön,användabarnsioch variationenpräglade 60- Denbarn sättoch dende ideal attstorasomsyn

miljöerbjudandenocholikaoch menings-deBackhagauttryck i70-talens planering isig antaatt setar
barnensvadentydigtdetde olika svårt ärtrafiksepareringen, sägagårdarna,rymliga gör att somtyperna

sökaviktenhävdavillbästa.och jagkvarterslekplatser Däremotochnärlekplatserlekplatser ytter-attavav
finnasjälva ochbarnenkunskapligarestuderatområdedetde jagI attgrönytorna. genomsomstora

utformningeninflytandebarnföroch detutbyggd gång överfinns väl närservice vägar avatt gesom enen
kunskaperMed djuparenärmiljön.denbygglekplatserna harför barnenbyggts ännu omegnat.ex.upp

miljön,anspråkochuppfattningar ibarnsAllt dettaekonomiska nedskärningar. sättdrabbatsinte att taav
förortens negativaförgivettagandenkanperspektiv. Förtillgångar 9-10-åringarnasär omvuxnassett ur

omvärde-kulturinnehållet barnsoch isidormiljön.värderaförsiktig med Devillövrigt jag nyanserasattvara
fysiskaocksåinslaghar negativabestående,fastlagda och Förortenfinns därfysiska menras.ramarna

vardag.viktiga barnensvärden ioch socialadentiden förändringarsker hela i socio- ärsamtidigt sommen
enligtOch det mening intekulturella miljön. minär

finnsbostadsmiljön irelation tillifrån det andra.frikopplat Pådetmöjligt värdera sätt somsammaatt ena
leka ochslutatbarnfarhågorvuxenvärldentill fysiska ochbåde relation socio-lärande sker i attBarns attom
harundersökning visatdöd.barns kultur Minmiljöfaktorer.kulturella är att

ochbarn lekerlever umgåskulturbarns sättett-
alltidbarnoch gjort,vuxenvärlden önskarochleklärandet bl.a.miljön skerden fysiskaI somsomgenom

och datorer.videomedkonkurrens TV,det fysis-rörelser iutvidgar iaktiviteter. Barnen änomgenom
ochfungerarvadkunskaperka sinarummet somom

platserdet finns sigfungerar,inte gömmaattvar
cykla ochkandunkgömme,lekernär var manman

finnsdettrafikrisker,och sigspringa röra utan var
meningsfullt Genom sinnes-roligt ochnågot göra.att

kännaoch blommor,plocka fruktupplevelser attsom
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ATT KUNNA FLYGA

MELLAN MoLNEN

VORE ALLT BRA.

SVÄVAATT OCH BARA SLAPPNA Av

OCKSÅVORE BRA.

LÄGGAATT SIG MELLAN MOLNEN

OCH BARA SJUNKA.

DET VORE ALLT BRA.

5A TÄNKER DRÖM.JAG I MLN

Marlene 6BLopes,
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ROSENGÅRD

ROSENGÅRDPÅVÄXA UPPBO OCHATT

J

finnshärifrån. mångaflytta såkunna Detskulle aldrigRosengård. Jaghar växt uppag

respekterarför intedet vissaIbland kanhemma. svårtkännerkulturer här sigolika så varaman
härkänner migmulatt,dom jagJagsjälvdom jag är svartär somsvarta. mensvarta, en av

invecklat.lite Hemmaibland detsvenska språket,förstå detRosengård. lättDet ärär menatt
mixatdetsvenska.det Vissaengelska,ochbåde svenska ärsägerjag måst är ettattmenpratar

märkerRosengårdtilloch kommer såinvandrareRosengård,språk här ärnär manmanmen

mycketsnackasRosengård. såbor Detväldigtdet. jagJaginte struntpratöver omår attstort
det bormedochdethär, Ikänner jag.jättebra här.det migRosengård, Jag gör attär tryggmen

Hestavarandra.försvarar Domoch allakompisarharsorter härolika mångasåså många man
kommerområdet. Jagmycketsnackasdethärifrån förflyttar såsvenskar nogstruntprat omatt

ocksåkompisarbo här. minajättebraför det Mångablir äldre, årbo här jag är sven-när att avatt
undrartill jagjävla neger mig såblandhär.också jättebra någondom Iska och trivs sägernär

detförblikommermulatt ochnegerhur Jagochvad negerdem ärär attut.servet enom
medfelmedlösa det Det ingetdom mig.det skaproblem med inteoch har så ärnågon svarta,

med minamänniskor. Närbehandlade jagoch ska bli vän-människorocksådom pratarär som
tillsdet,förbli jagliv och kommerRosengårdfärgad. mittdomtänker jaginteså ärärattner

dör

BÄST.Rosengård är

Rosengårøisskoløzn/klass 6 EHälsningar påMimmi
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ROSENGÅRD

Hej här.Jag hur detJag bointe Rosengård. har flyttat hit förär Jagärvetny att att
har kusinerjag här Rosengård.i

börjarNär skolan blir det litei det bättre.svårt tycker skulleJagärman men nu att prataman
lite svenska mycket förinte då glömmerså språk. Därförsitt tycker jagmera men att egetman

ska språk.sittatt man prata egetmera

har träffatJag människa kan perfekt svenska, perfekt engelska han har glömt sitten som men

språk. Om inte språk dåmixat skulle perfekt svenska och kanskeeget pratarman prataman eng-
elska då skulle kanske glöma språk. det finnssitt Jag det finns faror härinte någraman tror

Rosengård. tycker det skulleJag bo lite svenskar här. Kanske skulle det lite lunga-att mera vara
här skolan då.i hurJag detinte bo Därför jag inteär Menärre vet att som attvuxen. vuxen.

skullejag det skulle bli bra.jagom trorvara vuxen
DÅHE

Amel

VÄXA PÅ ROSENGÅRDATT BO OCH UPP

har bott Rosengårdi i skulle Hyttaår. När hit till1 jag Rosengård hade hörtjag så

mycket skitsnack Rosengård och trodde dejag hade hörtjag hade hörtJagom att sant. t.ex.var
det finns mördare, våldtäktsmän, knarkare och det finnstjuvar, invandraremångaatt att

Rosengård. Knarkare finns helst. folk alla knarkareMen bor Malmö finnsivar som tror att som

Rosengård. finnsi Det invandraremånga Rosengård och det bra lär Hera kul-sigär man om
kännersit Man härsig Rosengård. finnsän Det så mångaturer eget. trygg pratarsom samma

språk och har kulturjag behöverjag, så rädd.inte kännerMan sigsom samma som man vara
hemland.i sitt Inte precis Det flyttar frånmånga Rosengård, förnästan. ärsom men som vara
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invandrare. Jagfinnsdetför mångaOch såRosengård.mycketalla så attsäger struntprat omatt
kom-utanför. har mångaeller Jagaldrig känna migbehöverhär.kompisar Jaghar många ensam
ifrånRosengårdkompisar.svenskaockså ärhar mångaländer,från olika jag toppenpisar men

svenskar.borbaradettill där,åkersvenskainteMalmö.delar Om nånandra är ettt.ex. somav
detvadklär Domhur sig. ärsägertittaralla Domoch stirrarMan går manen.gatan
härproblem. Menhardomdeproblem.verkligen Menhon harellerfär stil ärHan storasom

bordehärborFolkvill.domhurfår allaHårdetRosengård så.ingen gör somär utsesom
tyckerfolkvadbryr intemigJaghärska kvarkanskeRosengård.försvara Jag omvuxen.som

alltid.de kommerochRosengård jagbostoltändåRosengård, jag överär attom

6 EAmmnA11:

ROSENGÅRDPÅVÄXA UPPBO OCHATT
J

hälf-alltså6bott här i år,alltså hargammal, jag6Rosengårdtill årflyttade jagnär varag
IblandRosengård.favoritområde närlämnatänker aldrig mittochhärliv. trivsJagmittten av

finnsdeteftersomlitekännabrukar migLindängen jaghälsar inågra vänner ensamt.ex.
stoltliv.områden Jag"dödaförområden ärsådanakallabrukardär.invandrare Jag utanså

berättarborfrågar Dåjagdåbussen någonochbusshållplatsenjag väntar varärnär t.ex.
brukarRosengård jaghärmycket ikännerRosengård migJagborstolt ijagjag tryggatt

mardömmardurädd, får ingadu intefrågadebörjardåför dem, ärberätta t.ex.att massaen

syskonmed minaföräldrarmedsvenska minaIblandsaker. jagfånigaoch menprataren massa
svenska.alltidbrukar jag prata

RosengårdbøEn
klass 6Elalaria EZalmz

MalmöRøsengårdskokzn Sverigei
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BERÄTTELSE ROSENGÅRDMIN OM

ROSENGÅRD ÄR MITT LIV

J

född Rosengård.i När ungefär femär jag börjadeår dagis.jag Det ganskaag var var
roligt, fickjag kompisar. Eftermånga börjadenågra år Annelunds förskola.jag i fickDär jag
kompisar talade hemspråkmitt och andra kompisar. lärdeJag derasmig språk turkiska.som

dagarMina gick rinnande Efter börjadeår Annelundsskolan.jag i Alla eleverettsom vatten. ett
eller barn gick förskolani skulle till och klass Annelundsskolan.i lärareVårasom en samma

Årenhette Elisabet och Lena. gick fort. blev äldreså Vi och äldre. slutadeVi villeJag intetrean.

börja skola kallades Värnerydénskolan. fickDär lärare hettejag Gunel ochen ny som nya som
Catarina. ñckNär lära känna dem de lika snällaså Elisabet och Lena. Värnery-man var som
dénskolan mycket bra skola. ochJag kompisar till skolpolisersju utanför sko-var en var gatan
lan veckan.två gånger i komMan ochi tonnåren det dags tillmorgonen upp snart var att

högstadiet. skulle börjaJag i sjuan vilken skola det skulle bli visste ele-jag inte. Mångasnart men
och lärare från högstadieskolor korn till skola ochvår repesenterade skolor.sina tyckteJagver

Rosengårdsskolan bra skola. Efter veckor detnågra så sommarlov äntligen. bada-Jagvar en var
de dag medvarje kusinermina ochnästan kompisar. Ibland brukade till gård,vårut egen

och solade och pratade för det Den gick fort. börjadesatt så Jag i Roseng-oss mesta. sommaren
årdsskolan, träffade kompisar. gamla kompisarMina började andra skolori till exempelnya

Agustenborg, Apelgård och Stenkula. baraDet och frånjag Värnerydénskolantjejvar en som
började Rosengårdsskolan.i fickJag lärarinna till klassförståndare hette Eva Petrov. Minen som
klass ganska stökig. Alla skrek i varandra lektionerna. den klas-7avara värstamunnen var

i Rosengård. Men den den bästa Rosengårdsskolan.iär Snart detsåsen igen. Vinu var sommar
åkte till med familjen. komNär tillbaks hade veckaså kvarjag till skolan.semester Jagen
skulle börja i åttan med lärare. Min gamla lärare ñck jobb Värnerydénskolaninu en ny som
högstadielärare till sjuorna. En har flyttat tilltjej klass och femvår har flyttat frånut vårny
klass. Snart det jul, ledigavi i veckor.är börjarSenär år 1997.treca ett nytt

En 8anonym a
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ROSENGÅRD

Det flytta-halvtRosengård NärRosengård. har bott år. jagboroligt Jagär ettatt

blevdetsvenskarbott med år såflyktingläger. har jag tvåhit detde Jagsåg ensen varettut som

utlänning, sig.själv vänjerbo med utlänningar jagför baraöverraskning mig är men manatt
bestä-ochtill kompisfredagvardag,slutat skolan ringerhar såNär ta t.ex. man enenenman

fem,den kompisbaradit ochdagsträffas. det inteska jagNär så gårärnär utansermer man
Sedanstödiga.ochkaxigahemligheter ochsnälla. hållerAlla lika inteandra snälla. De ärärsex

kän-de ellerkillartilldem.eller hem till någratill disco De ringernågongår något somav
humor.har roligsärskilt domskitkul med alla kompisarharhar fest hemma. Manså somner

alla leker.lekarhittarden.skrattar bara Viroliga historierberättar såDe somatt somman
föräldrar.får Dedörren och minahem.klockan vid midnatt Jagså går jagNär öppnarär syn

del,rädda förblev minoch harvarför varit. Deoch skällerskriker jagjag är egenatt varsenom
ochkidnappning Minamisshandlad,eller bli sånt.hemskulle händadet något vägenatt t.ex.

gifterkvaroskuldenhareligionharandras föräldrar måsteoch så närmånga atten annan

OSS.

