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6 ÖPPEN SKOLA

Snabba förändringar präglar 
dagens samhälle. Vi rör oss över 
gränserna och Sveriges befolk-
ning har blivit alltmer mångetnisk 
och mångkulturell. En allt större 
andel av dagens skolbarn är födda 
i något annat land eller har för-
äldrar som är det. För att skolan 
ska kunna möta alla elever, oavsett 
bakgrund, måste den vara öppen 
för deras olika erfarenheter, resur-
ser och behov.  

»Skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev fi nna sin unika egen-
art och därigenom kunna delta 
i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet.«  (Lpo94)

Tre myndigheter – Integrationsver-
ket, Myndigheten för skolutveck-
ling samt Statens Folkhälsoinstitut 
– samverkar i ett treårigt projekt 
som syftat till att stärka utveck-
lingsarbetet bland skolor i s.k. 
utsatta bostadsområden, förorter 
i Malmö, Göteborg, Stockholms-

området, Jönköping och Örebro. 
Stiftelsen Cesam har knutits till 
projektet för att bidra med pro-
cessledning och metodutveckling.
 Projektet har valt att pröva den 
Öppna Skolan som en strategi 
för hälsa, integration och skolans 
måluppfyllelse. Öppna Skolan 
– i internationella sammanhang 
»Community School« – innebär 
att skolan på olika sätt öppnar sig 
mot det omgivande samhället och 
verkar för att både ta vara på lokal-
samhällets resurser för skolan och 
att göra skolan till en resurs för 
lokalsamhället. Skolan blir därmed 
ett pedagogiskt centrum för livs-
långt lärande, men också ett socialt 
och kulturellt centrum.
 Vi har valt att dokumentera pro-
jektet genom journalistiska nedslag 
i de sju projektskolornas vardag 
och verklighet. Fyra frilansande 
journalister och lika många foto-
grafer fi ck i uppgift att göra själv-
ständiga reportage på skolorna. 
Reportagen visar oss skolor som 

inte blundar för svårigheterna, 
utan fokuserar möjligheter. 
 Vi vill rikta ett varmt tack till de 
medverkande skolorna Fittjasko-
lan och Tallidsskolan i Botkyrka, 
Internationella Skolan Gårdsten i 
Göteborg, Jordbromalmskolan i 
Haninge, Råslättskolan i Jönköping 
och Vivallaskolan i Örebro för att 
ni så generöst delat med er av era 
erfarenheter. Ett särskilt tack också 
till journalisterna Jolin Boldt, Irka 
Cederberg, Britta Linebäck och 
Cajsa Malmström samt till foto-
graferna Jon Liinason, Anders 
Kristensen, Mark Olson och Johan 
Tibbelin, som hjälpt oss presentera 
skolorna på ett omedelbart sätt.  
 Projektet »Skolan mitt i föror-
ten – den Öppna Skolan« avslutas 
med den dokumentation du håller 
i handen, men processen för att 
öppna skolan fortsätter. 
 Vi hoppas att du ska få inspira-
tion av »Skolan mitt i världen – 
den Öppna Skolans möjligheter«!

Förord

 Stockholm, Norrköping och Örebro den 15 september 2003

 Brita Törnell Else Berglund  Jannika Roeck Hansen Per Hector
 Statens folkhälsoinstitut Integrationsverket      Myndigheten för skolutveckling Stiftelsen Cesam 
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Inledning

Varför gör du så med handen?
Eleven tittar på Stures fi ngrar som 
darrande rör sig över schackpjä-
serna. Kanske är det första gången 
han varit så nära en gammal man 
i Sverige. Till Internationella Skolan 
Gårdsten är alla välkomna – oav-
sett ålder. Varenda en behövs i den 
Öppna Skolan.

Detta är en ögonblicksbild från en 
av skolorna som ingått i projek-
tet »Skolan mitt i förorten – den 
öppna skolan«. Projektet är en 
treårig satsning för att stärka sko-
lor i deras arbete för hälsa, integra-
tion och skolans måluppfyllelse. I 
projektet samverkar Integrations-
verket, Skolverket/Myndigheten 
för skolutveckling och Statens 
Folkhälsoinstitut. Stiftelsen Cesam, 
vars syfte är att initiera, utveckla 
och stödja olika former av utveck-
lingsarbete med fokus på demo-
krati, knöts till projektledningen 
för att bidra med sin sakkunskap 
inom detta utvecklingsområde 
och för att tillföra processinriktade 
arbetsmetoder.
 I projektet ingår sju projektsko-
lor som alla ligger i s.k. utsatta 
bostadsområden, förorter som 
präglas av en mångspråkig befolk-
ning, stor arbetslöshet och segrega-
tion. Fem av skolorna ligger stor-
stadsområdena Malmö, Göteborg, 
Stockholmsområdet. De har även 
omfattats av insatser inom Stor-
stadssatsningen. De två skolorna i 
Jönköping och Örebro har istället 
fått förlita sig på lokala integra-
tionssatsningar. Projektet handlar 
dels om pröva den Öppna Skolan 
som en strategi för att främja hälsa 
och integration i de här områdena, 

dels om erfarenhetsutbyte om hur 
man kan gå tillväga. 
 Skolorna befi nner sig alla i pågå-
ende utvecklingsprocesser, något 
som inte började – eller slutar 
– med detta projekt. För en tid har 
dessa processer fått löpa parallellt 
för att förstärkas i en viss riktning, 
mot Öppna Skolan. Syftet med 
denna skrift är att genom journa-
listiska ögonblicksbilder ur skolor-
nas vardag dokumentera projektet 
och hur skolorna – var och en på 
sitt sätt – tar till sig och förverkli-
gar den Öppna Skolans idéer. I det 
avslutande kapitlet presenteras den 
teoretiska basen för den Öppna 
Skolan.  
 Projektet har i första hand byggt 
på ett antal konferenser där olika 
aspekter av Öppna Skolan lyfts 
fram och där projektskolorna fått 
möjlighet att mötas och utbyta 
erfarenheter. Projektet arbetar pro-
cessinriktat för att öppna dörrarna 
i skolan. Därmed har kretsen av 
aktörer växt organiskt (och orga-
nisatoriskt) för varje ny träff – och 
även däremellan. Tanken är att det 
ständigt blir fl er som blir involve-
rade i processen, samtidigt som 
man måste vara noga med att inte 
tappa några på vägen. För varje 
konferens har kretsen av deltagare 
vidgats, både på skolornas hem-
maplan och vid de gemensamma 
träffarna. Valet av tema för varje 
konferens har följt denna process. 
 Vid den första konferensen 
(oktober 2000) låg fokus på för-
äldrars medverkan. Vid den andra 
konferensen (mars 2001) låg fokus 
dels på hur skolledningen skulle 
få med personalgruppen i utveck-
lingsarbetet genom fortbildnings-

insatser och dels på samarbetet 
mellan skolan och lokalsamhället. 
Vid det tredje konferenstillfället 
(oktober 2001) fördjupade vi oss 
kring pedagogiken i den Öppna 
Skolan med temat »Hur en Öppen 
Skola främjar lärandet – barn och 
ungdomars lärande är ett gemen-
samt ansvar«. Den sista gemen-
samma konferensen (oktober 
2002) fi ck temat »Allas medverkan 
i den Öppna Skolan – delaktighet 
och medskapande«.
 Processen beskrivs närmare i 
bokens avslutande kapitel »En 
öppen skola mitt i samhället«.

Öppna Skolan 
som en strategi… 
Öppna Skolan – i internatio-
nella sammanhang »Community 
School« – innebär att skolan på 
olika sätt öppnar sig mot det 
omgivande samhället och verkar 
för att både ta vara på lokalsam-
hällets resurser för skolan och 
att göra skolan till en resurs för 
lokalsamhället. Skolan blir därmed 
ett pedagogiskt centrum för livs-
långt lärande med förstärkning av 
folkbildningstraditionen men lika 
väl också ett socialt och kulturellt 
centrum. 
 Den öppna skolan handlar inte 
enbart om skolans verksamhet, 
den handlar också om områdes-
utveckling, om vuxenutbildning 
och lokal mobilisering. Det hand-
lar om att skolan har en roll att 
tillsammans med andra aktörer ta 
ett gemensamt ansvar för att stärka 
området och dess invånare: barn 
och vuxna. När skolan samverkar 
med och utgår från det omgivande 
närsamhället, blir den bättre på att 

Text: Else Berglund, Integrationsverket
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förstå, uppskatta och ge utrymme 
för den etniska, kulturella och 
sociala mångfalden bland de 
boende i området. 
 En skola som öppnar sig för 
lokalsamhällets behov och inbju-
der till ökad delaktighet för invå-
narna kan ge förutsättningar för 
egenförsörjning. I Storbritannien 
är intresset för så kallad Commu-
nity School stort. Modellen med 
att öppna skolan för närsamhället 
och att integrera vuxenutbild-
ningen ses som en strategi för att 
motverka arbetslöshet, eftersom 
människorna i området på så sätt 
utbildas och mobiliseras. Öppen-
het mot närings- och arbetslivet 

kan även underlätta för elever som 
bor i områden med hög arbetslös-
het och som ofta har begränsade 
kontakter in på arbetsmarknaden. 
 Kunskapen om hur man lyfter 
områden som präglas av eko-
nomisk, social och numera ofta 
etnisk segregation är ganska stor. 
En slutsats är att det inte går utan 
en tilltro till invånarnas egna starka 
engagemang och deras medverkan. 
Viljan att bidra till sin egen och det 
lokala områdets förbättrade livs-
villkor är beroende av självkänsla 
och tilltro till det demokratiska 
systemet. Skolor i segregerade 
områden som nått framgång 
både när det gäller resultat och 

integrationsprocesser, pekar på 
ett antal avgörande faktorer: Ett 
stort engagemang från föräldrar, 
en gemensam vision i ledning och 
personalgrupp, ett aktivt arbete 
för att höja statusen på skolan och 
området, inför eleverna själva men 
också omgivningen. Detta är ett 
långsiktigt arbete som lönar sig.

