
Jag skulle vilja 
dansa ute!

Kan ni sätta dit 
bänkar också?

Faktiskt lite �nare 
än det vi ritade!

Jag är så nöjd med 
det här jobbet!

Ja, vad bra det blev! 
Snyggt!

Coolt! Med 
ljus också?

Fler och mysigare bänkar, 
det är alltid samma gäng 
på bänkarna!

Det hade varit kul 
med någonstans att 
spela tillsammans!

Alla gräsmattor här, det 
hade kunnat vara något 
roligt eller nyttigt där 
istället. Fruktträd?

I skolan arbetar eleverna med staden och 
framtiden, integrerat i �era ämnen. 
Genom att studera staden kan frågor om 
samhälle och hållbarhet konkretiseras. 
Ibland är tjänstepersoner från kommunen, 
SISAB, arkitekter och planerare med och 
diskuterar. De fångar upp elevernas behov, 
värderingar och idéer om staden. Samarbe-
tet med skolan är en löpande process över 
�era år.

Förslaget bearbetas och förverkligas. Elev-
ernas behov tillgodoses och de får en plats 
de känner starkt ägandeskap till. Under 
processen har eleverna praktiskt fått lära 
sig om staden, om demokratiska processer, 
skapat kontaktytor med tjästepersoner och 
byggt tillit. Skolan har också varit mycket 
mer engagerande!

Tjänstepersoner och arkitekter presenterar 
förslag utifrån sina färdigheter och sin ex-
pertis, baserat på elevernas behov och för-
ståelse av platsen. Diskussionen om försla-
get fortsätter och preciseras ytterligare.

På riktigt

På riktigt

Högstadieåren är dynamiska. Barndomen 
bryts mot vuxenheten. Åsikter, läroplaner, er-
farenheter och ny�kenheter blandas, på lek-
tioner, på raster och på fritiden. Världen, 
värden, förväntningar och individer möts, 
blandas och omformuleras.

I det intensiva umgänget, det gemensamma 
erfarenhetsskapandet och i alla samtal elever 
emellan �nns en demokratiskt grundförut-
sättning: en diskussion om hur världen är, hur 
framtiden kan vara, ett undersökande av vad 
det �nns för möjligheter.

Under högstadieåren de�nieras också identite-
ter, sammanhållning och grupptillhörigheter.

I skolan arbetar eleverna med staden, hållbar-
het och demokrati. Arbetet sker i samarbete 
och på tvärs mellan ämnena. Det sker också i 
samarbete med tjänstepersoner från Stock-
holms stad och från SISAB.

Varje år �nns det en budget för att genomföra 
några av alla idéer som kommer fram i sko-
lans arbete, att möta några av behoven elever-
na uttrycker. Det kan vara förändringar i och 
runt skollokalerna, förädling av närliggande 
o�entliga miljöer, rent konkreta fysiska, arki-
tektoniska projekt. Det kan också vara att 
upplåta lokaler och ge förutsättningar åt de 
ungas initiativ.

Att ens idéer tas på allvar och skolarbetet blir 
på rikigt, driver upp entusiasmen hos elever-
na. Tjänstepersonernas närvaro i samtalen 
ökar den ömsesidiga tilliten och ger praktisk 
demokratisk erfarenhet. 

Tjänsterpersonerna har alltid en aktuell ögon-
blicksbild av de ungas idéer och behov och 
kan utforma sina åtgärder med bättre preci-
sion. De återkopplar också till de unga, berät-
tar hur det gå, vilka andra intressen som 
�nns, hur intressena jämkas.

Arbetet i skolan blir på riktigt. Förståelsen för 
hur samhällsinstitutionerna och demokratin 
fungerar blir på riktigt. Förståelsen för de 
unga i Rinkeby blir på riktigt.



På riktigt

Tillit, demokrati och ägandeskap
Klyftan är stor mellan unga i marginalen och makthavare, oavsett om 
makthavarna tillhör politik, förvaltning, näringsliv, akademi eller media. 
Det är angeläget att överbrygga klyftan, så att de unga syns, hörs, räknas 
och får sina behov tillgodosedda. Samtidigt �nns det en god vilja hos 
många makthavare och en insikt om att något måste göras för att lyfta de 
unga. Makthavare och unga lever i olika världar och saknar nödvändiga 
kontaktytor för att bygga tillit, förståelse och skapa hållbara lösningar på 
båda gruppers villkor. 

