
Helikopter över Rinkeby

Projektet tar sin början i den lilla skalan. Cellen där man kan känna trygg-
het och där individens relation till sin omgivning tar sin början. I ett hål-
lande tar barnet steget ut i mötet med andra. Det sker på basen av trygghet 
grundad i förtrogenhet till sitt inre och yttre rum. När en tydlig struktur, i 
sin pedagogiska klarhet, visar upp en enkelhet och vilja till att förena och 
samla samt visa det enskilda barnet en plats för reflektion och inhämtning 
av kunskap, då fungera en skola. En skola är dock aldrig fri från sin om-
givning. Inte heller ett barn är fri från sin vuxna omgivning utanför famil-
jen.

Förutsättningarna för vårt nervsystem och vårt framtida psykiska mående 
formas av våra tidiga relationer med våra omvårdnadspersoner. Spädbarnet 
är beroende av sin omsorgsperson för såväl den fysiologiska som psyko-
logiska omvårdanden. Den tidiga känslomässiga regleringen som barnet 
får med hjälp av sin omvårdnadsperson handlar om att på olika icke-ver-
bala sätt svara på barnets känslor och få barnet tillbaka till en behaglig 
känslonivå. Kvaliteten på omvårdnadspersonens närvaro och dess förmåga 
till att reglera affekterna hos barnet är av betydelse. Barnet skapar tidigt 
inre arbetsmodeller för vad det kan förvänta sig av andra människor och 
deras beteenden. (Gerhardt, 20011)
Begrepp som reglering och toleransfönster är centrala när det gäller in-
lärning. Med toleransfönster menas den aktivitetsnivå som är optimal för 
en individs inlärning och dess optimala uppmärksamhet för situationer 
och relationer. Toleransfönster varierar mellan olika individer och inom 
samma individ beroende på erfarenheter och känslomässiga tillstånd men 

även temperament. Toleransfönstret blir bredare med tiden om barnet får 
möjlighet att utvecklas i en trygg relation och miljö. (Nordanger & Braarud, 
2014) Om föräldern under uppväxten utgör en trygg tillflyktsort, en bas 
från vilken barnet eller tonåringen kan ge sig ut i världen kan de bli väl-
komnade tillbaka dit vid behov för att få fysisk och känslomässig näring. 
Ju äldre barnet blir desto längre bort från basen vågar de ta sig. Ju mer de 
litar till att basen är just trygg och ger gensvar när det behövs desto mer tas 
den trygga basen som given. De individer som får erfara denna trygga bas 
visar sig bli de som är mest känslomässigt stabila och som utnyttjar sina 
möjligheter bäst och den trygga basen kan ses som att fungera som en sköld 
mot såväl psykisk som fysisk ohälsa senare i livet. (Bowlby, 2010) 

Den anknytningsstil som däremot bedöms göra individen mest sårbar är 
den desorganiserade-desorienterade anknytningen och uppstår som följd 
av direkt traumatisering genom misshandel eller försummelse eller indirekt 
via avvikelser i den affektiva kommunikationen mellan förälder och barn. 
Studier visar samband mellan denna anknytning och externaliserade och 
internaliserade beteendeproblem i skolåldern samt dissociativa symptom i 
skolåldern och tidig vuxen ålder. Den desorganiserade anknytningen kan 
betraktas som ett traumatiserat anknytningsmönster och dessa barn riskerar 
att utveckla komplex trauma/utvecklingstrauma.(Wennerberg, 2011). Om 
barnet vid upprepade tillfällen blir försatt i ett känslomässigt alarmtillstånd 
utan att få hjälp med att reglera känslotillståndet av omsorgspersonen kan 
barnet utveckla ett så kallat utvecklingstrauma. Antingen kan omsorgsper-
sonen vara just den personen som blir hotfull eller så blir omsorgspersonen 
pga. egen utsatthet oförmögen att hjälpa barnet att lugna sig eller så är om-
sorgspersonen förhindrad att skydda barnet. Barnet blir därmed lämnat åt 

sig själv att handskas med den intensiva rädslan utan att utvecklingsmässigt 
ha hunnit utveckla egna förutsättningar för att kunna reglera sig själv.
Om den omsorgsperson som ska finnas till hands för barnet av olika an-
ledningar inte klarar av att reglera sina egna känslor vid upprepade till-
fällen kan det ske en överbelastning av regleringssystemet i den omogna 
hjärnan som också får avgörande betydelse för hjärnans grundläggande 
organisation, vilken påverkar barnets förmåga till inlärning. (Nordanger & 
Braarud, 2014) . 