… för hälsa, 
Enligt regeringens proposition 
»Mål för folkhälsan – 2002/03:
35« är delaktighet och infl ytande i 
samhället är en av de mest grund-
läggande förutsättningarna för 
folkhälsan. Särskild vikt skall läg-
gas vid att stärka förmågan och 

Fittjaskolan »Mitt i byn«. Foto: Johan Tibbelin.
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möjligheterna till social och kul-
turell delaktighet för ekonomiskt 
och socialt utsatta personer, samt 
vid barns, ungdomars och äldres 
möjlighet till infl ytande och delak-
tighet i samhället. Trygga och goda 
uppväxtvillkor är avgörande för 
barns och ungdomars hälsa och 
för folkhälsan på lång sikt. 
 Skolan är en viktig aktör i detta 
folkhälsoarbete. Lärande och hälsa 
hänger samman. När lärare och 
elever känner glädje och lust i sitt 
arbete, påverkas både hälsa och 
förmåga att lära. En skola som 
lyckas skapa en miljö där man bryr 
sig om varandra och där man kän-
ner sig trygg, har skapat förutsätt-
ningar för en god lärmiljö.

… integration,
I Bonniers Lexikons ordbok 1991 
kan man läsa att integration 
betyder: »sammanföring till en 
enhet där delarna samspelar«. Det 
handlar alltså om hur skilda delar 
kan förenas i en större helhet, 
om ömsesidig anpassning till nya 
villkor samt respekt och tolerans 
mellan olika grupper i samhäl-
let. Integration är en process som 
hela tiden pågår och som är högst 
individuell, det fi nns alltså ingen 
början eller tydligt slut. Ett arbete 
för integration ska inte göras åt 
några, utan åstadkommas av och 
genom alla berörda. Integration 
handlar om att alla, såväl infödda 
som invandrade svenskar, är del-
aktiga och medansvariga för inte-
grationsprocesserna. Det är lika 
viktigt som att samhället präglas av 
öppenhet, respekt och tolerans och 
att majoritetssamhället utvecklas 
med utgångspunkt i mångfalden i 
samhället.
 Den Öppna Skolan ger ökade 
förutsättningar för integration. 
Här handlar integration inte om 

en »blandning« av individer med 
olika bakgrund, i synnerhet inte 
om de defi nieras i grupperna 
invandrarelever och svenska elever. 
Integration handlar om att få vara 
fullvärdig medborgare, som man 
är, med likvärdiga rättigheter och 
skyldigheter och inte minst möj-
ligheter, utan hänsyn till särskild 
grupptillhörighet. Integration 
handlar också om att ta tillvara 
olikhet och mångfald som en 
naturlig och positiv del i samhälls-
livet och i vardagen. Skolan har en 
identitetsskapande funktion. I sko-
lan kan elever få känsla av grupp-
tillhörighet, få hjälp att bygga upp 
självförtroende, självständighet 
och kritiskt tänkande. När man 
accepteras som den man är, växer 
tron på att den egna livserfarenhe-
ten och kompetensen är något att 
räkna med.

»Skolan behöver inte nödvändigt-
vis avspegla sitt upptagningsom-
rådes status och rykte. Nya iden-
titeter och integrationspolitiska 
strategier kan effektivt motverka 
de segregationstendenser som de 
strukturella betingelserna tenderar 
at befrämja. Skolan kan givetvis 
inte i sig förändra de strukturella 
betingelserna, som exempelvis 
förhållanden på arbets- och 
bostadsmarknaden, men kan i 
samverkan med lokala aktörer 
bidra till att motverka det faktorer 
som på det lokala planet förstärker 
och ytterligare cementerar åtskill-
naden.« (Nihad Bunar, Skolan 
mitt i förorten – fyra studier om 
segregation, integration och mul-
tikulturalism.)

… och lärande
Kontinuitet, stabilitet och värdege-
menskap är viktiga förutsättningar 
för framgång. En förutsättning för 

framgångsrikt lärande är att eleven 
kan relatera nya kunskaper till 
den egna begreppsramen och att 
eleven förstår det sammanhang i 
vilket den nya kunskapen presen-
teras. Skolverket pekar i sin rap-
port »Barnomsorg och skola 2000 
– Skolverkets lägesbedömning« ut 
vissa faktorer som har positiv bety-
delse för att utveckla verksamheten 
och höja resultat:
– Vikten av en fungerande organi-

sation och ledning av verksam-
heten.

– Att alla verksamheter i exempel-
vis en skola delar en gemensam 
vision och gemensamma mål 
mot vilka de strävar. 

– Medvetna strategier i arbetet 
kopplade till mål och målupp-
fyllelse.

– Att det viktigaste är att det fi nns 
en uttalad strategi som hela sko-
lan omfattas av, inte det exakta 
innehållet i strategin.

I dagens skola har varje elev rätt 
att utvecklas utifrån sina förut-
sättningar och behov. Enligt vissa 
skolor räcker resurserna ofta inte 
till för den grad av individualise-
ring i undervisningen som en allt 
mer heterogen elevgrupp skulle 
behöva, medan andra hävdar att 
en väg till framgång är att forma 
sitt arbete med varje enskild elev 
som utgångspunkt. Utmaningen 
blir att skapa ett gemensamt hand-
lingsutrymme inom vilket vars och 
ens individuella egenskaper och 
förutsättningar måste få plats. Ett 
sådant arbete innebär nya priorite-
ringar och att andra arbetsformer 
växer fram. Det centrala blir inte 
att integrera avvikande utan att 
skapa allas delaktighet. (Samman-
drag ur rapporten »Barnomsorg och 
skola 2000 – Skolverkets lägesbe-
dömning«).  
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Kroksbäck ligger omgivet av ett lum-
migt, nästan lantligt landskap, med 
grönytor och kullar som inbjuder till 
lek och äventyr. Om Hyllie stadsdels-
område, med sina 31000 invånare, 
är ett Malmö i miniatyr med sin 
blandning av höghus och egnahem, 
svenskar och invandrare, fattiga och 
rika, så är Kroksbäck, med 4 600 
invånare, ett utpräglat invandrar-
område i svensk storstad. Andelen 
invånare med utländsk bakgrund 
är högre här än i Malmö som helhet, 
fl er är lågutbildade, fl er är arbets-
lösa, fl er är trångbodda, etc. Det är 
i huvudsak ett höghusområde, som 
tillkom inom 70-talets miljonpro-
gram. Här fi nns bara en liten sträng 
med villabebyggelse.

»Mitt i byn« – eller snarare i en 
grön oas mitt mellan höghusen 
– ligger Kroksbäcksskolan. Skolan 
består av fl era fabriksliknande 

enplanslängor. En bit bort skymtar 
höghusen i grannområdet Holma, 
varifrån Kroksbäckskolan häm-
tar en del av sina högstadieelever. 
Bortom kullarna sticker Hyllie vat-
tentorn upp. Trafi kbruset från yttre 
Ringvägen mullrar svagt. Det är 
inte långt till Öresundsbron.

Ett »utsatt« område?
Den statliga Storstadsutredningen 
1990 defi nierade femtio problem-
områden i de svenska storstäderna 
– ett av dem var Kroksbäck. Social 
segregering var det känneteck-
nande för dessa områden. Det 
fanns politiker som rentav talade 
om slum. Sven Olsson har varit 
rektor på Kroksbäcksskolan sedan 
augusti 1998. Han håller inte med 
om den beskrivningen. 
 – På konferenser hör man ofta 
experter tala om »utsatta områ-
den«. Men om man frågar dem 
som bor här får man höra helt 
andra saker. På Kroksbäck är det 
lugnt och fi nt att bo, billiga och 
bra lägenheter, fi na gårdar, stora 
grönområden. Jag tycker det är ett 
behagligt område. 
 – Däremot är det utan tvekan så 
att man behöver göra stora insatser 
för att stödja och hjälpa befolk-
ningen här, som till så stor del är av 
utländsk härkomst. Det gäller t ex 
arbete och utbildning, att komma 
in i det svenska samhället.
 På Kroksbäcksskolan fi nns 27 
olika språk representerade vid sidan 
om svenskan. Det har ställt skolan 
inför stora svårigheter i undervis-
ningen. Läsåret 00/01 hade mindre 
än 70 procent av skolans elever 
uppått de nationella målen för att 
kunna gå vidare till gymnasiet. 