ROSENGÅRD

föräldrarmedlägenhetborliten. minaRosengård sedanbott Jag ihar jag envar
barnfa-barnfamiljer.det barabor finns Dendärsmåsyskon. denoch 3I jagmina enatrappan

den andraturkisk familj jagandradet andra.och finnsmiljen Dem2 ärär vetenena avsen

kompisarochkompisar.har shyssta minabit ifrån Jagbor liten mig. JagMininte. mormor en
Tillkillar.det delRosengård finnsoch mycketdisconoch Pågårgår en snyggastan mer.

detIblandvillkompisar,pojkvän och hans inte någraexempel jag ärmin nämna namn.egen
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tråkigt. har råkat förJag hel del saker, vill tala vad för saker. händerjag inte Detut en men om
del roliga saker, det finns discon och fester med kompisar. delgår Enen attsom att man av

kompisar och självmina Rosengårdsskolan.jag Rosengårdsskolangår bra skola. Manär en
har Shyssta kompisar, Shyssta lärare, det finns del stökiga elever. stökiga elevernaDommen en
dom skriker och och bråkar.springer Lektioner jättetråkiga mattematiken ochärrunt som
kemin och engelskan. klassföreståndareMin har och fysik.i bra.jag Han Mensåär rättmatte

han kan tråkig. har kompisarJag två med skolan. Senadajag umgås i Det ärvara som som pre-
har flyttat hit ochcis harZana klass med sedanjag Både Senadagått i ochsom samma sexan.

kanZana berätta allt för. Dom till högstingenting 3-4 svenskar.Vi Självnågon. °/0säger ärman

svensk. tycker det roligtjag Jag ha utlänska kompisar. gick VärnerRydénär Jagär jagnäratt

gick i till dåSen i gick7-an jag Rosengårdsskolan.går i 8-an jagsexan. nu

1996Anonym 18/11

HUR DET VAR ATT FLYTTA HIT

J

flyttade hit för veckor från litet samhälle. det tråkigt3 hadeDär jagag ettsen var men

kompisar, bådemånga svenskar och invandrare. roligt träffa dom hadeDet attvar men man

roligt ställe träffasinget hemma hos Hyttaville till stad och slippa dennågon. Jagänatt en

tråkiga hålan. lämnaDet kompisar. familjsvåraste kom hit då fickmina När hjälpminattvar
från väldigtnågra Bosnien. snällt domDet hjälpa lärde kännaVi någraav attvar av oss. perso-

från och deBosnien äldreminst gick aldrigår jag. När jag såg jag någraänner ettvar ut sven-
skar. invandrare.Bara tyckte det förJag tråkigt självinte invandrare. kändejag Jagäratt attvar

hemma härmig Rosengård det samhälle däri boddei skolan det lättjag innan. Iänmer attvara

kompisar. Alla här vänliga och de vill lära känna andra också hjälpsamma.Deär ärpersoner.
Särskilt Linda och Zana klass. vill baragår i min skaNu kompisarjag jag någrasom att som
bor kan träffa dom ofta.mig så jag Rosengård har alltidHär inära någonstansatt attman
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trevli-finnabra.ocksåaffär eller disco. Här mångaKanske Detmed kompisarna. i någon är

killar.ochlära kännavillmänniskor mångajag gärna snyggasomga

Senada

ROSENGÅRD

Rosengård varandra.alla kännerdärplatsbråck ocksåplats med nästanär enmenen
sida. Polisenfrån polisensöverallt Malmö,Rosengårdmycke skitsnackas i sägerDet mestom

dombo och intedålig platsRosengård ärär mest pratarsant,annatatt somen massaatt en

kung-exempel: fotboll,tillfrididsaktiviteter,Rosengård ñnnsRosengårdsskolan. I en massaom
dommedkankompisarmycke brahar jagfritidsgårdarfu, handboll, brottning, Jag prataosv.
kanhemligheter jagberätta hemma jagallt kan minavad helst berätta intejag vet attomsom

finnslita detocksåkanhonom på,killefinns ocksålita dom. cigenareDet är mansomen

tyckerkänner honomallamycke snällhankan litakillar på,inte mångaså är omsomman
killarockså andrafinns Rosen-Rosengård.killarnadom besta Dethanhonom är en av

Rosengårdsskolan.snälla Mina tjej-ochflesta killarlita domgårdsskolan kan tjejer ärman
alltidställermycke dem. Vioch bryr migjättesnälla dom bryrkompisar mig jagsigär omom

braRosengårdsskolanRosengård. jätteflesta ungdomarnadomför varandra ipricis ärupp som
ele-skolor finnsRosengård. allaalla skolor Imöjligheter. iskola med Pricesmånga runt omsom
ochfråndärför svenskar Oxieinvandrare.allaRosengård Detfrån hela världen. I ärär nästanver

hört talashalvaRosengård har SverigeRosengård.rädda OmLimhamn i änär om.meratt vara
far-Rosengård dettill sårädd komma inteoch LimhamnTill svenskaralla Oxie intei ärattvar

hör läser.ellerRosengårdallt skit nitill allaOch Sverige inteligt ini somtro omtror.som

tycker Braeller Sverige, jag.Malmö iplatsen boRosengård det besta nåniär menannanstansatt

bra.inte

Anonym

47



ROSENGÅRDRABI OCH

N
gammal Hyttade och familj till Rosengård RG. Hyt-jag år min10 jag När viär var

tade till Rosengård kände bara kompisar kommer från landjag jagnästan som samma som

Palestina. gick med arabiska kompisar lärde kännaSen andra från olika län-jag mina jagnär

Örtagårdsområdet.der. bodde lugn. skolan framJag skötte till Medi Då jag I migjagvar sexan.

Örtagårdsområdetarabiska kompisar började brottning.mina bodde Hyt-jag Vi i i år,tre sen

tade bakom Rosengårdsskolan. har bott bakom skolan ungefär1996/97 ochNu jag i ett ett

halvt flyttade bakom skolanNär tränade aldrig. började ofta tillår. jag Dåjag jagnästan att

Rosengårds fritidsgård TOTTES. alltid folk.Där mångavar

dag korn det kille tillEn och kompis han frågade kunde följa tillmed honommig minen om

hans morfar för hämta "Nej hand:trötta. SnällaDå vi: Då Då vi:äratt pengar. sa sa sa

Ja, då, det fort.skall gick det gubbe framför den härNär Då sågmen var en oss. man

killen gubben. frågade killenspringa han Titta ochDå jag Hanväg.emot var var sa: spar-

kade den gamle gubben och hans plånbok. fanns och kompisDär inga Jag mintogner pengar.

Din idiot varför sparka du gubben han han behövde tillDå honomViattsa: ner sa pengar. sa
det. Nej, skall aldriginte det svarade han.jaggöra göraatt om om

dagar efteråt behövdeNågra keps. frågade killen han hade keps han ville sälja.jag Jagen om en

han han hadeDå det. han: "Vi slår gubbe får duinte Sen keps. gickså Dåattsa sa ner en en

med honom och slog käringjag och gubbe och ñck tillinte Jagtogner en pengarna. pengar

keps. under tiden gjorde det osäker. gjorde det fastMen ville.Jagjag intejagen var
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fick den killenSen lapp hem polisen för de skulle förhöra honom. till polisenHanatten av sa

och kompis hade med. fick lapp hem för förhöras.jag min erkände alltvarit Då jag Jagatt atten

hade Efter förhören gickjag hem och föräldrargjort. med och snackade.jag mig mina Dåsatte

till Tänk hade slåttmin eller din hade du blivit gladmig: någon migsa pappa om ner mamma,
då Nej frågade varförHan gjorde det. ville ha keps.jag. mig jag Då jag jag Hansa attsa en

Om hade haft det hade räckt hade du fått.jag så såsa: pengar

vecka efter förhöret kom killen framEn till och frågade följaville med honom tillmig jagom

Rosengårds parkering och slå sönder bil och radion och sälja den. Dåcentrums ruta taen en

till honom: Nej har slutat med tilljag sånt. "Din djävla tilljag mesHan mig: Då jagsa sa sa
honom: Låt du tycker det.mig Ska du följa med slutadetvinga mig Senvara en attmes om

med honom och gick med andra kompisarjag har problem. gick medinte När jagatt som

dem slutade med problem.så började från början.jag Jaggöraattupp om

har börjatNu brottning. dagar veckan. bor fortfarande bakomjag Jag i Jagtränar tre

Rosengårdsskolan. där bor för fördet kissar ochJag trivs inte jag smutsiga Domäratt trappor.

kastar skräp. luktar hela detDet bra. tänker flyt-Men Men minöver ärtrappan. annars mamma

Örtagårdsområdet.tillbaka till aldrig till fritan för vill riskeraNu RGgår jag jag inteta att

hamna problem eller bråk. Hyttade till det förstördes,i mycketNär jag RG t rutorvar som ex

alltid sönder och alla skolor Rosengård.i RG-centrum rånade mycket. kändei i De Då jagtogs

demingen rånade eller slog sönder polishuset kom till har deRosengårdSen sårutor.av som

blivit lugnare. Vad har alla polishuset det därför dejag så sitta inne i såtröttnat ärvet att

håller lugna. stället för dom slåsssig eller förstör har de flesta börjatI Rosengårdgrejer så iatt

med droger.

Rabi Elmugmbi
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FRAMTIDMIN

VÄRSTINGFÖRE DETTA-EN

käf-fåttkäften harvad fan skulle det hjälpa.tänkt dra såhade Fått manatt men
Är hade tänktförkallar jorden.detta vadfan har hamnat. Inte jagVilket liv nijag attten. var

beskriva själv nimåstemig något veta.men

Cooltgammal151400 va15 år.Jag timmar närmareär

Freek lil-född lejonet.Kanske för minfödd med jävla humör. EttijagJag ärärär stortattett

skit coola.domkrångla till.farsa också lyckatsbröder har Menlasyster, blå Två min ärstörre

med domfårglömd.familjemedlemmarna. STOPP. DetMen MinNog vara nogmorsa.enom

hade tänkt dra.tack domdetMen jagVare somnu. var
frånpolare,med polarna tilldagsDörrklockan ringde Ett gängstan. trognautatt tagga ......

kilo-dom kännergulaoch igenMänniskorna. Dom vita säger attsamt stan oss ensvarta

och allahade respektAdidas kom gåendeKlädda och Viavstånd. gågatan.i Levismeters

gulochkännersidan kände lika stårmänniskor gick mig jagsig jagåt när svartstor somman

ljsblå himmelen.fotbollsplanen och blickar denupp
bliregentligen. kommertänk liten Man inte in någonstans,Men så näränär mer manman

där detblå och bilinkastad där POLIS.stårviti sånen
kallastill polare, domsvartskallar och blattar Har jaginvandrare, så.svenskJag mensom

kommerfrån svarskalle ställehjälpt dig jag.ettnu,
tilllyckats bankaändå pluggblatteskola har migproblem barnsvenskt jagSom utanett en

Sommarlovlugntbetyg. det mig.3,6 så niani Men väntarär nu
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MER OM FAMI