Vi kan få ökad självreglering genom tillgång till reglering av andra. När 
förmågan till självreglering stärks våra förmågor till: reglering av up-
pmärksamhet och koncentration; reglering av affekter, impulser, känslor; 
utveckla/stärka anknytning och relationer; öka förmågan till reflektion och 
mentalisering; utveckla exekutiva funktioner, minneskapacitet; reglering av 
somatiska reaktioner/signaler. (Norlén, 2016) 
Föräldrar som själva är traumatiserande och har svårt att reglera sina egna 
känslor behöver hjälp med att förstå barnets behov och att öka sin tilltro 
till den egna föräldraförmågan. För barn som upplevt kumulativa trauman 
kan tilliten till andra och förmågan att relatera till andra vara försvagad. I 
psykoterapeutiskt arbete kan barnen i början vara särskilt känsliga och extra 
viktig blir därför en närvaro, förutsägbarhet och förmåga att vara närva-
rande. (Dyregrov, 2010) Detta gäller även i för bemötandet i skolmiljön. 

Hjärnan är mest formbar i småbarnsåldern, men utvecklar sig efter samma 
principer, dvs. känslomässig reglering och utökat toleransfönster sker även 
fortsättningsvis i samspelet med andra. Neurologiskt sett sitter problema-
tiken i en mer primitiv del av hjärnan än den logiska delen som det insikt-
sorienterade förhållningssätt kommer åt. I stället bör man arbeta bredare 
därför att personen behöver regleras i större omfattning och i den miljö 
där personen gör den största delen av sina dagliga samspelserfarenheter, 
vilket ofta är på förskola eller skola. Insatser för barnet av olika aktörer 
bör samordnas. (Nordanger & Braarud, 2014). Att arbeta med trauma-
fokuserade terapier kan vara tidskrävande och för traumaterapeuten krävs 
ofta att behandlaren arbetar utanför de ramar som annars är givna. Ofta 
krävs en samverkan med socialtjänst, hälso-och sjukvård, rättsväsende och 
försäkringsbolag för att skapa förutsättningar för terapin. (Norlén, 2014). 
Även tid för reflektion, återhämtning och handledning är av betydelse för 
att traumaterapeuten ska kunna göra ett kvalificerat arbete. (Dyregrov, 
2010). För att orka stå kvar och härbärgera traumatiserade barn och ung-
domars svåra upplevelser är det viktigt att man som terapeut är uppmärk-
sam på sig själv, ställer realistiska krav på sig själv, lär sig säga nej samt 
har utrymmer för att vara ledig och ha tid för återhämtning. Det är viktigt 
att ha kunskap om sitt eget fungerande och förstå vad som händer inom sig 
själv för att inte hamna i grubblerier och/eller hamna i upplevelser av egna 
förluster på nytt när man lyssnar på barns och ungdomars traumaberättelser. 
(Svedin, Banck, 2002)
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Nio faktorer som är gemensamma för skolor som lyckats väl i sin målup-
pfyllelse:
1. De etablerar storleksmässigt mindre personliga lärandegemenskaper med
tät kommunikation.
2. De går på djupet i läroplansförändringar och undervisningsutveckling.
3. De betonar nyckelfärdigheter som literacitet och numeracitet.
4. De har höga förväntningar på och erbjuder rika lärandemöjligheter för
alla elever.
5. De bemyndigar beslutsfattande på alla verksamma nivåer.
6. De satsar på professionell kompetensutveckling kopplad till under-
visning.
7. De bygger en stark social miljö med hälsa och säkerhet.
8. De engagerar föräldrar och närsamhället i skolfrågor
9. De öppnar skolan mot samhället och utvecklar länkar till både närmiljön
och omvärlden.