 När man undersökte orsakerna 
till de dåliga resultaten fann man 
att många av eleverna inte hade 
gjort alla sina nio år i skolan. Men 
det räckte inte som förklaring. Det 
avgörande är svenskkunnighe-
ten. Har man dåliga kunskaper i 
svenska är det svårt att hänga med 
också i de andra skolämnena. 
 – Invandrare är ett luddigt 
begrepp, säger Sven Olsson. Många 
av barnen här är födda i Sverige 
men uppvuxna med ett annat 
modersmål än svenska. Det gör att 
de ibland har en långsam språk-
utveckling. Barnen tror att de kan 
svenska därför att det fungerar 
med kompisarna. I klassrummet 
upptäcker de att deras svenska inte 
räcker till.
 –  Varken vi eller barnen har råd 
att vänta tills de har en fungerande 
svenskkunskap. De behöver stöd 
och hjälp vid sidan om i de andra 
ämnena.

Pengar från storstadssatsningen
Sven Olsson och en grupp lärare 
från Kroksbäck gjorde ett studie-
besök på Internationella Skolan 
Gårdsten i Göteborg och inspirera-
des av en läxhjälpsverksamhet som 
man hade satt igång där. 
 – Vi ville starta något liknande, 
men ännu bättre. Vad vi än tycker 
om svensk invandringspolitik eller 
bostadspolitik så ser det ut som det 
gör här, där vi bor och verkar. Så 
här har våra barn i Kroksbäck det. 
Det är vad vi har att utgå ifrån. Det 
är här vi ska hjälpa dem att fungera 
aktivt i det svenska samhället.

Faktaruta Kroksbäck
Bostadsområdet Kroksbäck 
tillhör stadsdelsområdet Hyllie i 
södra Malmö. 
 Folkmängd: 4 600. 34 procent 
utlandsfödda och 16 procent 
med minst en förälder född i 
utlandet.
 Miljonprogramsområde från 
70-talet med huvudsakligen 
höghus, några få egnahem. 
 Kroksbäcksskolan: Låg-,  
mellan-  och högstadium, ca 570 
elever – 80 procent med annat 
modersmål än svenska. 27 olika 
spåk talas på skolan förutom 
svenska. Största språkgrupper: 
arabiska, albanska, pashto, dari 
och farsi.

Kroksbäcksskolan 
Här pluggar man matte på svenska och pashto
Text: Irka Cederberg Foto: Anders Kristensen

Bilden till höger: Egzon, Enis och Javidan 
i Kroksbäcksskolans gröna omgivningar.
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 Man sökte och fi ck pengar ur 
storstadssatsningen för att starta 
studieverkstaden, berättar Sven 
Olsson. Nu är insatsen permanen-
tad.

Personal från området
Skolan hade tidigare medverkat i 
en utbildning för arbetslösa lärare 
med annat modersmål än svenska 
tillsammans med en folkhögskola 
i området. Ur den gruppen kunde 
personal rekryteras till studieverk-
staden. 
 Sex personer anställdes efter 
vissa kriterier. De skulle ha som 
modersmål arabiska, kurdiska, 
albanska, dari, pashto – de domi-
nerande språkgrupperna på Kroks-
bäcksskolan. Dessutom skulle de ha 
pedagogisk erfarenhet, akademisk 
utbildning, helst vara bosatta i 
området och ha goda kontakter i 
de etniska grupperna här. 
 De sex heltidsanställda pedago-
gerna i studieverkstaden samar-
betar med övriga lärare på skolan 
och med tre modersmålslärare, 

som är knutna till verksamheten. 
Dessutom har studieverkstaden 
samarbete med frivilliga resursper-
soner och praktikanter. Kontakten 
med föräldrarna och samhället 
runt omkring är en viktig del av 
verksamheten. 

Ingen klinik
– Studieverkstaden är ingen kli-
nik. Det handlar om att ge stöd i 
olika skolämnen via modersmålet. 
Eleverna kommer när de behöver 
det. Nära hälften av skolans elever 
besöker någon gång studieverk-
staden. Det är oftast de ordinarie 
lärarna som tar kontakt med stu-
dieverkstaden om någon elev har 
problem i ett ämne. 
 Skolan har också satsat på för-
äldrautbildning, berättar Sven 
Olsson. Den traditionella föräldra-
föreningsverksamheten fungerade 
inte bra. Det var svårt att engagera 
föräldrarna. Man bjöd in föräld-
rarna under fem kvällar på skolan. 
Det gällde att reda ut vad som skil-
jer det svenska skolsystemet från 

vad många är vana vid från sina 
hemländer.

Samtal om värderingar
– I många arabländer har skolan 
den totala rollen som uppfostrare, 
säger Sven Olsson. Föräldrarna har 
ine mycket att säga till om. Därför 
var det viktigt att informera bar-
nen och deras föräldrar om hur 
det svenska skolsystemet fungerar. 
De sex lärarna i studieverkstaden 
hade en viktig funktion i att tala 
om hur föräldrarna kan stödja och 
hjälpa sina barn trots att de kanske 
inte kan någon svenska, trots att 
de själva kanske t.o.m. är analfabe-
ter. Sammankomsterna handlade 
mycket om värderingsfrågor, synen 
på aga, om elevinfl ytande och 
demokrati.Till varje sammankomst 
har det kommit 75–80 föräldrar.
 Efter en termin med studieverk-
staden upptäckte man att det var 
anmärkningsvärt få albanska barn 
som utnyttjade studieverkstaden. 
Den gruppen är den största språk-
gruppen på skolan, och många är 
tämligen nyanlända och därför i 
stort behov av språkligt stöd. Man 
kallade till ett möte med föräld-
rarna. Det hade omedelbar verkan.
 – I dag ser vi inte någon skillnad. 
Nu kommer de albanska eleverna 
i samma utsträckning som andra 
som behöver studiestöd. 
 Mötet gav också andra effekter. 
Nu har de albanska föräldrarna en 
egen förening och gör nattvand-
ringar i området. 

Goda resultat redan 
efter ett år
En utvärdering och en enkät bland 
lärarna efter det första läsåret visar 
på goda resultat:
– av de ca 200 elever som besökt 
studieverkstaden har 68 procent 
förbättrat sina studieresultat
– eleverna tycker att skolarbetet har 
blivit roligare
– eleverna arbetar fl itigare
–  självförtroendet har ökat

Rektor Sven Olsson.
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– motivationen för skolarbetet har 
ökat.
 Andelen elever som uppnått de 
nationella målen ökade väsentligt, 
och andelen elever med fullstän-
diga betyg ökade från 2001 till 2002 
från 48 procent till 65 procent.
 Studieverksamheten går nu in 
på sitt tredje läsår. I år startar också 
ett språkprojekt i en av stadsdelens 
förskolor med tvåspråkig personal. 
Man vill se om det går att tillämpa 
studieverkstadens ideer även bland 
de mindre barnen för att förbättra 
deras språkutveckling, både i 
modersmålet och i svenska språket.
 Hur arbetar studieverkstaden? 
Najiba Hamad har varit med från 
början. Hon var en av dem som 
rekryterades från utbildningen för 
arbetslösa akademiker för några år 
sedan. I dag är hon lärare på Kroks-
bäcksskolan och projektledare för 
studieverkstaden. Najiba kommer 
från irakiska Kurdistan och både 

arabiska och kurdiska talas i hen-
nes hem.

En bro mellan kulturerna
Det stora problemet var att många 
elever gick ut nian utan fullstän-
diga betyg i kärnämnena, berättar 
Najiba. Kontakten med föräldrarna 
fungerade inte bra, de kom inte till 
utvecklingssamtal, inte till föräldra-
möten. Skolan var på ett ställe och 
hemmet var på ett annat. Man för-
stod inte varandra. Hemma kanske 
barnen klagade, och i skolan kla-
gade lärarna. Det fanns ingen kon-
takt mellan de båda kulturerna.
 – Studieverkstaden har blivit 
en bro mellan kulturerna, säger 
Najiba.
 Studieverkstaden håller till i 
skolans stora bibliotek, där man 
kan sitta i mindre avskärmade 
grupper. Men lärarna kommer 
också till elevernas ordinarie lek-
tioner ibland, särskilt när de vill 

ha kontakt med elever som inte 
har förstått att personalen i stu-
dieverkstaden har kompetens att 
undervisa i deras olika ämnen. Två 
av dem jobbar med låg- och mel-
lanstadiet, två med högstadiet och 
en pendlar mellan, allt efter behov. 
De har olika kompetens, Najiba har 
t.ex. engelska och SO och de andra 
har matte och NO. Också svenska 
barn söker sig till studieverkstaden, 
oftast för att få läxhjälp. 
 Ofta är fl ickorna mer studiemo-
tiverade än pojkarna. Najiba berät-
tar om de afghanska fl ickorna på 
skolan.
 – De är oftast mycket ambitiösa. 
Det kan man förklara med att 
många av deras mammor är anal-
fabeter. De har inte fått chansen 
att gå i skolan i Afghanistan så de 
vill nu kompensera det genom 
fl ickorna. Deras fl ickor vill alla bli 
något, komma till universitetet, 
utbilda sig. 