Skit samhället där bor insidan villan flyttade efter famil-i FörraiVärre äger. ägarnamen av

jebråk. har också lyckats knyta den tiden har detDet vi gjort igen. Men senastemen samman

lovar bråkandanvarit igen. Jag sitter i väggarna.tapeten att

femton bror dom där last farsa.Jag djävla lägger ochmin min Det ärarton tonen stor morsa

bland det ifrån farsaoch glidit varandra. har ocksågjort min Min ijagannat att tresom morsa

veckor långt ifrån långt aldrig trodde skulle kunna förlåta honom. Eftervarit mig så jag jagatt

ha stuckit han gjorde och alla dumma saker han gjorde han stack. kom hanså Såinnanatt som

tillbaka efter veckor. Efter skit jobbiga veckor hemma med och lillasyster. hemJa,tre tre mamma

kom han fredag. plats. och lillaVi åt min smörgåstårta jag gjort min Jag minen prao sys-
ñck björn med litet kort till. kortet där nalle bety-ordvarsin TrePåter ett var en som sa: som

der mycket: älskarså Jag Dig Pappa.
har farsa alla fall dom veckorna han borta skitNu under domjag igen. För i tvåtreen var var

jobbiga. jävla rädd för honom. han då.Jag så HAN, min intevar pappa var

har fattat.kanske farsa fick käften. har fått för för-Ni ochDet min Det varitjag jagvar av

det. har örfil eller denna ñck Skit kundedettjänt Det varit något gången jag..... i jagav en men

alla fall och vad gick det dagar det klippt Tisdag vilkeni inte Nå igen.träna. tre nattsen var

komma ihåg ändå kommer Lördag flyttade Onsdaginget minnas.natt att att togmen mamma.

brosa studenten. Torsdag det skolavslutning.min var

Tiden flyttadeborta den bästa tiden länge. det gick veckormin Men tvåmamma var var sen

Ärligthon hem talat trodde dugg det och halva det harigen. jag inte vägenett men gav nu
"bra till och från veckor. harmellan har till hennevarit i två I migjag jagretat tusen men

hållit skinnet och exploderatmig i igen på.sågnär annan

kan känna saker det förRedan halvt sedan började skrivaAtt jag mig år jagär ettsant. om

problem.våra
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ledsenMamma jag år

ledsam da aldrig bra.En år

lönt brå/za,Det inteår att

för bråkarz/mje minut man

förlorar dom sekundernasextioman

den /eunde haft.glädjeav man

kundedetGråta måste man men

glädje tårarvarit

Varför ska alltid bli blötsåman

sånågot gär ont.ao som

tjockare har skrivithar skrivit dikter kunnat bok Jag mångaJag Koranen. såså jag göra änen

endabefolkning häcken med dom.dikter hela skulle kunna torka Men inteSveriges sig iatt en

människa pojkvän har fått läsa dom.minänmer

Mina ögon

bar tindratMina ogon
lappar har lettMina

gråten i mittmen

hjärta /aar ingen sett.
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dikter.varför har bränt allatänker tillbaka skit mycket, minjagNu så ångrar jag migjagnär

allt tråkigt hänt.för vill komma hågkunde MeniDom varit minne. Inte jagett att somsom
det. handlar dåaldrig kommer glömmadel saker har djupa Detspår jagsåtyvärr, attattsatten

FÖRLÅTA.GLÖMMAÄLSKA, jobbigtkan skitfamiljen. kunna OCH DetAtt menvaraom

den bått-försöker för morgondagen ochhar alla fall lagt locket och dagjag i varje görasen

gårdagen.änre

MER OM KOMPISAR

liknande. polarekalla dom. klasskompis ellerVadå kompis. Polare vill EnnåttKompisjag år en

delharsådan polare kansådan med varenda dag. JagEn inteär utan.pratar vara enmanen man

åker skridskorsådana polare alltid med. drar och badar vintern.Vijag år sommarensom

skit ballt.Spelar fotboll. disko. allt, har detTaggar Vi gör

och harälskar till har bråkatpolare och kompisar pojkvän ViFör min jagjag tusen.utom som

katt och älskar varandra ändå.varit råttasom men

Ett par
tillsammans.ska kunnaEtt gråtapar

dela glädje ock med varandra.Kunna sorg

i/øop.skrattaKunna

bråka sekunden ochKunna i såga attena

hatar varandra.man

sekund kunna hållaMen i måstenästa man om

varandra 00/7 älskar varandra.såga att man

varandra.ock älskar fortfarandekarDetta gjort oz

månader/øar tillsammansVi varit z 10 nu.
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Både svenska och utländska polare bra. pojkvän invandrare älskar varandraMinär är men
ändå. Livsglädjen hänger ändå färgen.inte

BARN DOMENS TI D

blickar tillbaka barndomens tid. Välkommen till världenJag gledmin jagnär ut.sa morsa

fan det skulleMen inte visste jag ..jag växaatt var upp............
Redan gården med brorsan. omkring Adidastreåring Sprang jympadojorjag iutesom var

och skit cool. Stackars invandraren gården, där bodde bara invandrar familj. Minvar en

morfar bodde gård, kutta till honom bland.isamma upp

fyraåring blevSom packade och drog. har bott villan sedan dess.jag Vi Vi i Närstora syster. nu

stack, stack också dom andra svenskarna gården. du till gården idag finns detKommer så

enda svensk kvar.inte en

villa område fortlär kännaI hel park bor där baravårt Runtsåett som tur-man grannarna. en

kar. med hus bor där bara Jugoslaver. därEn bortio invandrareMen många såäven ärgata om

det alltid lugnt och fridfullt där. Jugoslaverna sådana bott här sedan länge. sko-Menär runtsom

lan bland alla betonghus, och äckliga, luktar där också. där dom bor.grå smutsiga Detgör är

invandrare kommit hit frånDom dom kalla krigen världen svenska kan domIngenöver.som nu

och jobb får dom.inga

EM R OM S KO LA N

Med alla kompisar skolan bra. skola med svenskari lätt. Allatrivs En vill% inte2 ärman vara

lika coola alla. Adidas modet skolan. alla kommer kläddaLite töntigtpåär närsom samma

alla lika dom andra finnsMen det dom omkringinte UPP-kläder.går i Mansätt. är som ser

skillnad fattiga.rika och
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KOMSOMMARLOVET

veckaharmånda ochlats. aarbets Detersonalhär å mini ärsitter a enJ ggrummet PPust PJnu g

funderarjobba. på:kvar jagJustatt nu

IQIRLEKliv OCHTRO, HOPPEtt utan

dålever man

harIngen svaret

fråganGud här inte

bavill svarjag ettmen

KÄRLEKOrden OPP OCHTRO, H

för /i/eabetydelsehar såmigstor
FÖRLÅGLÖMZWAÄZSIQI, TA.OCH

bokfrånurklipp minnämligendetdetta skrevstidmycket långhar detNu gått ettvarsenen

skrev 15 år.jagjag när var
ochställejobbigtsåntsjälv.jävligt stolt Attochhär migIdag sitter jag växaöverär ettupp

fem-död.redan För jaggladumgicks med intejag jag närmed dom kompisar jag är varatt vore

ochfamiljoch själ,kroppdrabbat bådehadet skullefel. felSåjag nära attatt trampaton var
heltkår ochblevhadesjälv. jagdrabbatha Jag sånskulle detsläkt allra migoch attturmest

börjadeliv.drömkillen När viför mittföll pladask iverkligen justkillengalen. jagDen varsom
och detföljdevilkagick och jagvilka spårhanvarandra jagoch lära känna isågumgås gäng var

hela skiten.han drog mig ursom

kompisarnaträffatharvarandra skiten. mångaJagdrog ibästa kompisarminaMånga avnerav

aldrigdel kommerfamilj.bildatbra och Enverkligen klaratdel hardag. sigEni attannan-
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komma skiten. galna och åker baraDom och kåken helain tiden.är Jag måsteur ut nu
GÅavslöja för och bor detjag jag O SR E N R Där ärer var uppvuxen var

har börjat liv och förhoppningsvisjag mitt kommer avsluta det.att

dagarMina tänka lilla individjust går åt min ochpå inuti pojkvän förlo-mig. Jag min ärattnu

vade och skall ha barn till fyllerjag 25.närnu sommaren

Efter allt det avklarat skall väl fortsätta spela fotboll och jobba.jag jobbarJagär Mcatt nu
Donalds efter mammaledigheten skall söka jobb eller leksaks-affär.jag HSCM i någonmen

älskarJag ha kontakt med människor. Och älskar barn. Helst barn.jag småatt

före dettaEn värsting
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GÅRDSTEN ÄR GRYMT.

STÅR NÅGRA BRÅKAR.DET POJKAR OCH

GÖR SÖNDER,DE SPRINGER OCH

ÄR 5ADE RETAS, DE GRYMMA.

STÅR DÄRJAG OCH TITTAR EN STUND,

GÅRSEN JAG TILL SKOGEN.

SÄTTER PÅMIG EN STEN,

PÅ FÅGLARNA.LYSSNAR

SÄGER: ÅRGÅRDSTEN ÅNDÅJAG BRA

juremzl Caceres, 6B
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GÅRDSTENÅR BOR |SOMVIHELDET

Gårdstenmellanstadieklassochlågstadiek/ass ifrånRapport enen
OblanderMarianneav

BERÄTTELSEMARLENES

Hej alltsåföddes 1984 år.jag 12tjejjag ärär somen
Gårdstenför gillar såjaghär Gårdstenhar bott DetMarlene och i 8 år.heter i ärJag nog

mycket.
VerdeVerde.hemland CapCapheterställe Sauvinsent i mitt ärföddes iJag ett parett som

ligger Canarieöarna.näraöar som

fattigt land.väldigtVerdeCap år ett
ochTony minEdelmina minhus.stenbyggtbode Jag minVerde iCapPå pappaett mamma

oftastunder hakan. Denhundhund. vitViktor ochbror Detvår utevarsvart som varenvar

med den.och lekaklappa denbrukadeJagvåran terras.

ochskildes minmånader minbara sånågraNär jag pappa.mammavar
månaderdå.ledsenblev väldigt NågraJagflyttade till år.Sverige, jag 3Min när varmamma

hadeförledsen jagblevtillockså jagU.S.A. DåHyttade min ännu attmermenpappasenare

huvudtaget.föreldrar miginga övernära

ñck bobrorhusbo minfickstorebror Viktor. inte iMenhade minMen jag utansamma

bror.hos min mammas

flyt-hadetillbroroch Sverige. Minåktehalvt minfyra och så jagårNär jag mammaettvar

Saffransgatan.tilltill Gårdstenhittat
fickdagisbörjadeförränhade Inte jagtill Gårdstenflyttade ingajagbörjanI jag vänner.när

jobba.skulleför hondagislämnaskulle migfösta mingångerJag minnsjag vänner. mamma

gick fortsate gråta.hon jaglämna såskulle Närhon mig.och villebörjade inteJag gråta attatt
oftastoch lekaskulle så jagOchusel.tyckteförville inte jagJag när sattäta utmaten var

förstod såmed dem. inteville leka Jagfrågabörjade desedan mig jagsjälv.för Menmig om

väldigt bra.kornbrahellerkundesvenska och såbra inte överensjag prata men

kompisar.ochñckochsvenskabättrebättre och jagoch blevTiden gick jag mermer
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bästa kompisen ñckDen flicka hettejag Charlotte. fortfarandeVi bästisar.ärvar en som

dag då hemma hosEn henne komjag väldigtmin stressad förHon jagvar mamma. var
hade glömt skulle börja skolan. hade allajag Som kommit. kominte När jag in iatt tur var

klassrummet kom det fram kvinna visadeså skullemig jag hon hettesitta. Honen som var attsa
och skulle bli fröken.Katarina ochmin väldigtJag mig Eftersom gickårennervös.satte ner var

lärde och lärdejag mig skriva, läsa ochJag räkna. Allt tackmig Katarina.mer mer. vare

beskriver toZvårzgJYic/eaSå fån de första hemlandet och hursina det hände:minnen åren flytta tillz ochSverigeen att
och inlemmas den hembygden, Gårdsten.imäta nya
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6.400boroch där det1970-taletkom börjaniUPPDRAGET caav
frånkommerGårdsten mångamänniskor. iInvånarna
invandrarebefolkningenvärlden.ställenkontakt med 75%iStorstadskommittén ärslutetI våren avtogav

ovanligtinvandrarbakgrund och det boreller harförGöteborgGårdsten"Framtidensprojektet i att
flesta hus-ungdomar området.och Demycket barn ikapitel kommit-medmedverka ihöra villevi ettom

allmännyttan.hyreslägenheter,hållen borungdomarsoch iåarnsdelbetänkande ägstens som avupp-om
Saff-lägenheterbostadsrätterandel bormindre ibostadsområden. istorstädernas Enväxtvillkor i utsatta

radhus, ellereller privatäg-Timjansgatan itraditionellt ochdelsBetänkandet skulle i ett rans-presenteras
och Pimpinellagatan.Malörts-radhussjälva har dadär barnenantologi,betänkande, dels i en

fråneländesrapporterfrån tidigareordet. Till skillnad
bergskammarliggerGårdstenBebyggelsen tvåutredning ha idennabostadsområden villedessa iman

place-husenGårdstenemellan.med dalstyrkan, möjlig- Iville synliggöra ärvästrapositiv Man enansats.en
ochoch Kanelgatan igårdar Peppar-radealla dessafinns hosochheterna runt storaungaresurserna som

kilome-sidadeliggerGårdsten varsinoch ungdo-barnensbeskrivamänniskor, östra enomattgenom
och Salviagatan.Muskot- Iterlångderas drömmar gågata västerocksåliv visai nuet, uppmenmarnas

tillhö-meddels låga husloftgångshus,dels högafinnsoch visioner.
höghusligger detlägenhetsträdgårdar.rande I öster
Lekplatserandra.låghus denochsidantillskolredra blevVårt öra gatanorta anto-ett enaatt P geg gu
ställenfleraochgårdarnafinns bådestadieklass åk i3Välaidelen. skulle västerVi ut en 8l8

skulle den långa iGårdstenåkoch mellanstadieklass 6 i öster.gatansomen
Gårdsten och "Minalivjobba med Mitt itvå teman:

mednaturparkvälsköttursprungligenDalenbar-framtiden". meningendrömmar Det enatt varvarom
ochlekplatseroch tennisplan,fotbolls-den form stör-berättelsenskulle isina enett parsompresenteranen

ochhade djurhållningparklekteckningar, Vitpepparndikter,bästpassade och somuppsatser, revar en ---
allförvildad ochDalen tämligencafé.bar-skulle binda Numerasedanfoton och ärettatt sammanetc -