Tävlingsförslaget vill knyta an den glömda centralaxeln som stärks genom 
Rinkeby Alléns förlängning mot Västra Ursvik. Den Nya stadsdel som med 
koppling med tvärbanan gör det smidigt att ta sig vidare mot Kista eller 
mot Sundbyberg via Rissne inom snar framtid. Vi starten på denna axel 
från det nya torget och tvärbanestationen kommer En snart över till Rinke-
by och den nya bebyggelsen son växer fram längs E18. I färd mot toppen 
och Rinkeby centrum passerar du nya hyresrätter samt en Moské samt ett 
nytt polishus. Väl i centrum har ny bebyggelse växt fram där det tidigare 
varit en parkeringsplats. Innan vi stiger in på det nya campusområdet vid 
Rinkebyskolan tar vi en avstickare mot de nya grundskolorna som har fått 
flera förändringar invändigt. Skolorna fungera nu åter som de var tänkt som 
skolan mitt i byn. Där det öppnats upp för civilsamhället och involverar 
föräldrarna till eleverna i diverse aktiviteter under skoltid samt på kvällstid.
Resan vidare i centralaxeln mot Tensta passerar en ny anlagd park på berget 
bakom Idrottens hus. Ner mot Spångadalen och Spånga Kyrka kan det vid 

heta sommardagar vara passande att ta ett dopp i den nya utomhusbassän-
gen som ligger i anslutning till det gröna bälta som leder mot Järvafältet. 
Vidare passerar du sedan ny bostadsbebyggelse i Tensta och ett nytt stads-
delshus med många nya samhällsfunktioner. Strax därefter kommer Tensta 
Konsthall med sina djärva aktuella utställningar. Färden kunde avslutas i 
det nya Campus Järva i Tensta gymnasiums gamla lokaler men viljan är 
starkare att ta oss vidare mot Hjulsta centrum och vidare ner till Barkarby 
och den precist färdigställda pendelstationen och resecentret.

Varje skola kommer att utvecklas mot att bygga ett starkt elevunderlag för 
Rinkebyskolan. Det är ett framvuxit gemensamt ansvar med gemensamma 
utbildningar för personal och pedagoger i att hitta vägar fram till att bli 
Sveriges bästa skolor. Flera samarbetsprojekt har utvecklats mellan skolor 
och tryggheten har stärkts genom genomarbetade stråk mellan skolorna.

Varje skola har i en genomlysning av principen varierande lärandesitu-
ationer i hemvister med basrum samt med alla nödvändigheter som det 
kräver i ombyggnader. I strävan att utveckla skolorna har personalen utrym-
men för att bygga ett starkt kollegium och i nära anslutning till Hemvisterna 
samt till andra grupper i skolmiljön. Ett stark elevhälsa har fått större fokus 



och i flera fall nya lokaler. Ett de flesta fallen har Biblioteken utvecklats 
och fått större ytor samt mer centralt placerade inom skolan. Möjligheter 
till samla flöden mellan skollokalerna och därmed utnyttja skolgården till 
att skapa gemenskap och vi-känsla har i vissa fall förstärkts. Något som 
utvecklats är samlingsutrymmen såsom aula och andra stora ytor. I flera fall 
saknas detta och skulle behövas ses över om inte större ingrepp borde göras 
alternativt att det tillskapades nya hus med den funktionen.

Knutbyskolan



Askebyskolan
Askebyskolan har idag flera kvlaitéer som gör att skolan upplevs 
sammnhållen och generös. Dock saknas möjligheter till att i 
varje basrum hitta varierande lärandesituationer. Gruprummen 
som delas av klasserna kan istället utvecklas till en mer avskild 
tillhörande basrummen. Allrummen blir till atlejeer samt andra 
projektbetonde undervisningar där elever mellan årskurser och 
klasser samlas och kan ha projekt om olika teman. Viktigt att 
även biblioteket får en samlande kraft och flyttas upp till andra 
våningen samt kollegiet för samman och har gemensamma vi-
dareutbildningar samt handledning. Skolhälsan får dessutom en 
framskjutande plats på entreplanet. En vaktmästare priorieteras 
och får en viktig roll när civilsamhäller bjuds in att använda delar 
av skolan lokaler efter undervisningen avslutats. Därför tillförs 
flera nya entreer som enkelt kan reglera tillgängligheten med 
individuella passerkort.