Ragbete och Albana i rasthallen.
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Schemalagt men fl exibelt
Verksamheten är organiserad. 
Eleverna är inbokade, ibland av 
lärarna, ibland har de själva eller 
deras föräldrar bett om att få 
komma dit. Ofta kommer eleverna 
akut, direkt från en pågående lek-
tion. Det kan röra sig om ett ord 
de inte förstår och då går de direkt 
till studieverkstaden. De kommer 
också spontant inför prov. Studie-
verksamheten är schemalagd men 
det fi nns utrymme för fl exibilitet.
 – Vi måste fi nnas till hands hela 
skoldagen, säger Najiba.
 Studieverksamhetens personal 
är också med på utvecklingssamtal, 
om lärarna ber om det. De hjälper 
lärarna med föräldrakontakter.
 Kontakten med föräldrarna sker 
inte bara i skolan. Eftersom studie-
verksamhetens lärare bor på områ-
det och deltar aktivt i de många 
olika föreningarna fi nns det många 
tillfällen till möten utanför skoltid. 
Najiba berättar om hur hon träffar 
föräldrar på fester i föreningarna, 
hon möter mammor när hon går 

och handlar. Hon träffar dem på 
gården, i tvättstugan.

Föräldrar som resurser
Studieverkstaden försöker använda 
resurser hos föräldrarna som inte 
bara har att göra med akademisk 
utbildning. Föräldrarna har en 
massa andra kunskaper som kan 
komma till nytta. Najiba bad t.ex. 
en kvinna som hon träffade på 
gården där hon bor att komma 
till skolan och berätta sagor för 
barnen. Det blev mycket populärt 
och sedan dess har fl er föräldrar 
eller andra vuxna i området kom-
mit och berättat sagor eller läst ur 
böcker för barnen. För barnen har 
det inneburit stärkt självkänsla, att 
deras föräldrar kunnat bidra med 
något positivt från deras kultur i 
skolan. 
 – Det ger självkänsla också åt 
föräldrarna. Skolan blir inte som 
en polisstation dit man går bara 
när det är problem eller när man är 
kallad. 
 Det fi nns många föräldrar som 

är rädda att komma till skolan. 
De tror att det är något helt annat, 
inte som i hemlandet. Att det är så 
mycket demokrati i den svenska 
skolan tolkar vissa negativt, som 
slapphet, säger Najiba. Men när de 
kommer hit ser de att det är inte så. 
 – Det är frihet, det är inte slapp-
het. Skillnaden är inte så stor, det är 
samma elever här som i hemlandet.
 Det sägs ofta att skolan i den ara-
biska kulturen har avgörande infl y-
tande över elevernas hela uppfost-
ran, till skillnad från den svenska 
skolan. Varför verkar det då fi nnas 
så mycket problem när det gäller 
fl ickor från muslimska hem? De 
får inte delta i sexualundervisning, 
i gymnastik, simning och liknande. 
Varför fi nns denna misstro om 
föräldrarna är vana vid att skolan 
bestämmer allt? 
  – I hemlandet har man inte 
sådan undervisning, säger Najiba. 
Sexualundervisning fi nns inte, sim-
ning ingår inte och utomhusaktivi-
teter är inte så vanliga.
 Och hon berättar om en klassut-

Najiba Hamad hjälper Rami med engelskan.
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fl ykt på skolan, där eleverna skulle 
vara borta över natten. Många 
mammor ville inte att deras fl ickor 
skulle delta, de var oroliga för vad 
som skulle kunna hända under 
kvällen. Då fi ck lärarna på studie-
verkstaden gå emellan. De kunde 
försäkra att fl ickor och pojkar 
skulle hållas skilda åt efter klockan 
9 på kvällen. Det fanns klara reg-
ler. Dessutom följde den pashto-
talande läraren med på utfl ykten. 
Föräldrarna kände henne och det 
hela löste sig, alla eleverna fi ck 
åka.
 Tidigare hände det att mus-
limska elever skämdes under rama-
dan, de vågade inte tala om att de 
fastade. De kunde ljuga och säga att 
de hade ont i magen under mid-
dagsrasten för att slippa äta.
 – Men jag är också muslim och 
jag fastar också, säger Najiba. Nu 
vet de det. Och de behöver inte 
ljuga.

Större delaktighet i samhället
Efter två år med studieverksamhe-
ten är det tydligt att elevernas stu-
dieresultat förbättrats. Najiba ser 
också andra positiva förändringar. 
Barnen och deras föräldrar känner 
nu mera delaktighet i samhället, 
anser hon. Det gäller också henne 
själv och hennes egen familj.
 – Förr var jag hemma och lagade 
mat till mina barn, visst är jag stolt 
över det, men jag kan göra mer än 
så. Jag kan göra saker för andra 
barn så att de får det bättre. Varför 
skulle jag sitta hemma? Jag trodde 
att jag hade gått i pension. Det var 
nära att jag glömde all min kun-
skap som jag fått på universitetet 
och den yrkeserfarenhet som jag 
hade. Nu jobbar jag och det går bra 
för mina barn i skolan, och jag kan 
göra mycket i samhället. Man blir 
delaktig faktiskt och man blir mer 
engagerad i samhällsfrågor.

 –  Det kanske t.o.m. är så att det är 
invandrarna som kan genomföra 
integrationen i Sverige?
 – Ja faktiskt, säger Najiba och 
skrattar.
 Men integration handlar inte 
bara om det svenska, säger hon.
 –  Vi albaner, afghaner, araber, alla 
måste vi också integreras med var-
andra. Vi här på studieverkstaden 
har blivit som förebilder både för 
elever och föräldrar. De ser att jag 
har lyckats och de vill också stu-
dera, det går bra för mina barn, så 
det sprider sig i området, alla bör-
jar härma varandra.

30  års perspektiv
Krister Lidén undervisar i matte 
och NO. Med sina 30 år som lärare 
på Kroksbäcksskolan har han 
perspektiv. När han kom hit var 
området och skolan helt nybyggda. 
De invandrare som fl yttade till 
Kroksbäck tillhörde vågen av 
arbetskraftsinvandring på 60- och 
70-talet, det var jugoslaver, greker, 
fi nländare men det kom också 
många svenska familjer. I och med 
90-talets fl yktinginvandring har 
helt andra grupper kommit och 
många svenskar har fl yttat från 
Kroksbäck. Krister Lidén ser en stor 

Krister Lidén har arbetat som lärare  
på Kroksbäckskolan i 30 år.
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demografi sk förändring i området.
 – Det var ju en helt annorlunda 
skola på många sätt. Eleverna var 
helt annorlunda. 
 Innan studieverkstaden kom till 
hade skolan stora problem. Det 
fanns en hel del ungdomskrimi-
nalitet i området, berättar Krister 
Lidén. 
 –  I normala fall är det ju så att om 
en unge inte uppför sig ordentligt 
så snackar man först med eleven, 
sen tar man kontakt med föräld-
rarna. Men om det inte går att 
kommunicera med dem, vad gör 
man då? Så var det tidigare.
 –  Just nu kanske det är lugnare än 
det har varit på länge här. Men det 
har också skett stora förändringar, 
mycket omorganisation. Vi fi ck 
en stadsdelsförvaltning som tog 
över och verksamheten ändrades, 
arbetslag bildades och allt det här.
 På senare år har skolan fått 
många elever med mycket svaga 
kunskaper i svenska och studie-
verkstaden har fått ett stort behov 
att fylla, anser Krister Lidén. Men 

han har också sett stora framsteg 
hos några av eleverna, framför allt 
hos fl ickorna. 
 I NO kan texten i läroboken vara 

svår, även för de svenska eleverna. 
Där har studieverkstaden varit till 
stor hjälp för många. Annars är det 
mest matte som Kristers elever fått 
hjälp med. 
 – Alla vuxna här på skolan blir 
ju lite av svensklärare också, säger 
Krister Lidén.
 – Ofta kommer ju den enda 
svenska eleverna hör från vuxna 
svenskar på skolan, säger Krister 
Lidén. 
 – När de kommer hem hör de 
ingen svenska. De lyssnar inte på 
radio. Där hemma är det dataspel 
och video och sånt. Om de inte 
har svenska kompisar är det inte så 
mycket svenska de hör.
 Studieverkstaden har inte bara 
inneburit att kontakterna med 
föräldrarna väsentligt har under-
lättats. Krister Lidén anser att en 
annan stor fördel är att det nu är 
så många fl er vuxna i skolan. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara en 
vuxen som talar samma språk som 
eleverna, det räcker att det fi nns 
ännu en vuxen till hands.  ■