Gårdstensnedlagd.verksamhetsammanfatt- Vitpepparnochkommentarermaterial med är trenens
placerade Dalen.skolor iärningar.

stadsdelsför-GunnaredsGårdsten ochFramtidens
projektet. BARNENtill finansieringenhar bidragitvaltning av

Gård-åkLångmosseskolan och 6 iåkklasserTvå 3 i-
till dettamed materialbidragitharstensskolanGÅRDSTEN -

flera med tvåhar arbetat sinaKlassernaavsnitt. sätt
diabil-stadspromenader,har tittatGöteborg till- gjortnordöstra DestadsdelGårdsten iär teman.somen
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der, diskuterat, skrivit och harSexornaritat. svenska barn, dels för denmånga samladvarituppsatser att
dessutom enkät vad de friti- under alla barn har alltsåår. Dessa bott längegör i områ-svarat en om
den. det, det bara fåtal flyttat eller tillkommit.är ett som

Ovanligt bor också radhusområdetmånga i Mal-
denI undersökta 24 barn.går dem harEtt örtsgatan.trean av

svenska föräldrar, har svensk och utländsktre en en
förälder och invandrare från sammanlagt har alltså låtit 43 barnär Vi berätta11 verklighet,sinresten om
länder. Alla lever med båda föräldrarsina liv, Gårdsten. medvetnasina i Vi inteutom tre är attom man
och drygti tredjedelar familjernatvå har förbehållminst kan generalisera utifrån detta lillaav utanen mate-
förälder arbete. flesta har bottDe länge Gårdsten.i rial, och det hellerinte meningen. barnsMen varjeär
Alla hjälplig svenska, de har erfarenhetsvårt verklighet, och denpratar är ärmen att en sann.
uttrycka skrift.sig i

börjar med låtaVi barnen beskriva sinatt ett par av
I elever.går helsvenskar,19 har levnadshistoria. Berättelserna redigeradeär vad gäl-sexan ärsex en en
svensk och utländsk förälder och lerinvan- och språk. hadestavning ursprungligenVi tänktären resten
drare från länder. tredjedelarTvå13 lever med båda ändra alla och fakta för skydda barnensvissanamn att

föräldrarsina och knappti tredjedelar familjer-två klassläraren åkintegritet, 6 menade hennesiav men att
det minst har arbete. Likaär elever skulle bli mycket besviknamånga deras berättelserna en person som om

har klass undergått i hela skolgång.även förvanskades,sin och hon för detta.sigsamma tog ansvaret
flesta behärskarDe svenska språket relativt bra. Den

här klassen ovanlig Gårdsten, delsi för därär går såatt
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BERÅTTELSEMAGNUS

Gårdsten.livhar bott helapojkesvensk isittpå årMagnus 12är somen

Den Östra boddeochhetañcksjukhuset. Magnusföddes1984 Jag4 jagårmars
ochochNiklas,heter minidag. har brordär borMalörtsgatan, Jagjag än pappamammasomen

Jan-Erik.heter ochCarin

förskolan ikompisar gårhade ikyrkans förskola.började Jag mångaNär jagjag 5 år somvar
bör-skola.1-6 NärLångmosseskolan det jagbörjadeförskolanklass Efter jagvår envarnu.

stället.skolajade blev iLångmosse 1-3i såtrean en
eleverdetGårdstensskolan,heterskolabörjadeNästa jagår så var sammasomen annan

haft sedanhadelärare ettan.somsamma ---
kompisar.hade Detskolgården mångatyckte jaggickNär i jagjag varstorattettan var men

klassElin.ochOlof, Andres De i minKolja, gårgick förskolanklass ii minmånga t.ex.som

fortfarande.

kännerochFotbollsplanfinns basketplan, många.skola det jagbraGårdstenskolan är en

vilja flytta.skulle aldrigbråk.sällanskräpigt. Jaggillar detMalörtsgatan Detinte såJag ärär

Gårdstensskolan6:anoch imed kompisar Nu jagfritiden gårminaPå går jag pratar.mest

mellanstadiet.och är störst

Dalsland.har iJag sommarstugaen

de flesta.och kännerhar snällaMalörtsgatan viPå grannar
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BERÄTTELSEASTRITS

køsøvo-alban.Amir och har bottHan delenår liv12 Gårdsten.är sittär istörre av
J

föddes huvudstadeni Kosovo i boddePristina. därJag 6 sedan flyttadei mån vårag

familj till eftersomSverige där det lugnt, och hade släktingar där.vivar

Det uppehållstillstånd.3 årtog attoss

Men dess tänkteinnan familjvår flyttaså till Canada eller Zeland för detNyaatt att tog

lång tid uppehållstillstånd.så fick uppehållstillstånd.Men såatt

stannadeVi Angered.i

flyttade tillVi och boddePeppargatan där flyttadesedani till Malörtsgatanåtta år och där bor

fortfarande.

När börjadejag första klass.år i7 jag Det träffadepirrigt. kompisar.Jagvar var nya
bor MalörtsgatanDe fortfarande.

allihopaNästan kvar klass.går i vår

fylldeNär fickjag första cykel9 år jag min med växlar. växlar den.Det trevar
då flyttadeDet till MalörtsgatanDet roligt Malörtsgatan.ärvar

MalörtsgatanPå det radhus. Alla känner alla.är

brukarDet städdagar och hösten.gång Efteråt fårvåren hur mycketgångvara en en man
mackor och saft vill.man

hadeOm flyttat hadejag blivit ledsen.jag har haftFör kompisarjag mina 6i år.

det bra boMen Gårdsten alla snälla.iär äratt

har haftVi lärare 6i år.samma

Hon jättesnäll.är
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BERÄTTELSEMANSOORS

tok/årigMansoor pojke /eommerfiån L405.är en som

sedan föddes busigår och gullig12 liten pojke föddes deni Laos. Han 21en sep-
tember 1984. blev döpt tillHan Phanivong.Mansoor har bott medJag hittills baramin mormor
för och har lämnatmin föddes. skulle åkamig till komjag När Sverigenäratt mamma pappa

ihåg somnadejag därjag läggeri väskor.att en vagn man

boddeFörst Bispgården Jämtlandjag i ochi Göteborg. gillar spela fotboll ochi Jag attsen

Gunnilseigår IS. ganska bra fotbollslag.Det är ett

flyttade till GårdstenNär detjag och bra miljö här och bråkade.ingen Menvar en ren nu
har Gårdsten blivit tycker alla fall.Det för detjag i Bara invandrare barntvärt mångaärom. att

och muslim och Gårdstenskola.Jag igår vegetarisk IblandJag det godär äter ärvuxna. mat. mat

och ibland det god bamba.inte tyckeri invandrabarnenJag skrapar för mycket.är mat att ner
fritiden spelar fotboll,På leker medjag kompisar och gillarmina godis.springer. Jag ätaatt

Annars läxor. lekerjag mina medHemma kusin eller städarjag min bru-gör så jag mitt Jagrum.
kar också läsa gamla böcker. gillari mina ocksåJag baka kakor och honMormorpaj. sägeratt att

gillar kakor ochmina blir glad honpaj. Jag så.när säger

.-fu m,
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värdenalltid kompisarna.också Definnsberättelsersidor iföregående nästanUppsatserna är mansom
Mal-fm,och 10detbästuppskattargårdstens-beskriva ärskulle kunna många ärolika varianter rentatt -

finfinnsdärochdet lugnt 10örtsgatanbarnen beskriversvenskalevnadshistoria. ärbarns De attatten
lekmöjlzg/øeterellerfinns bra gårdet6.medan Attkultur,kändahemlandetssjälvklar trygghet i attnatur

bar-särskilt för deockså viktigt,osäkerhet deför denuttryckinvandrarbarn ärutövamånga yngresportger
8+3.ocksålandet.med det Viupplevt i mötet nenanarnya

familj,frånuppbrotterfarenhetersmärtsamma av
känt ochfrån allt Visläktingar, ärvänner, vant.som

ÅKHÅRSÅ MAN Ihem- TYCKEReller fattigtkrigshärjatflytten frånläser ettom
ochmedtillframkomsten Sverige årland, väntanav

trädför hartycker jagPeppargatanfår Jagbeskedet kommerdet slutligainnan ett somommanoro -
heter jätteSivan. Honoch kompisgilar ärhemlandet, Gårdsten jagblivit detharSverige somenstanna. nya

alla.känersnäl och jaghembygden. nästanden nya

detförbraMalörtsgatantyckerJag ärsvensk-mellan de svenska, ärolikheterMen att enatttrots stora
kanochcyklaför kangård,bakgrundgäller derasvadfödda invandrarbarnenoch manattgort manstor
kanfortåkerbacke,pulka detokaspråk har barnenreligion, ikultur, ärså manstor manuppväxt, en--

snödbålskrik.lekavärde-tankar ochlikartadeförvånansvärtGårdsten
dåligt boen-bra ochgäller vad idetringar ärnär som

fint. harfat den Jagbramuskottycker"jag ärdemiljön. om
lan.ochkani minheterkampser mostertarasom

bådatill eleverna defrågorställa iska någraVi nu
fintför detbraMalörtsg.tycker ärHejvilka värden jag ärlåta demklasserna och sin attattsomsynge

plastmugarochplastde kastaroch intelitesedanbostadsområdet ochviktigast i paper,är rentresonera
darfördum faktistheler jagSaffransoch intekring detta. är att

där också.kompisar borochdärbor mina

därkopisför harKanelgatantycker jagGÅRDSTEN "JagMITT att enom
hon Jaghar litensnäl honhon är söt.är syster soen

Kanelgatan."tillvill bodu bästGårdsten tycker varaVar i attom
båda klasserna43elever avSammanlagt har i35

findärför detdet bramalörtsgatanIrad-tycker ärdemdetta. ärskrivit natur18 attattsvaratsomavom
luft ochbor där ochkommpisarochdendelar det mångaellervid Malörtsgatanhusområdet är rentsomav

träd.allra flestaför de mångaGårdsten. Viktigastplatsenbästa i är
därbästtyckeroch därkompisarna 28, om vara,man
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Jag tuker det bra gård för där bår mycket där med klass-är jag så jag minanär äratt ärattmen men
kapisar och kusiner och förmina det fint kamrater. tyckerJag där för findetärmena äratt att attom vara

där. borJag timijan." och ñna hus och snällt folk.natur

"Jag tycker Malörts fint för det snälla På gård Muskotgatan trivdesmin i jättemycketär är jagmän-att att
niskor där och det för allihopa snälla och husen för alla kände allai och alla snälla och trevligaäratt att var

detså upp."två våningar varandraär brukar bän-så sittamot t.ex. grannarna
ken utanför och dricka kaffe och till-tvättstugan prata

och tycker det trevligtjag trivsär närsammans man
SÅ HÄR ÅKOCH SVARAR tillsammansBARNEN stället för bråka.I 6: i att

Jag tycker Malörtsgatan liten Jag tycker flera olika ställen beroendeattom vara en attom vara
lekpark med trähus kan leka bru- vilketDär humör Ibland tyckerjag på. jagärgungor, man attom
kar med kompisar ochjag leka och Malörtsgatan,jage Muskotgatan Saffransellerprata gunga, vara
lite andra lekar. Ofta brukar cykla där, ibland villjag jaggatan. men

bara riktigt varförJag tyckerinte jagvetpromenera.
lungtDet där fintoch där.så de platserna,är kännerjag migattom var men

hemma där
Det ställe kallar China. parkDetär ärett som en
med sand överallt. finns lite klätterställ-Det Jag tycker där vidnästan Vitpepparen. Mångaattom vara

där, kanningar brukarsitta Jag ochpå. sitta brukar cykla där vidgånger tyck-jag Vitpepparen. Jagsom man
med kompisar där.mina tyckerJag det mycket roligt fördär det ochprata är ärattom vara er att tyst stort

fördär det fint ställe. kan baraMan där ochsitta vackert.äratt ett
och lata sig.