I bristen på tillit och socialt kitt ges icke-demokratiska krafter och idéer 
spelrum. Det är inte unikt för Rinkeby och invandrarförorter, utan händer 
också för unga och vuxna i marginalen på landet och i småorter. Att unga 
blir sedda och hörda och att de kan möta tjänstepersoner och politiker,  
bygger inte bara tillit, utan bidrar också till att öka förståelsen för den de-
mokratiska processen, för de samhälleliga institutionerna och för jämk-
ningen av olika intressen. De två senaste statliga demokratiutredningarna 
har också lagt sin största vikt vid direkt medborgardeltagande och det de-
mokratiska samtalet, mellan valen. De unga har som bekant heller ingen 
röst i valen, vilket gör dem ytterligare angelägna att involvera.

Att få vara involverad, att vara sedd, hörd, att räknas, att veta att ens idéer 
kanske förverkligas, att ens behov tas på allvar, leder till ett större ägande-
skap till sitt samhälle och sin närmiljö. Då vårdar man det bättre, bryr sig, 
fortsätter vara delaktig.

Skolan och pedagogiken
Att veta att det man gör räknas medför ett större engagemang och ansvar 
från eleverna. Ämnena får en helt annan tyngd, resultaten av ens studier 
blir på riktigt. Att tjänstepersoner och förhoppningsvis politiker kommer 
och deltar i diskussionerna verklighetsförankrar läromedlen. Detta förslag 
kan också ses som en förlängning av skolans kärnverksamhet, en ytterliga-
re dimension och möjlighet för pedagogiken. Skolans kärnverksamhet 
överlappar såklart också med SISAB’s kärnverksamhet; att på bästa sätt 
tillhandahålla och förvalta fastigheter för skolan. 

Genom att studera staden kan frågor om samhälle och hållbarhet konkre-
tiseras. Det gäller frågor om transporter, sopor, energiförbrukning, ekolo-
gi, men också om hur vi lever tillsammans, varför vi bygger vårt samhälle 
som vi gör. Eleverna hade exempelvis kunnat ha Tema Rinkeby 2030, där 
de arbetar med framtidsvisioner, utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, 
med fokus på staden och närområdet. I ett sådant arbete diskuteras och 
uppenbaras värderingar, farhågor, möjligheter och förslag, samtidigt som 
närmiljön görs begriplig.

För skolans del innebär detta förslag, att i större utsträckning ha staden 
som utgångspunkt för pedagogiken och ett nära samarbete med tjänste-
personer och förvaltning, det innebär också en möjlighet till pro�lering 
och marknadsföring: En medskapande skola mitt i vår stad! 

Föräldrar, barn och vuxna
För föräldrar är barnens liv och välbe�nnande utomordentligt viktiga. Att 
själv se och förstå att ens barn blir sedda och hörda, får in�ytande, är del-
aktiga i att bygga sin stad, är positivt för föräldrarna. Det ger ringar på 
vattnet och fortsätter skapa tillit till och trygghet i samhället. Det är vik-
tigt att jobba aktivt med �erspråkiga utskick till föräldrar om vad som 
händer i skolan; för alla positiva egenskaper som högstadiekids besitter, är 
kanske ibland just föräldrakommunikationen inte en av dem.