Naime Olamani är förälder 
till två elever på skolan. 
Familjens modersmål är 
albanska.Båda sönerna får 
läxhjälp med matte och 
engelska i studieverkstaden.
 – Det är jättebra, säger 
Naime. Själv kom hon till 
Sverige för 15 år sedan, 
men gick bara tre månader 
i svenskundervisning. Hon 
är generad över sina brist-
fälliga kunskaper i svenska.
 Naime arbetar som 
lokalvårdare på Kroks-
bäcksskolan och har haft 
arbete nästan hela tiden i 
Sverige. Vad vill sönerna bli 
när de är stora?
 – Den ene vill bli polis, 
säger Naime, och den andre 
vill jobba med data. Men 
planerna kan ändra sig från den ena dagen till den andra, säger hon och 
skrattar. Det viktigaste nu är att de klarar av skolan och svenska språket.
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Muhammed fyller snart 
15 och har just börjat i 
årskurs 9. Hans familj 
kom från Palestina 1986, 
och Muhammed föddes 
två år senare i Malmö. 
Han har gått på Kroks-
bäcksskolan sedan årskurs 
1. På studieverkstaden får 
han hjälp med matte. I 
den vanliga klassen blir 
det stökigt med så många 
elever.
 – Här i studieverkstan är 
det lugnt, det går mycket 

bra att jobba här, tycker han.
 Men betygen är inte så viktiga för honom. Muham-
med vill bli fotbollsproffs, spelar i MK-Kick. För 
säkerhets skull vill Muhammed kanske skaffa sig en 
utbildning också. Han kan tänka sig att jobba med 
transporter, eller som väktare. Lärare skulle han också 
kunna tänka sig.

Arbon är kosovoalban 
och kom till Sverige år 
2000. Han har nu börjat 
i åttan och får hjälp med 
matte på sitt modersmål 
och ibland SO.
 – Man lär sig bättre här 
i studieverkstaden, säger 
Arbon.
  Studierna betyder 
inte så mycket. Arbon 
spelar i IFK Malmö och 
har inte funderat så 

mycket på vad han vill bli – utom att han också vill bli 
fotbollsproffs.

Quais börjar också nian 
nu. Han är 15 år och har 
varit i Sverige i mindre än 
två år. Familjen fl ydde från 
Afghanistan i slutet av 90-
talet och bodde först två år 
i Pakistan innan man kom 
till Sverige. Pashto är hans 
modersmål. I Afghanistan 
gick Quais inte i skolan 

och det var först i Pakistan som han lärde sig läsa och 
skriva.
 Nu får han hjälp i studieverkstaden på pashto med 
matte, NO och SO och har redan hunnit lära sig god 
svenska. Quais vill bli läkare och siktar på höga skolbetyg.

Nagris går i nian. Också 
hon kommer från Afgha-
nistan, med pashto som 
modersmål. Hon har varit 
i Sverige i fyra år. Nagris 
har gått på Kroksbäcks-
skolan sedan årskurs 7 
och har haft stöd av stu-
dieverkstaden hela tiden. 
Hon sökte sig själv till 
den och går några timmar 
varje dag. 
 – Jag har fått mycket 
hjälp och har bra betyg, 
säger Nagris. 
 Hon vill fortsätta till 

universitetet. Egentligen skulle hon vilja bli advokat, 
men det vill inte hennes mamma. Advokater lever far-
ligt i Afghanistan, säger mamman. I stället funderar hon 
nu på att utbilda sig till läkare.

Rahimeh går också i 
nian. Hennes språk är 
dari. Hon och Nagris 
har gått i samma klass 
sedan sexan och tänker 
söka sig till gymnasiet 
på S:t Petriskolan.
 – Jag gillar att 
plugga. Det verkar vara 
typiskt att vi tjejer 
tycker om att plugga. 
Vi är duktigare än poj-
karna. De verkar helst 
vilja busa och spela fotboll.  Rahimeh vill studera till 
läkare.

Fem ungdomar om att gå på Kroksbäcksskolan
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Fittjaskolan
En grå betongkoloss som börjat blomma
Text: Jolin Boldt Foto: Johan Tibbelin

Är det en fabriksbyggnad som lig-
ger därborta på Stökhagsvägen i 
utkanten av bostadsområdet? Lång 
som ett nödår, med väggar av kor-
rugerad plåt och åtta likadana 
ingångar, fl ankerad av parkerings-
platser och asfalt. Visst fi nns här 
träd och gräsmattor, men de hukar 
sig tillintetgjorda inför den massiva 
byggnaden.

Mycket att kämpa med
Fittjaskolan har mycket att kämpa 
med: trista och nedslitna lokaler, 
betongstämningen som ligger tät 
över bygget, ett tidigare dåligt rykte 
som gör att resursstarka elever 
söker sig till andra områden. Man 
anar ett slags uppgivenhet i luften 

– men rektorn Eric Rudholm ser 
något helt annat och målar upp 
bilden av grönområden, parkvägar 
kring sjön och en skola som blir 
allt bättre - den grå betongkolos-
sen har börjat blomma.
  När man kommer in i Fittjasko-
lan möts man av en stor skylt med 
texten »Skolan mitt i byn – den 
öppna skolan«.
 Och Fittjaskolan började fak-
tiskt som en riktig »öppen skola« 
när den byggdes på 70-talet, Nu 
försöker rektor Eric Rudholm 
återerövra en del av allt som har 
försvunnit under åren.
 – När skolan byggdes fanns här 
biograf, bibliotek, ungdomsgård…
varför försvann de? Det var ju bra. 
Jag skulle vilja återupprätta det.
 De första stegen är tagna – bland 
annat har skolan byggts om för att 
ge plats åt ungdomsgården Pulsen, 
som drivs av Studiefrämjandet, och 
där man också håller studiecirklar. 
Skolgården är också upprustad 
och en av de många entréerna har 
utsetts till huvudentré. Skolan är 
numera öppen till sent på kvällarna.
 Alla arbeten har gjorts tillsam-
mans med eleverna.
 – Det var tjejer i nian som ritade 
ungdomsgårdens lokaler, och för 
skolgården hade vi en elevtävling, 
berättar Eric Rudholm.
 Nu fi nns där bänkar, en läktare 
och en basketplan. Och entrén har 
fått ett litet tak och mosaikpelare, 
som eleverna har skapat.

Aulan – både kyrka och teater
Eleverna har också på andra sätt 
bidragit till upprustningen, en 
grupp gjorde till exempel en fi lm 
om skolmiljön, som fi ck pris – och 

som också bidrog till att man fi ck 
nya bänkar och bord i korridorer 
och entréer.
 Och aulan används både som 
kyrka och teater, matsalen hyrs ut 
som festlokal. Däremot har några 
invandrarföreningar, som tidigare 
haft utrymmen i skolan, fått lämna 
lokalerna.
 Läxläsning är idag fast etablerad 
i skolan, men Eric Rudholm har 
också mer omfattande planer. Han 
har arbetat för att få in bland annat 
polis och socialsekreterare i skolan, 
men hittills har det inte lyckats. 
Han hade också planer på att dra 
in den kommunala musikskolan i 
verksamheten.
 – Men det funkade inte med 
deras traditionella arbetssätt.

Miljonprogram och bruksort
Botkyrka är en kommun där norra 
delen mest består av miljonpro-
gramsområden, medan den södra 
delen omfattar villaområden och 
den gamla bruksorten Tumba. 
Befolkningsstrukturen skiljer sig 
markant mellan de två områdena 
– och den kommunala musiksko-
lan har sitt fäste i den södra delen. 
Där fi nns elever som är beredda att 
ta till sig musikskolans pedagogik 
– i de norra förorterna skulle det 
krävas en något tuffare arbetsstil.
 Under vårt samtal dimper den 
ena ungen efter den andra in i rek-
torns arbetsrum – det är tydligt att 
eleverna är vana vid att hitta dör-
ren öppen.
 – Får jag låna aulan? Jag ska 
rappa?