Gårdsten tycker duVar i inte varaattom
Jag tycker det bästa stället Gårdsten bergi 43 har Salviagatan, del32 denäratt ärett svarat.av som en av
ovanför Saffransgatans busshållplats. gillarJag långasitta Gårdsten, får flestgågatan i negativaöstraatt
där med bästisar för kanmina bussentvå omdömen. handlar främst där finns förDetnärman se attom
komer eller bilar åker för och kan mycket barn, det bråkigtså ochnär och skräpigt.ärman se otryggt
vilka människor för eller vilkagår också andra delarsitter Gårdsten fårMen liknande kri-som som av
vid busshållplatsen. Och sak tik, liksomingen Dalen och områdetgår kring Vitpepparn.är atten annan

dit det väldigt lugnt.så ärupp
Otryggbet bråk, farligheter, taskiga kompisar, rasister,

Jag tycker lite överallt, tycker det fyllegubbar, mörkrädsla,jag det fizlt oc/J skrä-även ärattom var men att
finast Malörtsgatan. brukarJag därinte eller det fnmär kompisarså pigt de fakto-inte några ärvara att
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Muskotgatan heller,speciellt förtjust jagbarnens iständigt återkommer intenegativa äri menrer som
mig.ofta där, hartycker Ochde platser deomdömen så jaginte vantom.om

formerotrygghet olikai nämns mest.
tyckerGårdsten därfinns ställe inteDet i jaginget
roligtför.räddeller Det inte såäratt varaom vara

PeppargatanÅK kvällen.FRÅN till MalörtsgatanfrånBARNEN IARGUMENT att
helaGårdstenrädd för har bott mittiJag inte jagär

alli-kännerallakanmed liv, jagdåligt för dettycker salvia tonvis jagJag nästannästanärär gator,attatt
med något.harhopa.godis inte varitmarken. Och Pap- Nej, jag ompapper.en massasoppor

trädperskojar lacken där under låsnat. Det somsom
myckettyckertråkigt "Jag i Vitpepparnöveralt marken. inteoch Detvissna pinnar ärär attom vara

där. detbrukarför det Menmalörts gatan. rasisterfår ha städ-daginte är mestatt varaatt somman
kvällen och lördagar.

för där har kas-tyckerJag någrainte Vitt pepparom
mycket barasärskiltSalviagatantyckerramla och slå Jagoch då kan integlas springnån omtat manom

all-ochskräpigt därför det ganska jagoch det tiker om.och det luktar inte nästansig jag äratt ser
där.bråkartid barn som

falitför det dettucker salvia baraJag inte ärattom
dalen. IblandmycketHns tycker ivöcksna och det Jagfins mödare dödar barn och inte såsåm att varaom

mycketliggerblir rädddet Det såkniv.gårdsten ocksådöma barn också såi såmnågra är atttyst man
där litefyllebuntaröverallt.glassplitter Det går över-
dalen kväl-allt. iför bråkar.tycker dåli bara Det jagJag Timian ärvärsta attvet ensamattatt nora

särskilt där,medlarna. har någotvaritJag inte om
ändå.det kusligttyckerför detycker faligt till"Jag det jagvitpepar ärär attattattatt men

fulafinns fölegöbar där och alladet ärsäger att garage
Kanelgatan där viJag tycker inteoch äkliga smutiga. attom varao

och det litekompisar därfinnsSlingan. Det inga ser
finnsKanelgatankonstigt Därlilsalvia för harsafrangatan och någotJag tycker jaginte sätt.utom

invandrare.gillar Enmänniskor gångintekapisar. mångainga som
killarKanelgatan.cykla tillskulle Det någrajag var

fulla ord. kornför bi. Decyklade De mångasasom
HÄR: där."5A gillarÅK Därförefter intemig. jagELEVERNATYCKERI 6 nästan att vara

ochSalviagatan. skräpigtJag gillar gapigtDärinte är
ställe.finns lugntoch skrikigt. JaginteDär ärettnog
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HÄRsA NÅGRASAMMANFATTNING SKRIVER AV BARNEN
OM SKOLAN:

jämför deOm och värdenpositiva negativaman som
barnen har beskrivit, det kvali- När börgade första klass kändeså blyg.vissa jag jag mig Viärattser man

särskilt viktiga bostadsområde. lärde bokstävertéer läsa räkna och skriva.i Det Påär ettsom att raster-oss
gäller sociala kontakter, trygghet, det ska brukade och klasskamrater leka jage,minajagatt rentvara na
och finnas finoch vad bygga kojor och överallt.Denna springasnyggt natur. syn

väsentligt kom fram Hera tillfällenvid vid hade jättebra fröken fortfarande har kvar.Vi viärsom en som-
stadspromenaderna, diskussionerna, ville ha henne kvar och lyckades med det.i i intervjuerna. Vi Nu

kvalitéer deDetta har har och 6:an."vi intervjuat går iär även växtsom vuxna
tycker viktiga.är

Då gick klass Römosseskolan. blevi i Jagjag 1:a
Radhusområdet Malörtsgatan finastallra mobbad dag. början ramladeIvarje jag2:anär anser av ner

barnen, de bor frånmajoritet där. taket. Sedan dess kan lika långtinte Där inte springajagävenen av som
lugnt fridfullt,och människorna snälla, husen och lika snabbt kunde bröt benet.jag innan jagär är är som

låga, finnsdet mycket och där och veckor efter hade börjat bytte skolaTvå jag jag2:anärnatur rent
båda klasserna finns Heradet barn bor tillI Långmosseskolan. började klassJag i 2B. Därsnyggt. som

denna vilket de andra barnen haft fanns världens bästa fröken."gör ävengata, att
ärenden dit.

byta klass"Att kan kännas lite konstigt. Man inteär
Vad tycker du skolan klass.med det. hur det byta JagJag ärom vet att vetvan

elevernaDet åk 6 har skrivit fördetta och det har skola Danmark, och häri jag gått i Norgeär som om
de skolan. har fråntrivs i klass skola Gårdsten. Gårdstens-Många i Sverige.gått i Nu går jag isamma
första årskursen och känner trygghet klassamva- skolan. Gårdstensskolan bra skola.tyckeri Jagjag ärstor en

har haft lärare under alla frö-De tycker Gårdstensskolan rolig skola,år därförärron. samma atten atten-
ken de med och tycker dem och känner hartrivs bra kompisar.jagsom som attom man

dem. fröken respekterarsig i En sinaengagerar som
elever fåttoch dem respektera henne och hennes börjadeNär den här klassen väldigtjag i jagatt nya var
roll arbetsledare. klass med barn från blyg. ville fel förstaI dagen förså Jag inte något jaggörasom en

främmandesinsemellan kulturer,många, det viktigt trodde fall skulle de föri detså migär att reta resten av
klassrummet skapai Klass- läsåret. har märkt detNu härjagatt gemensamma normer. att toppen-var en

barnens arbetsmiljö där de tillbringar klass. Killar och och killar kaninte tjejerär tjejerrummet retaren
del dag och den atmosfär skapas där, tillsammanssin bli retade."stor av rasternasom utan attvara

den inställning till arbete, medmänniskor och själ-sig
förde med livet.något sig iärva utsom
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till kompis Tonyfint väder minoch det ringer jagfritidVad du dinpå ärgör
Är fult väderdettill kompiseller Leo.deltar minbarnen ringer jagde här iDet inte mångaär somav

spelarbiljard ellerspelarfritidsgården ochtillmedfritidsverksamhet. i går jagorganiserad Någranågon är
eller skriverkvällarna läserhemma. jagdatordeltar Påform idrott, jagfotboll eller någon ett parannan av

speciali-Örnar Motorcyklar minochbedriververksamhetden nystartade Unga äri motocross.om mcsom
enstaka spelarområdet och instrument.i någon tCt.ett

socialaoch detkompisarnaDet umgängetär som
kompisar.med Jagfritid brukar minaockså Påfritiden. min jagdelenden Man umgåsstörsta varaupptar av

Highlander Terrier.skotskhund.hartill hemmet Dethjälperfamiljen och del barn imed är enenen
tillvadoch heter Det6 Vipp.handla, laga Den årsmåsyskon, Några sägerärär manmat.att passagenom

riktigtlångthar hanEgentligenskall honom.hemmetförhar rutinerna i ettett namn,attett stort ansvar
från sko-hemkommerdagadelsnamn. Varje jagfungera. när

medochkopplet,honom gårlan, jag uttar
glashemkommer jaghonom. igenNärberättar: jagbarnen åk 6iDet är etttarsom
tillfärdig stickerläxorna. jagoch Närveck- jaggymnastikfritid ibrukar 2 ärPå min jag görvattenggr

kompisar.kul.onsdagar det minamåndagar och äran

spelabrukarmed kompisar.fritid Vifotboll, basket, Påsaker min jagJag har ärgått i t.ex.massaen
lagaför älskarmycketväldigtbasket. bakar jagbiljard, hand- Jagschack,ishockey, konståkning, pingis, att

Iblandhemkunskap.älskar såmöjligt ochalltför det jag görfritidenboll, bandy, På jagsimning. är mesta
blir de glada.familjen.helaOlof. Dåoch Jagmed Andres, jagAstrit, MagnusAnnie, matute

fårungefär vecka.utegångsförbjud Då jaghar 3:evar
blirbli duVad vill du stortv."med närmig tittanöja att

skiljer detframtidberättarbarnen sinNär natur-om
och defantasifullamycket deligtvisharfulltoch har Jag mångaNu jämtjag 12 år treorna merär upp.

realistiskaspelartycker gitarrkompisar och jag sexorna.att ute,om vara
böcker, detochsäljer jultidningarockså. Just jag ärnu

fram-tänktallvarhade aldrig sinåkimed Jenny. Många 3roligt. brevväxlarJag
varierande alternativHeraocksåde hartid och givit

tillfällenolikamellan dehelteller ändratoch bru- sigbrukarNär hemma titta jagjagvi somär tv
tillfäl-vid detvillpojkeeller Eneller brukar varitmusikkar cykla och lyssna ritajag ämnet t enaexuppe.