Arbetssättet, att ha en kontinuerlig dialog mellan tjänstepersoner och 
medborgare, samt med en budget knuten till sig för att använda och för-
ädla SISAB’s fastigheter, kan givetvis expanderas, till lägre årskurser och 
även till vuxna. Alla har behov av att synas och höras och vara inkluderade 
i utvecklingen av sin stad. För lägre årskurser kan inte komplexiteten i frå-
geställningarna vara lika hög som för högstadiet, men i frågor som rör bar-
nens närmiljö, går det att skapa engagemang, meningsfulla diskussioner 
och underlag för precisa åtgärder som möter barnens behov. För vuxna, 
som är en annan målgrupp med andra förutsättningar, kan arbetssättet 
handla om att upplåta SISAB’s lokaler för föreningsliv och evenemang på 
kvällar och helger; att veta att det �nns en möjlighet för aktiviter, kreativi-
tet och engagemang få rumslig plats i orten, att engagemanget räknas. 
Idrottssalarna används redan, men det �nns också slöjd- och bildsalar för 
kreativitet och reparation (upcycling?). Ett vanligt klassrum är också för-
villande likt ett mötesrum, om föreningar skulle ha sådana behov.

På riktigt
Arkitekturen är en process, för hållbara förändringar i den fysiska miljön 
och för sociala kontaktytor, demokrati och tillit.

Den har inget slutdatum, det är inget enstaka projekt, det är en arbetsme-
tod och ett långsiktigt arbete, där SISAB’s lokaler och budget, tjänstemäns 
och politikers engagemang, elevernas entusiasm och insikter, tillsammans 
skapar tillit, bygger det sociala kittet, förverkligar meningsfulla insatser i 
det fysiska rummet, praktiserar demokrati och bygger ett bättre Rinkeby.

Det är på riktigt.

Dialog, underlag och färdigheter
Förutsatt att ambitionen att öka antalet elever från Rinkeby som fortsätter 
högstadiet på Rinkebyskolan förverkligas, utgör högstadieskolan en när-
mast ideal miljö för dialog, deltagande och medskapande. Eleverna har 
ena foten i barndomen och den andra i vuxenlivet och har privilegiet att 
kunna sätta sig in i båda världar. När dialog sker under skoltid, blir delta-
gandet högt och även de svagaste rösterna kan ges plats. Materialet som 
skapas i skolan kan då med fog anses vara representativt för den målgrup-
pen och utgöra ett gediget beslutsunderlag. Dialogfällan, att upphöja en 
särskild grupp, exempelvis en förening eller ett elevråd, till representanter 
för ett hel befolkningsgrupp, undviks därmed. Dialoger är också tidsinten-
siva och genom att ta vara på arbetet som sker i skolan och samarbeta med 
lärare om gemensamt gynnsamma uppgiftsformuleringar, kan skapandet 
av material och underlag ske oberoende av tjänstepersonernas medverkan.

Tjänstepersoner måste dock såklart vara på plats några tillfällen under pro-
cessen; det ingår att mötas och delta i varandras samtal. Genom ett konti-
nuerligt samarbete med skolan, skapas tillit och sociala kontaktytor. Det 
skapas också en större förståelse för de ungas situation. Tjänstepersoner får 
en ständigt uppdaterad ögonblicksbild av vilka behov, ambitioner och 
idéer som de unga har. Det utgör ett underlag för tjänstepersoner att 
bättre utföra sitt arbete, att använda sina färdigheter och sin expertis till 
att möta behoven. 

Arbetet behöver koordineras, vilket skulle kunna ske genom en dialogko-
ordinator som kan matcha pedagogiska behov hos skolan med behoven av 
underlag hos tjänstepersoner och förvaltning. En koordinator kan också se 
till att samla ihop materialet från skolorna till agerbara underlag, samt inte 
minst se till att återkopplingen till skolorna och de unga är tillfredsställan-
de. Det är viktigt för att förstå samhällsinstitutionerna och för att fortsätta 
bygga tillit, att veta hur ens förslag och underlag rör sig genom politik och 
förvaltning, vad det �nns för övriga intressen och hur intressena jämkas. 

Förhoppningsvis hakar politikerna också på och vill delta i samtalet. Elev-
erna har ju som bekant ingen röst i valet, men saknar inte idéer om och 
förhoppningar på sin framtid och sitt samhälle. Samtidigt är det viktigt att 
börja just i närmiljön, i det konkreta daggliga arbetet, med SISAB’s fastig-
heter, med skolokaler och skolgårdar. Att synas och höras måste också 
konkretiseras. När andelen elever som fortsätter högstadiet på Rinkebys-
kolan ökar, blir materialet från skolan ännu mer användbart.