Faktaruta Fittjaskolan
Fittjaskolan i Botkyrka är en 
högstadieskola (åk 7–9). I 
rektorsområdet ingår också 
Ängsskolan.
 Profi l: Matte/no. Idrottsklass i 
samarbete med Hammarby IF.
 Motto: »Skolan mitt i byn 
– den öppna skolan«.
 Skolan har en anställd kvälls-
vaktmästare och är öppen till 21 
alla vardagar. Matsalen hyrs ut 
för fester etc. 
 Integrerad fritidsgård, läxläs-
ning 14–19 måndag till torsdag.
Totalt i rektorsområdet:  
ca 700 elever,  Fittjaskolan, 212.
antal lärare (exkl. hemspråkslä-
rare): 44, 
antal hemspråkslärare/språk: 
24/32, 
övrig personal: Hela personal-
gruppen / 700 elever är 109 per-
soner, från förskola till år 9. Från vänster: Ranzy, Nora, William, 

Gökhan och Jenny på Fittjaskolan.
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 Eric Rudholm avbryter vårt 
samtal för att reda ut frågan, och 
de kommer överens om att killen 
lika väl kan träna sitt rappande i 
dansstudion. Sedan får vi ta ny en 
paus i samtalet, när en pappa dyker 
upp tillsammans med sin son för 
att diskutera något akut. Senare 
står rektorn djupt koncentrerad i 
lärarrummet och sätter plåster på 
en unges fi nger. Reportrar i all ära, 
men ungarna är huvudsaken.
 – Ja du, den öppna skolan, var 
börjar och var slutar den, suckar 
Eric Rudholm plötsligt, mitt i en 
entusiastisk beskrivning av skolar-
betet.
 Verkligheten är alltid mer kom-
plicerad än teorin, och visionen 
om den öppna skolan kan vara 
svårfångad och tungarbetad.
 – Det fi nns ett stort intresse 
bland personalen, men hur ska de 
orka. Man kan inte begära att de 

ska arbeta ideellt, de har fullt upp. 
Lärarkåren är engagerad, men det 
fi nns mycket kvar att göra.
 Skolan har ordnat föreläsningar 
för lärare och föräldrar om barn-
uppfostran i olika kulturer, men 
idag fi nns det inte några extra-
pengar för det här slagets sats-
ningar, storstadspengarna är borta, 
och verksamheten ska rymmas in i 
skolans ordinarie budget.
 – Eric Rudholm blev skolledare 
i Fittjaskolan för tre år sedan. 
Det fanns stora förväntningar på 
honom – skolan behövde en upp-
ryckning.
 – Jag har drivit en del frågor 
hårt, och en del lärare har slutat, 
berättar han.

Högstatusämnen som profi l
Fittjaskolan profi lerar sig som 
matte/no-skola – säkert är det 
klokt att dra till just med högsta-

tusämnen, i en skola i ett typiskt 
lågstatusområde.
 Dessutom har skolan en idrotts-
klass, där fotboll står högt i kurs 
– skolan arbetar ihop med Ham-
marby IF. Cirka tjugo gamla elever 
har gått en idrottsledarutbildning 
för att kunna hjälpa till i skolan.
 Hur ser föräldrasamarbetet ut?
 – Till utvecklingssamtalen kom-
mer 100 procent av föräldrarna. 
När det handlar om gemensamma 
möten blir det färre, stormöten är 
inte så populärt. Men det fi nns en 

Grå betong? Nej, den blommar ju! Rektor Eric Rudholm ser möjligheterna i Fittjaskolan.
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stor respekt för skolans kompetens 
bland föräldrarna.
 Skolan har utarbetat en del reg-
ler för eleverna.
 – Egentligen hade jag bara velat 
ha en regel: Visa hänsyn! Men det 
blev för abstrakt för eleverna.
 Så det fi nns ett litet regelverk, 
men det viktigaste är att skolan är 
relativt lugn.
 – Det är mycket få slagsmål, 
knappt ens något skuffande längre. 
Här är en soft atmosfär, med 
öppna dörrar.
 – Vi jobbar också mycket med 
demokratiprocessen, men det fi nns 
mycket kvar att göra.
 Eric Rudholm berättar att det 
är status att vara med i elevrådet, 
men att det inte alltid är en fördel 
för arbetet där.
 – Man slipper ju en del lektio-
ner…

 Vad är det som gör att en skola 
fungerar? Eric Rudholm funderar 
en stund, och berättar om en skola 
han besökte för en tid sedan, en 
skola där man upplevde att proble-
men var enorma.
 – Jag tyckte nog att det mest 
handlade om brist på empati, fast-
slår han.

Läxläsningen
Regina Bennergård ansvarar för 
läxläsningen i Fittjaskolan. I tre år 
har hon  stöttat och uppmuntrat 
elever som kommer till mediateket 
för att plugga efter skolan.
 – Det här är rektorns stolthet, 
säger hon belåtet.
 Mediateket är rymligt och mil-
jön en behaglig kontrast till de 
slitna korridorerna. Hit kommer 
mellan 50 och 80 elever per dag.  
Regina håller öppet fem timmar, 

fyra dagar i veckan. Ett par timmar 
på kvällen får hon också hjälp av 
en annan lärare.
 Tidig eftermiddag är det de 
yngre eleverna, tolvåringar och 
uppåt, högstadieeleverna droppar 
in lite senare. Många kommer med 
småsyskon, som de sköter om efter 
skolan.
 Men som med alla projekt fi nns 
det en viss osäkerhet om framtiden. 
Att projektet fungerar bra tycker 
Regina är bevisat; det är betydligt 
fl er elever som godkänns i kärnäm-
nena i dag än för några år sedan.
 – Men varje år fi nns oron: »Får 
vi pengar?« Det är slitsamt.
 – Många av barnen kommer 
från stora familjer, de är trång-
bodda. Här kan de plugga i lugn 
och ro, eller bara sitta och läsa en 
stund, eller jobba vid någon av 
datorerna.

Läxläsningen är inte bara läxor, det är också en möjlighet att få sitta och läsa ifred en stund och att få prata med en förstå-
ende vuxen. Regina Bennergård har ansvarat för läxläsningen sedan den startade.
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 En del barn är också hitkom-
menderade – läxläsningen ingår i 
skolans åtgärdsprogram för elever 
som halkar efter.

Oro för språket
Regina har upplevt stora föränd-
ringar i området, sedan hon bör-
jade jobba här som lärare 1978.
 – Då var det nästan bara 
svenskar här.
 Det som kanske oroar henne 
mest är barnens språk.
 – Barn som är födda här har 
samma brytning som de som nyss 
har kommit till Sverige. Brytning 
kan ju vara förtjusande (Regina 
själv har en trevlig brasiliansk tou-
che i sitt språk) – men många av 
dem har allvarliga språkproblem.
 Uppenbart är att läxläsningen 
inte bara handlar om plugg. Det 
handlar också om att få lite lugn 
och ro, och om mötet med förstå-

ende vuxna. Regina är psykolog i 
botten, och har kompletterat med 
lärarutbildning i Sverige. Psykolog-
utbildningen är antagligen av lika 
stor betydelse som den pedago-
giska kompetensen. Regina blir ett 
slags extramamma eller storasyster 
för eleverna – en vuxen som är 
beredd att prata om allt.
 Regina talar med värme om ton-
årsfl ickorna som söker sig hit för 
att få en egen stund, och funderar 
på hur viktigt det är att det fi nns 
lärare som inte är svenska.
 – Jag blir en förebild för dem, de 
ser att man kan bli något.

Fritidsgården Pulsen
Pulsen är eftermiddagshem och 
fritidsgård. På mellanplanet i Fitt-
jaskolan ligger lokalerna, som drivs 
av Studiefrämjandet. Här jobbar 
tre vuxna, Tobbe, Anne-Marie 
och Rosa. Tidiga eftermiddagar är 

det småttingarna som samlas här, 
7–12-åringar.
 – Det kan bli 30–60 barn en 
vanlig dag, berättar personalen.
 Hit kommer de som inte har 
någon fritidsplats. De bjuds på 
frukt och varm choklad, leker 
och spelar spel. Många av de små 
driver lite vind för våg, en del för-
äldrar har dålig koll på var de fi nns 
och vad de sysslar med.
 Alla i personalen är inte så 
lyckliga över att deras verksamhet 
har fl yttat in i skolan. Det uppstår 
konfl ikter, och samarbetet med 
skolsidan är inte så tätt.
 – Fast lärarna har ju tillträckligt 
med sitt, säger Anne-Marie förstå-
ende.
 Vid 17 förvandlas eftiset till en 
fritidsgård för de äldre barnen, 
upp till sexton år.
 Det fi nns återkommande inslag, 
som fredagsdiscot. När vi besöker 

Songül Eker och Dekra Belkhir gillar att skolan är öppen hela dagarna. På eftermiddagen deltar de gärna i läxläsningen, på 
kvällarna fi nns fritidsgården. Och ibland är det fest.
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Hur är Fittjaskolan?
 – Bra! Vi har bra lärare, man lär sig mycket, säger 
Gökhan, William och Ranzy i mun på varandra.
 De fem ungdomarna går alla i skolans idrottsklass, 
killarna spelar fotboll, medan fl ickorna jobbar med 
dans och areobics. De är alla uppenbart måna om att 
tala väl som sin skola. De använ-
der mycket tid till att trumma in 
budskapet »skolan är jättebra« 
och är lite misstänksamma mot 
mina frågor – kanske närmast 

en betingad refl ex från ungdomar som vant sig vid 
att ständigt se sin förort beskriven som en tummel-
plats för brott och elände. Så småningom släpper de 

ändå lite av det programmatiska 
»allt är perfekt här«-budskapet.
 – Många som har gått i Tallidsskolan väljer andra 
högstadier, de byter till andra skolor, säger Nora.
Varför byter de?
 – För att Fittja hade dåligt rykte, svarar Nora. De 
andra tiger lite besvärat.
Hur fungerar elevrådet?
 – Jo, vi bryr oss om det... fast ibland glömmer vi 
att det fi nns, säger Nora.