hemlandet Somalia,och skrivaförfattarelet blibrukarhjälpa tårtaMinmin göra omsystermamma.
förFu-lärare,stället blitänker han Kungigångibland. nästa
blimellanflicka väljerförsvarakunna sig. En attatt

pojkarvakta hästar.fröken eller Någradoktor,kommer hemkompisar.Jag har När jagmånga somrätt
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intill varandra blev yrken, undersökningenså optimistiska,i så ärsatt sugna samma stort sett var
därför finns det 4 poliser med schäferhund, piloter äldre ungdomar med klart pessimistiskatre pratatsom

fleraoch sysslar med bilförsäljning bland inför framtidsutsikter.sinasom treans
drömyrken. pojke och flicka vill bli läkare,En deten

de enda valt arbeten kräver kvali-är som som en mer
LÅGSTADIEBARNENSficerad DRÖMMARutbildning. OM
FRAMTIDEN

har liteSexorna genomtänkta yrkesval och sprid-mer
Stundtals finnsningen det också åk finns begränsningar framtidstron.I 3 ingaär större. iännuen argu-

för varför väljermentering yrke. exempel barnenvisst Man Här vad vill bli:någraärettman
väljer utifrån nuvarande specialintressen t.ex. motor-
crosslärare, fotbollsproffs, gymnastiklärare, för vill jobbaJag byga hus. skolan förMan iatt moste

vill hjälpa fattiga och sjuka vill4 bli läkare, för jobba. vill jbbaMan i Spanien.jagman att moste praoa.
djurintresserad 2 ridlärare, vill skrivaveterinärer, Rymden. Ska jobba1 1 jag Svergeär jag i i 3att man om

zoolog, zooaffär föreller yrket lockar bra1 oäratt som ar.
betalt. mycketAtt tycker viktigttjäna ärpengar man -
det gäller barnen åk asiatiska barni Ett Jag vill bli djurskötare bårås.även ipar ser
realistiskt framtid, den vill ha affärsin medena en
asiatiska småstad där deti vill bli"Jag doktor det brainte så doktor minär ärmatvaror en stor att vara om
konkurrens, och den andra vill bli kock blir sjuk då kan hene frisk det brajag jöra ärrestau- susteren att

Stockholm och skicka hemi till fatti- doktor."sinrang pengar vara
familj. Flera barnen både pojkar och flickorga av - -

skriver också de tänker gifta och skaffa barn. vill blisig "Jag pilot flygerlära hurmåste sigatt man man
Familjen och familjebildning viktigt, de flesta lever flygplanet och lära vad alla knapparmåste sigär görman
idag hela familjer föräldrarna.i med båda vet."inteom man

Vid diskussionerna fleravisade barn för eller "Jag vill blii Polis ha shäfer hund. och måsteen oro en man
fall medvetenhetvarje det kan Polis skolan.svårt i Jag Takvando ochgår villi Jagtränar.atten attom vara

arbete. har erfarenhet arbetslösa föräl-Många bli rik och folck och specielt till de fatigaav ge pengar
drar. tittade frånNär bilder grekisk folcket. vill bliså kändis ochJag berömd."en sa vara

kvalitetnågon "där har allapositivt ex attsom en nog
jobb. också skönjbarDenna deli Jag vill jobba godisafär och doktori och fröken.är Jagoro en av upp-

ökarOron med åldern, kom- vill bo och jobbai svärjä.svärjänärmre isatserna. man
den tid då bestämma förmåste sigmer man

yrkesutbildning och yrkesval. Medan barnen den här "Jag vill jobba med kläderi afär. vill Jobbai Jag ien en
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RÖMMARENS DEBA RNsjälv. LAN STADIvill afärcn ELmodafär MJagi ägastan.
Afrika. vill D ENvill skrva OM FRAMTIförfattare.vill bli jagjag jag om

sällja VLVO.
där de berättarskrivithar barnenåk 6I uppsatser om

det kommerhuroch fantiserardrömyrkcafcr och sittOch minvil"Jag LiseBerg. ijoBa i attommamaen.
skådespelare.läkare ellerpilot,jobbakännasska jobct noGrajobaroch siuvtaDomPappa att somsnart om

stedfir-Bilfirma Harvekor. vil MinHa eNag pappa
vil staN.Bo ijagma.
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D FÅA F R S MA N

pojke bor Gårdsten.i dröm jobb affärsman.Hans detär verkarHanäret en som sa

spännande. frågade varför.Hans svarade han baraDå för kan jobba ochvara mamma att man

själv. villtjäna jobbaJag stad.inte föri detBara konkurrenser där. Jagärpengar stor atten stora
vill jobba småstad. spelari rollDet vilket landingen deti småstad finns det iblandIär.en en

asiatisk affär,inte kommer ha asiatisk affär.jag ska finnasDet bara thai-nästanen men att en
ländska eller laotiska den. Därföri kan lite thailänska bara förjag har detjagattvaror att som

hemspråk. har bestämtJag lyckas med affärenmig jag inte ska konditor,så jagom vara en som

jobbar med och födelsedags-tårtor.tårtor för gillarBara baka kakor,jag ochgör pajer tår-att att

Of.

N DRÖMMIN som ADVOKAT

liten drömdejag modelljag det blirär jag inte så.var attom vara antar attmen
tänkerNu bli advokat.jag tänker försökaJag hålla fast vid det för bra ochtjänaratt att man

vill kunna försörjajag familj.min advokatMengärna såär rättatt ett stortvara ansvar men sam-
itidigt det roligt.är

Att domstolsitta och kunna hjällpa människor förhålande,med kriminalitetuppe en m.m.

tycker bra.ärgag

villJag utbilda eftersommig i U.S.A. skall flytta dit tilljaggärna min pappa.
det kanJag till utbilda till advokat5 år den risken.jagvet att ta attupp tarmen

harFör dröm skall hålla fastså vid den.att man en man
tänkteFörut aldrig bli advokat förjag tyckte detjag inte intressant. Menatt näratt att var nu

har blivit äldrejag tänker ochjag framtid.minmer mer
välJag det viktigt.ärantar att

finns detNågot säkert komma tyckajag inte med det jobbet.attsom om
eller perfekt.inget ingen ärmen
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ifalltillbakafallakunnavill hasångerskavilja bliför skulle någotoch jagsig jagI attmen

funkar.det inte

framtiden, hoppasförväldigt bra jag.skall dethar mig iMen jag såtur

FOTBOLLSPROFFS

blir 13-14Gunnilse tillsvill fortsätta år.jagi

proffs blåvitt.kanske blirSen ijag

spela,eller migMilan, Romahoppas Parma, JuventusiJag någon seratt

lag Italien.köptblir inågotså jagatt av
ochmed barnfruvill habor Italien tvåblivit köpt ochhar så jagiNär jag en

proffsde ska bli jag.som

proffs.ochvill bo MilanoJag i vara

villa skogen.bil och bovill ha iiJag nereenen

LÄKAREsomFRAMTI DNMI

bli läkare.kommeralltid tänkthar jagnär att

folkoch hjälpaskaffavillförframtid,bli läkareblir tänker jagi minNår jagjag att pengarstor
folkIrak blirförland Irak ijobbajobba då villvill i mittde sjuka. Om jagjagårnär atteget

jobbaocksåvill ikropp.menniskans Jagläkare lårmycket sjuka. sigNär år mer ommanman
utbildaskall sigvill bli läkarejobb.skafar och NärförU.S.A. manmanatt mermer pengarman

läkare.har varithar drömt jagska gångerhur mångatill lär Jagsigsju år göra. attommanman
skullesjuk Dåharbli läkare. gånger.lär varit mångalite tills Jagockså sigsvårtDet är attman

förroligtdettycktekön.förfick dra Jagstå itill sjukhuset. Manjag attatt varett nummer
förliten tycktekön. jagtråkigtdet i Jagtycker ståliten förut. jagMenjag år att varattnuvar

låkarerummet.till Detgickropade läkaren inleka med. mig. Jagfanns leksaker Sendet att
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mycket flnnt.och började tyckaDå bli läkare.jag boddeNär landjag i mittstortvar attom eget
fröknarna hela tiden du kommer bli läkare. blev jätteglad. fröknarnaJag tillNär mig.sa att sa

känndeJag läkaremig riktigt.jag tänkte härpå Men kommerjag bliså jagärsom om attom
läkare kommer bli mycket glad."jag att

N NÄRJAC. FÖRETAGAREBLIR EGEN

zooaffärjag ska köpa djur och hyraså jag affärslokalär öppnar en en stormassa en
där den ska ska köpa kaniner,Jag hamstrar, Ödlor, hundar, katter och dansmöss.råttor, Jagvara.

ska ha kaninerna trälåda. skai burar ochRåttorna hamstrarnai och dansmössenstoren vara
Ödlornalikaså. ska Hundarnai och katternaterrarium. ska inhägnader bak-i påettvara vara

gården. ska bli bra affärDet med djur och tillbehör. ska halvbilligDet affär. skaDeten vara en

alla dagar hegerna ska det1049.30, på ska haöppet stöldlarm10-15.00. Jagöppetvara vara ett
dörren. vill ha affäreni harJag Göteborg eller Stockholm.i bara föri Det bor ochjagär äratt

född här därför vill härjag Sverige.istanna

DSFRÖKENEN DAG som FRITI

ligger kullen och molnen.tittar Plötsligt moln liknarpå fritidsjag ettser ettsom
med barn fantiserar hurJag det skullemig fritidsfröken.in i kom-jag Jagen massa vara om var

till fritidset kl. och låser och sakta dörren.7.00 finnsDär tusch-inneöppnarmer upp en massa

bollar, böcker och andra leksaker. dröjer längeDet detinte kommerinnan barn ochpennor, ett

till och till. Till har alla skullesist komma kommit och och frukost.sitter Närett äterett som

de och borster tänder med tandborstarnasina de med. de till skolantagit Sen och dågårsom

blir det alldeles långsamt till köket.Jag går Dät ost-macka ochjag kopp kaffe.tyst. ut tar en en
Sedan får städa lite och torka borden.jag därefterStrax kommer till fröken och hejsägerav en
och tycker har städat fint. Sedanjag hon köket och lite kaffe.går i Sedan ochsitteratt ut tar

vad ska hitta under dagen. bestämmer förVi ska utflykt. Närpratar göraom attoss en
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barnen kommer har redan packatså allt. talarVi ska utflykt till slottskogengöraattom en

ligger den fina stadeni Göteborg bor Alla blir upphetsade och börjar det.som som prata om
skaNu framme.iväg. Nu Alla barnen och leker medanspringerär ochsitterge oss vuxna

njuter fröknarnaKristina barnen det dax för ochVinaturen. ärav äteren av ropar att mat.
sedan hem till fritidsetgår igen. Vi packar och barnen börjar leka. Vi isättervuxna upp oss

soffa och vilar och medan alla barnen och leker.springer de dax förNu de Hes-en pratar ärrunt
barnen hem. Deras säkert dom. det baraNu barn kvar.väntarta två Deatt år ärmammor

syskon och bor gård följer dom hemjag. Jag till blir derassig. Då glad.samma som mamma

Äntligen den här dagen ochJag utmattadär läggerså ochöver. jagär migtrött gång.sover en
vaknarNär ochjag solen lysa tänker förin så själv:jag börjarmig detNej, Tröttigen.ser nu som

läggerjag ochjag mig ledigtigen. Jag idagär för själv. kommerjag mig Dåsäger någontarsover

och dörren.ringer LindaDet och följdeMartin hemjag undrarär igår. De intesom om
kan sällskap till fritids. De tittar med trofastapå mig sina kanså jag Okej,inte säja nej.ta ögon

ska barajag först.jag börjarmigsäger Nu jobbig dag. suck.ta en ny

JAG V|LL BLI OPTI

vill bli därinte något mycket,måste busschaufför,så ärstressaman t.ex.som om man
försenad, köraså måste snabbare, och då kanske hållplats...missaman man en

detVisst, visst lång utbildning, det kostar mycket medär böcker och skuldernaså,en nog men
kan betala med lön,sin 16.000/månaden.man ca

har hörtJag hel del lönen får för del yrken, och optiker får hög lön,en om man en som man
det ganska lång utbildning också,är år.3men sagtsom var en ca-

18 år senare:

Rrrrr

åh vadJäsp, jag är trött...

Älskling, vi måste upp
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ansiktet.skvättfår ibliroch jagduschen pigghoppar in i närmörtJag vattenenensom

halvKlockan är

ochhej då migkaffe,och litefrukostenslänger sättersnabba i migmig. Jag sägerNu måste jag
bilen.i

Odinsplatsen.Blicjobbetkör tillJag -
där.ställer migså jagreceptionen,iDet är tomt

medflickaliten sindetkommer inSnart mamma.en
behöver kon-honhar skrivitSkolsköterska,flickansfrånlappframlämnarMamman attsomen

trollera synen.