 – Och vi har klassråd varje vecka, säger Gökhan.
 – Det är vi själva som håller i klassrådsmötena, 
säger William, inte läraren. Lärarna sitter bredvid 
och lyssnar.
Är skolan stökig?
 – Ibland, funderar Jenny. Och toaletterna är äck-
liga. Men här fi nns ingen mobbning.
 – Alla kämpar här. Vi älskar varann. Vi är som sys-
kon. Vi stöttar varandra. De tre killarna talar i mun-
nen på varandra.
 – Skolan är lite gammal och äcklig, tycker Nora. Den borde målas om.
 Nora och Jenny jobbade förra terminen i en grupp som lyckades fi xa 
nya bänkar i korridorerna för eleverna.

Är ni här på kvällar och helger?
 – Ja vi går på fritis, det är disco varannan fredag, 
säger allihopa.
  – Läxläsningen är OK, jag brukar vara där, säger 
Gökhan.
 – Vi behöver ingen läxhjälp, skryter Ranzy, vi är så 
smarta.
Hur vill ni ändra skolan?
 – Om jag fi ck bestämma skulle jag kakla allt, det 
skulle vara rent... nä, jag skulle riva allt och bygga 

nytt, säger Jenny.
 Pojkarna spånar om att måla om, installera automatiska dörrar och 
kanske rulltrappor.
 – Äh, allt är bra som det är, säger Ranzy.
 – Städa! säger Nora drömmande. Rena toaletter...

Eleverna uppifrån och ned: William Espinosa, Nora Yunadim, Gökhan Akdag, 
Ranzy William, Jenny Orahim.

Pulsen är det tjejkväll. Det är gan-
ska stillsamt – det är terminsupp-
takt och verksamheten har inte 
riktigt rullat igång ännu.
 Några vilsna killar trasslar runt i 
korridorerna utanför.
 – Vi brukar dra för gardinerna 
så fl ickorna får vara i fred.
 Idén är att erbjuda dem en kväll 
i veckan då de får umgås utan tjafs 
och krav.
 – Det kan vara skönt att få spela 
biljard utan att ha killar som kom-
menterar hela tiden.
 Tjejkvällarna är ofta ganska still-
samma, det är pyssel och prat, prat, 
prat.
 Vi sitter och småpratar med 
Songül Eker och Dekra Belkhir, 
grannar och kompisar.

Skolan är också fritidsnöje
Båda ser skollokalerna som en 
naturlig del också av fritiden.
 De går till läxläsningen i media-
teket och på tjejträffar och disco-
kvällar. De har också varit på fest i 
matsalen – Dekra blev medbjuden 
till en fest inför Songüls systers 
bröllop.
 – När det händer nåt här är vi 
med, säger Dekra belåtet.
 Vad skulle ni göra om skolan var 
stängd efter lektionstid?
 – Åh, det skulle vara tråååkigt, 
säger Dekra.
 – Man kan ju vara ute också, 
funderar Songül tveksamt.
 Songül är lite äldre än Dekra, 
och går nu i skola i Tullinge – ett 
villaområde i södra Botkyrka.
 – Fittjaskolan är bra, säger hon. 
Men jag ville bli bättre i svenska, 
därför valde jag Tullinge.
 Och Dekra funderar i samma 
banor, kanske hon ska börja hög-
stadiet i grannkommunen Hud-
dinge. Också hon känner att det 
är viktigt att lära sig den rätta 
svenskan.
 – Lään, bree, jao… säger vi här, 
men det kanske de inte alls använder 
där, säger hon lite längtansfullt.  ■
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Gå till skolan på sommarlovet, all-
deles frivilligt? Ja, gärna, säger 100 
barn mellan åtta och tolv år i stads-
delen Råslätt i Jönköping. Sommar-
skolan, som infördes på prov för sju 
år sedan, har blivit en succé. Idén 
kommer från skolans föräldragrupp, 
och kommunen bidrar till fi nansie-
ringen. Men utan ett rejält mått av 
envis entusiasm hade skolan knap-
past blivit verklighet.

Skolgården mellan de låga byggna-
derna ligger solig och öde i andra 
hälften av juni. Sommarlov råder, 
det är många veckors stilla lugn till 
höst och terminsstart. Men skenet 
bedrar. Inne i fl era av Råslätts-
skolans klassrum är aktiviteten 
livlig. Killar och tjejer har funnit 
sig tillrätta bland tyger och pärlor, 
datorer och penslar, kastruller och 
bakplåtar, hårsaxar och fl ätsnod-
dar. Sommarskolan, tre veckor 
lång, är i full gång. 

Råslättskolan – öppen året runt
Sommarskola som blivit succé
Text: Britta Linebäck Foto: Mark Olson

 I ett av klassrummen basar 
Melissa Nasar över elever som 
klipper till tyg, trär pärlor på tråd, 
syr eller väntar vid katedern för att 
fråga fröken om hjälp. Melissa är 
en typisk lärare på sommarskolan 
– bor på orten, är känd av barnen 
och har själv invandrarbakgrund. 
Hon bor i Råslätt idag också, och 
har tidigare varit elev på Råslätts-
skolan. Gymnasietiden tillbringade 
hon på en mode- och designlinje i 
Jönköping, och för två år sedan tog 
hon studenten.
 – Det här är tredje året jag är 
med som lärare. När jag fi ck för-
frågan så tackade jag ja direkt. 
Sommarskolan är en jättebra idé, 
synd att den inte fanns på min tid. 
 De äldre barnen får sy kläder, 
de yngre gör pannband. Eftersom 
det är sommarskolans sista vecka 
börjar fl era tjejer – fl ickorna är 
i majoritet i det här ämnet – att 
bli färdiga med sina kreationer. 
Melissa ger råd om kjollängder och 
visar hur en topp kan sitta ännu 
bättre.
 – Vi jobbar mycket friare än den 
vanliga syslöjden. Eftersom vi inte 
har så mycket pengar att röra oss 
med, får eleverna träna sin fantasi 
och färgkänsla lite extra och själva 
matcha tygbitar av olika slag till 
kläder. På avslutningsdagen har 
vi mannekänguppvisning, och då 
visar alla med stolthet upp vad de 
fått ihop, säger Melissa Nasar.
 Med håret som gemensam 
nämnare träffas en annan grupp. 
Frisörkunskap står på schemat. Så 
mycket klippning blir det kanske 
inte, men desto mer fl ätning. Inba-
kade och utbakade fl ätor praktise-
ras med stort allvar, och deltagarna 

lämnar lektionerna med nya, avan-
cerade frisyrer. Inte alldeles enkelt, 
och frisörerna Ribeka Yegezu och 
Merfat Allouch får ibland göra det 
mesta av jobbet. 

Lärorikt och lekfullt
Tvärs över korridoren ligger data-
salen, med sommarskolans enda 
teoretiska undervisning. Varvad 
med lättare, mer sommarlovsbe-
tonade, övningar. Huvudläraren 
Sam Cheraghian jobbar som IT-
assistent på skolan även under 
terminerna. Nu lotsar han, tillsam-
mans med sina kolleger, de killar 
och tjejer som valt matte/data eller 
engelska/data på sommarskolan.  
 – Det är populärt, och många 
vill passa på att förbättra sina kun-
skaper inför skolterminen. Alla gör 
läroövningar först, och får hjälp av 
oss när de behöver. Men det ska 
vara lekfullt också, och sista tim-
men får de välja fritt mellan att t 
ex surfa på internet eller spela olika 
spel. Det går också att ta datakör-
kort under de här veckorna, säger 
Sam Cheraghian. 
 Förutom delar av dataunder-
visningen har sommarskolan inte 
mycket med höstens och vinterns 
skolgång att göra. Barnen och 
lokalerna är visserligen desamma, 
men schemat och lärarna är 
utbytta. Någon indelning efter 
ålder fi nns inte. Ämnena varierar 
från sommar till sommar, bero-
ende på barnens önskemål och 
vilka lärare man lyckas anlita. Alla 
har fått välja sysselsättning efter 

Faktaruta Råslätt
Råslättsskolan  F-6 byggdes 1968 
och ligger i Råslätt med 4 500 
invånare söder om Jönköping. 
Skolan ligger naturskönt, vilket 
utnyttjas fl itigt i skolarbetet. 
Skolan har 480 elever, 82 anställda 
varav 59 lärare, samt 26 moders-
målslärare.
Råslättsskolan har ingen vanlig 
klassindelning utan är organise-
rad i åtta arbetslag. Eleverna är 
indelade i mentors- och undervis-
ningsgrupper. Skolan har tre spår 
med integrerade elevgrupper i 
f-2 och f-3 med totalt 99 elever, 7 
grupper av elever som är årskurs-
bundna med totalt 148 elever, och 
gemensamma elevgrupper i skolår 
4–6 med totalt 233 elever.