0,5-0,6.Hon ser

Glasögon.
Rosa

fårochefter mycket såochstundbarnavdelningenochfår tittaHon men,omenrunt

efterlängtade bågar.hon sina rosa
och detKlockanfärdiga.linser 12hennesoch undrarelegant dam ärinkommer ärSnart omen

skaoch undrararbetskompis inAnnedå kommer sättaoch minför lunch,dags just ossomär
hel-skavad ikaffe, och vioch kopp vi göracafe. ostsmörgåsJag pratar omstor entarett en

gen.
baramigglasögon. jagNästafärdigtochlabbet några sätterEfter lunch in ijaggår gör rastpar

bort...och drömmer migner

telefonen ringer.drömmarväcks minaJag attavur

Måndagsynundersökning. 11.00.tid förochdagundrarHon enom
klasskamratgamlafest hosska minfredag,det, det jagihåg såkommer jagDå ärgenast

inför festen. migJagiordningilfart ochhem migåkerEfter jobbet ijag görMounia. tar en

skor.högklackadeochklänninglång, svart
bl.a.också där, minklasskamratergamlafesten våra ärtill mångakommer såNär jag att avser
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amla bästis Elin, för tiden historic rofessor.ärg som nu P

hela kvällenPå inget återupplivar gamlagör nästan minnen.änannat

kommerNär hemjag mitt i dödstrött,så jag och läggerså jag gårär mig gång.natten en
drömmerDen a och skreva 12 år ville bli tiker...när anatten l g om l g var satsen PP attu om l g Po

Rrrr

N VETERINÄRMITT uv som

efter 6 utbildning harårs äntligen blivitjag Blåveterinär Stjärnan.u

ska börjaJag jobba i skulleNär lågjag och tänktejag skulle viljaintejagmorgon. sova att

jobba landi förnågot då kan bli sjuk djuren.annat man av

vaknadeNär åkte tilljag jobbet.jag
blev chefJag liten klinik.en

fick braJag betalt 40 000kr/ mån.runt

dag opereradeEn katt den hadejag dog den.tyvärren cancer,

kundeMan rädda den.inte dagen tänkteDen sluta fortsatte.jag jag En gångnästan men nat-
fick åka till ochjag lejon.ten ettzoo operera

gick braDet det lång tid lejonet blev bra.innantogmen

Efter det öppnade klinikjag kaladde för Vårdjag Djur och Hälsa. anställde fyraJagen egen som

de hette Björn, ochFrasse, Brage Nisse.personer

duktigaDe och snälla. gick bra förDet räddadevi djur. blevmånga kändaVi ochvar oss

omtyckta människorna och djuren.av

hadeVi djurmatfabrik hette för dit djur.Matt finnsDen Göteborg däri bor. Senstoren som

levde lyckligt Göteborgjag med frui och barn.min mina
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ENSERJAG

STÄLLENMANGAGARDsTEN FINNSl

PÅ.vARAATT

DARAR BOR.JAGJAGHELSTMEN

NLGGER.ENSERJAG

ÄR SVART.HELTHAN

ÅR VlT.HELTJAG

FÖR ROLLDETSPELARVADMEN

VÅRGAR STADIv|

LEMONAD.ENTAROCH

BÄR.ÄRÄNDÅ somLIKAVI

ÄR.ÄR DETSOMLYCKLIGJAG

Strand, 6BAnnie
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GÅRDSTEN

ÅRGÅRDSTEN BRA.

ÅRBARN SKRATTAR OCH GLADA.

GÅRDsTEN MÅNGAHAR GATOR

MÅNGASOM HAR NAMN.

ÅRGÅRDsTEN VACKERT.

MÅNGADET FINNS POLACKER.

GÅRDsTEN ÅR NÄSTAN SOM LANDET

MEN DET FINNS INGEN GRIS

Minh Tho Trinb, 6B
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GYMNASTlKLÅRARElP skatill jagmigkomma. Mammahör sägervaknar jagså attjagå när postenmorgonen
blirgymnstik Jagdet på.brev stårdetliggerbrevlådan såtittar iden, jaghämta ett somnärmen

skul-detdet mintänka tränarekomvad det Sen jag attundrarglad och sasomär. att varatt
och detbrevet står:rivermittiinblir lite Jag gårbrev. Jagkomma nervös. upprum,ett

Hej
dejvill ha tränareGöteborgsgymnasternafrånVi som

och bli vårmycketlär tränare.ochsnälla kom meross

GäteborgsgymnasternaHälsningar:
direkt.åkerdem.hjälpa JagochditskaJagmig.bestämmerstund jaglitentänkerJag senen
detAnniedudethej äreller ärhöger vänstertillskaÄntligen ärUndrarhär jag somom

alla demSkallbarn jagmycketvad tränaBlunda Titta,framme.här.med viNuKomjag. är
bra ochdutyckerchef här. Han ärdet Vårbestämthardet attvill du inte vemmen
kan vellVimed Anniebörjaskavill duVad vibliska nöje.detlära visstkunna attettoss.

vell.detoch niheter Anniejaginnan, vetpresentera oss
läggerniochhämta stötmatakan 10niNu ovan-alla sig.har somNu mator enstpresenterat

plinttjockmattor, sättoch 2det hämtar nihar engjort senniNär stOKEY trampetspå. en
medbörjardådelarochhärbarn40musiken. Vihämtarmedans ärjag upp ossigång st

ha KMskallnivill,vad du jag 20såstycket vettrampetsen somtjugo stgör tarmattan
harefterdu jagtränatVad tränarJa.Annie. görefter uppvärmningen.det tarmen --

kornmed ljushopp igenbörjarsålära Påkunnaskaförgymnastik jagsjälv i trampetsener.att
har varitsluta.halv Niklockan måste9Nurundar ärbraBRA Lina mattan.tar ensen

detmed. Annie Ja,Anniehoppas ärlärare. jagDetfårdu vårhoppasjätteduktiga. Annie vara
kul bar-Vadgymnastiklärare. JA.JA.diganställerochgymnstiken jagchefjag över somärsom

gymnastiklärare.blevjätteglada. Så jagblikommer attnen

SLUT
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fär-långaefter ochäntligen gåtthar årElin och mångaheter Jagår.23jag är nu,

Strömsholm slott.ridlärareutbildningdigt min

ochmycket kuldet har ocksådagar,mycket jobb och långa varittid medharDet varit menen
hus.veckor sedan köptefått kompisar.har jagFör 2jag många ett

Småland.Västergötland ochmellan 200alldelesñnt skogen,ligger väldigtDet i gränsen

lin badsjö.bort ligger litenmeter en
kalplätthuset detfrån Bredvidbort huset.ganska 500Det går ärväg storenmeterstor caen

härliga grässlätter.finns detomkring husetmark. Runt stora

jobb. harbra medskulle Jagdetförstås medkostadehär stället massvis såDet ettvarapengar,
tider!dessajobbomöjligthela förra veckan. iarbetsförmedlingenbelägrat Det är att

ridskolafördagar bestämdeoch trååkigaEfter låånga jag mignågra att starta egen

ochplanera,började ringaJag mäta runt.genast

alltñnputsningendensnickarna skaska sistaringaJust jag göranu

SENARE
.... ..

efter häs-Äntligen ska letahagarpadock, ridhus ochmed boxar, Nu jagfärdigt, stalletallt 18är

skaharlättaste....Här annonser....Jag jagvärldensoch det blir jag 10inte atttror svaratar, nog

några....hm....
veckorFyra senare.....

välde kommerelever.baraoch Menhästarhar små.Jag någraNu jag 18 väntar snart.stora

dagrida hästarlite jobbigt varjegånger18 2Hoppas jagDet är att

Ett år senare...

Åh, jätteduktigaoch barn.elever. Både DeHera hundraharvad härligt det Nu jagär ärvuxna

jättenyfikenföla.skadet Jagoch månaderbra,har sig 3 ärHästarna är ett sto somanpassat om

vad det ska bli.

hästarsluta tyckatänker aldrigsak säker.förbi,dagarna fort JagHär går är ommen en
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BO KVAR ELLER barnFLYTTA tycker dessa kvalitéer viktiga för trivseln.äratt
det då GårdstenHur iutser

frågaEn ställde till barnen devi vill bosom var om
kvar Gårdsten de bliri blev deSvaret Gårdsten fungerar bra för barnen,när många sättstora. att men
allra flesta tänker flytta någon del vill där finnsEn naturligtvis också problem. mindre barnFörannanstans.
tillbaka till hemländer, andra vill flyttasina till stadsdelen brain och plats. Bilftia områdenärstan tryggen
eller bo småstad. Flera vill Hyttai utomlands, husen, lekplatser,många med lekkam-gärna närmasten massor
till där hoppasUSA kunna jobb och närhet till fintjäna och badmöjligheterman rater, natur som-
mycket flytta tycksLusten hänga ihopinte skräp och fimparMen lekplatserna, kattpisspengar. att maren.
med eller hartrivs med sandlådorna och glassplitteri de finaste ställenagöra iom man utan att
drömmar annorlunda, framti-något Dalen minskar användbarheten och skaparäventyret irritation.om om
den.

vill bo kvarMen och skrivernågra här:så Gårdsten radhusområdetFinast Malörtsgatan,i är
finnsdär det lekkamrater och där bor bara snälla män-

Jag skulle aldrig vilja flytta från Gårdsten för alla niskor och därså alltid ochinga rasister,är är rent snyggt
snälla familjer och det aldrignågra skräpigt och finså finns både trädgårdar och skogeniärutan natur straxt
där. intill. tyckerSå alla barn med ochnästan pratatsom

det naturligtvis viktigt ha åtanke, fun-iär näratt man
I har6 ochår ska Hyt- derar hurtjatat skall Gårdsten tillöver göramamma pappa attom restenman av

det blir aldrig Och det väl bra fördet, attraktivt bostadsområde.ärta, men av. ett
har lust flytta.jag ingen Gårdsten,Jag trivs istörre att

här finns kompisar."många mina barnen blir utökarNär och börjar lekasitt revirstörre,av
tillsyn, blir hoten Her. Skolbarnen beskriversåutan

Gårdsten ställe med olika kulturer och hur de blivit skrämdanatjo- bråkiga ungdomar,är rasisterett av
Gårdsten harI bott hela liv och skullejag i och fyllegubbarmitt och de med denvantrivs stundtalsner.

vilja Hytta till Äveninte ställe. Gårdsten har skräpigaFör i omgivningen. de mindre barnen harett annat
alla kommpisar."jag mina erfarenheter ha blivit jagade eller inputtade iattav

buskar. Och de berättartaggiga starka bröderom som
kampsporter och uppträder lugnandetränar som

GÅRDSTENATT VARA BARN beskydd.I det viktigtAtt kunna försvara fårsigär att
lära tidigt.sigman

Är Gårdsten bra område iväxaett att upp
värderas högstDet bostadsområdei sociala miljönDen med alla kompisarnapositi- denärsom ett är största

sociala kontakten trygg/Jet, det 00/7 tillgången Gårdsten, det allai därär Ochenigava att ärrent snyggt om.
oc/J detfnns fn närheten. Både och kompisarnai Hnns, där trivs den härBarnenatt inatur vuxna man.
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lekerochalla dessa barn umgåssysselsättning. ibristhellerklagaråldern inte sommotsatsense
denhörn.från alla världens Kommervarandramedställen därochlekplatserfinnsdetTvärtom, gott om

Gårdstenbarn ieller generationenåka roller-scatesbandy eller sitta växerspeladet går uppsomungaatt
föräldrartolerantidag sinaför barn, förbraGårdstenmed bästisen. änoch är att mervaraprata

göra, 18-åringfinns detdom att som enmassor
och längtarblir äldre SKOLANuttryckte sig. Det är när man

dåvuxenvärlden, detbortomefter någonstans äratt
med låg-skolmiljönskolan ochdiskuteratharcafe till-vill inteViräcker till,Gårdsten sittainte när man
tillfällenflerahar vidstadieklassen. Mendisco,med sina vägärvänner, sexornaattsammans

skolan,tillinställninguttryckt positivasinidentitet.utveckla spontanten egen
harGårdstensskolanklassen.och denfröken ettegna

medpratade positi-barndeblandat rykte. Men var
skolmiljönvisserligentycktetill skolan. DeRASISTERINVANDRARE OCHOM att varva

gamla ochklagadeochhögstadietsärskiltstökig --
vad deenkätenfrågaskolmateriel. iblandad slitna PåharnationaliteternaDe många omenenman

Gårdsten,förgjorde barnen iskulle viljahelstdetsidanbarn kaninställning till. Ett å säga att manattena
skolbäcker/Hera KöpdetandraGårdsten,invandrare såalldeles för i åbor många nyat som sa:var ex

frånHickaliten Soma-sidan bästis med svartenvara
mellan-undersöktafick denintryckinvandrarfientliga positivaden Detlia. Det svårt avgöraär avatt om

understrykertyckeroch dess lärare,stadieklassenhemifrånmedbarnen harattityden signågotär om-
engageradeochbra skolameddethur viktigtföräldrarde hörtde sina ärsäga enargumentupprepar -

möjlighetvälbefinnande ochlärare för barnensverketsjälvaverklighetensamtidigt den i är attegnasom
områdensynnerhetsamhället. ividare Iklara imed äldre ungdo- sigmångkulturell. I intervjuerpositivt som

detsjälvklarhetGårdsten.oförstående Dettaförvånarhar ärgång gång vet menmött enett -mar -
ständigtändå värddenolika nationaliteterinvandrare, poängteras.frågat är attnär etc.om

tänkervad du inte så minaJag jaginte omvet menar,
land de kommeraldrig vilketfrågarkompisar. Jag

RESURSSOMBARNENifrån.

tillgångtillgång. DeGårdstensGårdstenfinns Barnen ärochinvandrarñentlighet i störstarasism ärMen en
barnlekandegård medtill.finnas Enbaraframskymtaringrediens gång ioch gångär attgenomsomen

äldre triv-och upplevsglädje mångaskänkerdeplatserkan gälla inteberättelser. vissabarnens Det somav
människorboreftersom därtycker på, sam.attom vara

tillgång.också Enochkraflbarnens energikastat glåp-folk Meninvandrare, ärtyckerinte ensomomsom
Medan deför lite.används alldelestillgångocksåSamtidigt kandem.ord efter ellerdem jagat vuxnasom
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klagar det och det andra och ofta tycker allt miljö. barnen fler arbetsuppgzfleriGe Gårdsten, såena att egen
ska fixas bostadsföretagen och samhället, finns det kommer de rädda miljö ochsinav sättaatt vara mer om
kraft, lust och vilja själv med saker ochitu värdeting den. Och hela områdetpå blir då finarestörreatt ta -
hos barnen. Varför får ha städdagarinte Salvia- till glädje för alla. Genom arbeta tillsammans överatt

de har Malört skulleDet ålders- och kulturgränsernajätte- lär de också respek-siggatan, som vara att
roligt. HeraBarnen exempel hur de skulle vilja varandra.gav tera
medverka och hjälpa till för fint Dalen,i igöraatt

Gemensamt arbete för sak fårMan heller glömmainte barnen viktiggaragen osv. ären gemensam att en
främmandeingen inför. brobyggare mellan de olika kulturerna.var resurs som

Både direkt de och blir medmöts vännergenom att
finns exempelDet hur Stadsdelsförvaltningen till- varandra beskrivit och indirektsom ovan attgenom

med bostadsföretagen fritidsledarnaoch föräldrarna träffas lekplatsen, dagis ochsammans senare
ordnar sommarjobb Fixarna -för högstadiebarn föräldramöteni skolan och förhoppningsvisi-
Gårdsten. städar, lagarMan utemöbler och målar graf- utvecklar relationerpositiva till varandra.
ñtti de fulai Arbetena mycketärstora garagen. popu-
lära och hur viktigt detvisar låta barn och Och då kanske Her vill kvarär både barn ochatt stanna -
ungdom med och för och forma hembygdensin i Gårdsten.vara ta ansvar vuxna -
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DIKTER

Gårdstenbarnenskrivna iav

JAG

HÅR SITTER JAG.

ÅRHÅR GÅRDSTEN.JAG l

HÅR ÅR SKOLAN NU.JAG I

HÅR KOMPISAR.MINAHAR JAG

GÅRDSTEN.HÄR GÅR PROMENADRUNTJAG I

GÅRDSTEN.BÄSTHÅR PROMENERAR IJAGLILLAJAG ITRIVS

SJÄLV.FÖRGÅRGÅRDSTEN. MIGTYSTJAG

PÅ ANSIKTE.MITTSKINERSKOLENAndrés Back, 6B

PRASSLARRASSLAR oCHBLADEN

ÖRON.MINAI

FÅGLARNA som OMKVITTRARVARA LYCKLIGATT

ÅR SJUNGER.DELYCKLIG JAG

ÅRSÅHÅR GÅRDSTEN. PROMENERADET ATTso/vx BOR I

HÅR GÅRDSTENÅR IJAGLYCKLIG

Marlene 6BLopes,HAR MIN FAMILJ.som

ÅR JAGLYCKLIG

ÅR FRÅN VERDE.KAPsom

Marlene 6BLopes,
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GÅRDsTEN

GÅENDE PÅ OCKSÅJAG SER FOLK GATORNA. JAG SER sKATORNA.

HÄLSAR PÅ FORTSÄTTERALLA vARANDRA. JAG ATT vANDRA.

FRÅN GÅRJAG SER EN MAROCKAN. OCH EN IRAN SOM MED EN JAPAN.

FRÅN LÅNDER. HÅLLER HÄNDER.JAG SER FOLK OLIKA DE VARANDRAS

BORJARJAG SER ALLT OCH ALLA. JAG ATT TRALLA.

HÄR NÅR GÅRJAG SER ALLA SOM BOR, DE RUNT MED SINA NYA SKOR.

GÅRDsTEN MED ALLA KRYDDIGA GATOR. MED ALLA VACKRA SKATOR.

ÅR HÅRDET JAG VILL LEvA

GÅRDsTEN.I DET VACKRA

Ec/øebbati,Mounia 6B

FRÅN FÖNSTERMITT

BARNEN SKRIKER OCH SKRATTAR.

TvÅDET KOMMER TANTER

HOGAMED HATTAR.

DE SKRATTAR OCH LER.

sÅMEN KOMMER JAG.

HÄNDER DÅvAD

Magnus 6Bnam n,
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IBLANDL|VET

ÄR JAG LEDSEN.|BLAND

ÄR|BLAND JAG GLAD.

FÅR CHOKLAD.JAGIBLAND

LIDER.IBLAND JAG

FÅR CIDER.IBLAND JAG

GÅSTER.IBLAND HAR VI

GÖR GESTER.IBLAND JAG

ÄR GÅNG5A LIVETS

HÄR GÅRDSTEN.|

GÅRDSTENC/aristofêr Kusk/ski, 6B

GÅRDSTEN

TRÅKIGTLÅTER TORRT OCHDET

TRÅK|GTÅR TORRT OCHEGENTLIGENMEN

SÄGA GÅRDSTENOMMAN KANDET SISTA

HÄRNÄR LIV.HELA SITTBOTTMAN HAR

FÖR GJORT DETHARATT JAGINTE

NÄSTANMEN

6B72172121Mezei,
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GÅRDSTEN

GÅRDSTEN ÄR BRA.

IFRÅN GÅRDSTEN.JAG VILL INTE FLYTTA

HÄR.JAG VILL ATT VI SKA STANNA

JAG HAR EN KATT

MEN INGEN HATT.

GÅRDSTENSSKOLANJAG TYCKER oM

JAG VILL INTE LEVA ENsAM,

JAG VILL LEVA MED MIN FAMILJ.

Maleki,Saman 6B

GÅRDSTENS-DIKT

GÅRDSTENS-SKOLAN ÄR BRA.

GÅRDSTENS-SKOLAN LÄRARE.HAR BRA

GÅRDSTENS-SKOLAN SÖTAHAR FLICKOR.

GÅRDSTENS-SKOLAN LÄR ELEVER MATTE OCH SVENSKA.

GÅRDSTENS-SKOLAN MÄNNISKOR.HAR OLIKA

GÅRDSTENS-SKOLAN HAR JAPANER, MAROCKANER,

SOMALIER, BOSNIER, IRANER, ARABER OCH SVENSKAR.

Fadi Hammude/ø, 6B
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BRAND

HAND,BRAND |

TAND,BRAND |

BEN,BRAND l

PÅ SCEN.BRAND

FARLIG,KAN VARABRAND

ÄR VARLIC..MANoM INTE

FÖRSIKTIGT,5A DETTA

SJÄLVÄR JAGVIKTIGT.DET

ÅR KOMPISAR.POJKE MEDENAc.Leonard 6BDupy,von

ÄR MED LEKAR.EN POJKEJAG

ÄR POJKE MED FAMILJ.ENJAG

ÄR GILLARSOMEN POJKEJAC.

VANILJ.

BLÅ,RÖDAÄR VIOLEROCHROSOR

ÄR GRÅ.GÅRDSTENHUSENMEN |

ÄR BORIEN POJKE SOMJAG

GÅRDSTEN.

Kolja 6BSarøø,
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GÅRDSTENEN DAG I

GÅRDSTENTILL JAG TAR BUSSEN,

MAMMA GER PAPPA AVSKEDSPUSSEN.

GÅR AFFÄREN.JAG MED MIN MAMMA TILL

KÖPER FÖR TÄNKER PÅ ATMOSFÄREN.VI BRA SAKER VI

GÅR ÖVERSEDAN HEMVI BROAR OCH GATOR.

PÅ NÅGRAETT TAK SITTER KRAXANDE SKATOR.

GÅTTPAPPA HAR TILL SITT JOBB.

NÅGRA GÖRSPARKAR FOTBOLL OCH EN LOBB.

NÄR ATERVI KOMMER HEM vI MAT.

LÄGGER GÅRDSTENJAc. MIG SEDAN LIVET I

FÖR AR GÅRDSTEN ÄR GLAJAG LAT. I MAN

DAZAnnika S/eånrot, 6B VARENDA

GÅRLIVET SOM EN DANS.

GÅRDSTENS-VÄNSKAPENSI LAND.

BLAND BLIR MAN OSAMS.

IBLAND MANBLIR SAMS.

ÄR5A GÅRDSTENLIVET I

Olof 6B
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UTSEENDE

VARFÖR AR SA UTSEENDEFIXERADEALLA

FÖR,RAINTEMAN KAN

GÖRMANSOMMAN SER UTATT

NASoR,LÅNGANÅGRA HAR

TAR.RÖTT HÅR LANGAOCH

NASoR,SMAANDRA HAR

SMA TÅR.HÅR OCHSVART

FÖRNÄSA, ALLAEN UNDERLIGMEN JAG HAR JU

AR FÖRGÅRDSTENTARHAR ALLA.TILLSToRALJUST OCH

HÅR KAN ALLA BO.6BYknia Mezei,

HAR AR VARJE DAG.DET BRA

HÅR FINNS HUS OCH

oM SKOGGOTT

c.AMAN KAN lSoM

LEKAOCH

FÖRÄRGÅRDSTEN ALLA,TILL

FÖR JAG.INTE BARA

Kublin,Mikael 6B
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GÅRDSTEN

GÅRDSTEN SMÅ. GÅRDSTEN FÅ.I BOR STORA OCH I KAN DU STRYK

IGÅRDSTEN ÄR LÅNGT FRÅNDET STAN, NU SER JAC. EN ALBAN.

GÅRDSTEN FRÅNI LEKER JAG MED AMALIA. VI RETAR FOLK SOMALIA

GÅRDSTEN FÅI KOMMER 73:ANS BUSS, MED DEN KAN DU SKJUTS.

GÅRDSTENI FINNS EN SKOLA, DEN MANKAN INTE SPOLA.

GÅRDSTENI BOR MINA KOMPISAR.

IGÅRDSTEN BOR JAG.

GÅRDSTENC/aristofârlfudelski, 6B BARNEN |

SLÅRETT BARN RAMLAR OCH SIG.

BARNET BARA sKRATTAR OCH LER.

BARNEN BLIR BARA FLER OCH FLER.

ÄRGÅRDSTEN FULLT Av BARN OCH

VUXNA SOM HAR ROLIGT.

GÅRDSTEN EN DEL AV SVERIGE.

Astrid Fazlzjaj, 6B
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