Vad har du gjort idag? Samanta, 
Mariroos och Marlen diskuterar dagens 
upplevelser i sommarskolan.
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vad de vill ägna sig åt, utan krav på 
förkunskaper. Det ligger istället på 
lärarna att se till att verksamheten 
passar var och en. 
 Endast barn som inte går på 
fritis får vara med i sommarsko-
lan, och ansökan måste lämnas in 
senast två månader innan vårter-
minens slut. Redan i januari bru-

kar förfrågningarna börja komma 
från förväntansfulla barn, många 
vill förvissa sig om att det blir 
sommarskola igen. Barnen väljer 
att gå förmiddag eller eftermiddag, 
eller hela dagen. Vid lunchtid är 
det långrast, och alla går hem till 
sig och äter. 
 De 15 lärarna – eller handle-

darna som de kallas – bor alla 
i Råslätt. Några har varit med 
under fl era år, men många är nya 
varje sommar. Åtta av dem deltar i 
kommunens projekt »Jobb istället 
för bidrag, 100 jobben«, och har 
under terminerna andra arbeten 
på ortens skolor. Av projektledaren 
Siv Hederos har de fått förslaget att 
arbeta på sommarskolan, och de 
fl esta tackar ja. 
 – Det brukar inte vara några 
problem. Sommarskolan har ett 
gott rykte som är spritt vid det här 
laget, säger Siv Hederos.
 De övriga lärarna är handplock-
ade av sommarskolan, som anstäl-
ler dem med medel från kommu-
nens integrationsavdelning. 
 Lagandan är stark på Råslätts-
skolan, vare sig det gäller den 
vanliga skolan eller sommarvari-
anten. Därför inleds och avslutas 
varje dag på sommarskolan med 
en gemensam timslång samling 
för handledarna. På morgonen går 
man igenom dagens planer, och på 
eftermiddagen fi nns det utrymme 
att diskutera vad som fungerat bra 
eller mindre bra. Om någon har 
problem så reds de ut gemensamt, 
ingen behöver kämpa ensam.

Måste komma »innanför«
Över alltihop vakar Adel Trabelsi, 
ordförande i den lokala föräld-
rastyrelsen och samordnare av 
sommarskoleverksamheten. Han 
har varit med från starten, och 
jobbar varje år med att bygga upp 
den nya sommarskolan. Under 
de tre veckor skolan pågår håller 
han ett öga på verksamheten och 
på barnens uppförande. De första 
åren kontrollerade han barnen 
hela tiden, säger han. Grupperna 
innehåller barn från skolår 2 till 
6, och han hade svårt att lita på att 
det skulle fungera.
 – Jag var rädd att de äldre inte 
skulle sköta sig gentemot de yngre, 
så jag passade på dem och gav 
order hela dagarna. Men efter hand 

Frisörkunskap var ett populärt ämne på sommarskolans schema. Handledaren 
Hawar gör en lång fl äta på Sabrina medan Amna tittar och lär.
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har jag lärt mig att ge dem mer och 
mer frihet. Nu håller jag bara en 
informell koll. Och de klarar det 
fi nt, de stora barnen tar hand om 
de små på ett bra sätt.
 Adel Trabelsi deltar vid rekryte-
ring av lämpliga lärare, har ansvar 
för inköp av material, håller kon-
takt med föräldrarna, redovisar till 
kommunen, ordnar med utfl ykter 
och arrangerar den stora avslut-
ningen. Han gör det på sin fritid 
mot en mindre ersättning, vid 
sidan av heltidstjänsten som gym-
nasielärare. Övertygelsen om att 
sommarskolan är värd att kämpa 
för är en förutsättning för att orka, 
menar han. Möten med både ung-
domar och äldre som gett upp tan-
ken på att komma »innanför« i det 
svenska samhället har gjort honom 
övertygad om att sommarskolan 
kan vara ett av stegen mot ökad 
samhörighet. 
 – Och målet är hela tiden att 
årets skola ska vara minst lika bra 
som den föregående.
 Det har gått sju år sedan idén 
om en sommarskola växte fram i 
samtal mellan föräldrar och sko-
lan. Adel Trabelsi var ordförande 
i föräldrarådet på den tiden också. 
Dåvarande rektorn, Christer Gann-

sjö, var en drivande kraft. Sedan ett 
par år har Eija Virkkunen kommit 
in som skolans representant. Hon 
ger sommarskolan sitt fulla stöd, 
och säger att »fi nns det goda idéer 
så får vi fram pengar«.
 – Det är en av mina uppgifter på 
skolan, att stödja bra initiativ och 
göra dem möjliga att genomföra. 
Och sommarskolan ligger helt i 
linje med vår idé att barnen ska 
känna att skolan är till för dem hela 
tiden. Dessutom har föräldrarna 
märkt att de kan påverka genom 
sommarskolan, och det är precis 
vad vi strävar efter, säger hon.

Ökar samhörigheten
Öppenhet och integration är cen-
trala begrepp för Råslättsskolan. Så 
också för sommarskolan, som med 
tillfredsställelse sett blandningen 
av nationaliteter slå igenom. De 
första fyra somrarna var 97 pro-
cent av deltagarna utlandsfödda. 
Den femte sommaren började 
barn från villaområdet Grästorp 
att anmäla sig. Idag är det fi fty-
fi fty mellan barn födda utomlands 
och svenskfödda barn.
 – Det är vi glada för. Barnen har 
vänskapsutbyte på lågstadiet, så 
de känner varandra redan innan. 

Nu kan också föräldrarna få möj-
lighet att träffa varandra, och se 
likheterna istället för bara det som 
skiljer, säger Adel Trabelsi. 
 Den största anledningen till att 
sommarskolan kom till var föräld-
rarnas oro för vad barnen skulle 
sysselsätta sig med innan industri-
semestern börjar. Fritis, som alltid 
är sommaröppet på Råslätt, har 
inte möjlighet att ta emot barn 
som inte går där på terminerna. 
 – Men det som också är viktigt 
med sommarskolan är att öka 
samhörigheten här på Råslätt. Det 
gör vi genom att dra in anhöriga 
och boende som handledare till 
exempel, och genom att engagera 
samhället i övrigt, säger Adel Tra-
belsi.
 Han berättar om hur Linjebuss 
ställer upp när det är dags att 
göra den årliga utfärden till Skara 
Sommarland, där sommarskolan 
blivit välkänd stamgäst. Och om 
stadsdelsbiblioteket som ger plats 
åt sommarskolans dokumentation 
varje år. 
 Barnen uppmuntras också att 
söka sig ut i samhället, och får 
till exempel i uppdrag att gå och 
handla när det behövs till som-
marskolan.  

– Sommarskolan är en bra idé och 
värd att kämpa för, säger Adel Trabelsi, 
samordnare av verksamheten.

Rahila Asan, tidigare elev på Råslätt, är handledare på sommarskolan för andra 
året.  –  Det fungerar fi nt, jag tror barnen lär sig extra bra när de får välja själva 
vad de vill göra, säger hon.
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 – Det är en viktig träning, både i 
att hantera pengar, uppföra sig bra 
och att prata svenska.
 En av höjdpunkterna är avslut-
ningsdagen, sommarskolans fi nal. 
Då är det uppvisning av allt som 
eleverna åstadkommit med bland 
annat mannekänguppvisning, och 
det vankas fi ka med egenhändigt 
bakat bröd av hemkunskaps-
eleverna. Alla i Råslätt är inbjudna, 
en hel del kommer. Adel Trabelsi 
berättar att pensionärerna – och de 
är många – sluter upp varje gång, 
liksom mängder av anhöriga.

Viktiga föräldrar
Råslätt har 4 500 invånare. Hälften 
är svenskar, och av dem är de fl esta 
pensionärer. Området är en del av 
det s.k. miljonprogrammet, och 

skolan började byggas 1968. Sam-
hället är lugnt och tryggt, och har 
mycket av »vi-på-Råslätt«-anda, 
menar Eija Virkkunen och Adel 
Trabelsi. 
 – Det är därför så många pen-
sionärer väljer att bo här. 
 Men visst fi nns det problem, 
inte minst med arbetslöshet och 
brist på utbildning. En stor del 
av skolbarnens föräldrar saknar 
arbete och egen inkomst. 
 – Läget förvärrades här, liksom 
på många andra håll, under 1990-
talet. Många har varken jobb eller 
språkkunskaper, och då är det lätt 
att känna sig betydelselös och utan 
uppgift. Därför är det extra viktigt 
att göra skolan till en plats där 
både barn och föräldrar verkligen 
upplever sig sedda. Förhoppnings-

vis ger det återverkningar i resten 
av samhället, säger Eija Virkkunen.
Föräldrainfl ytande och föräld-
ramedverkan är honnörsord på 
Råslätt, och skolan arbetar med 
det på olika sätt. Fördelningen av 
platser i skolans styrelse gör ambi-
tionen tydlig: föräldrarna har sju 
representanter medan personalen 
bara har fem, inklusive två skol-
ledare. 
 Samtalscirklar är en annan 
väg att få föräldrarna aktiva, väl 
beprövad sedan ett tiotal år. Sam-
talen kan handla om det mesta, 
från skolfrågor till uppfostran, tv:s 
på verkan och vad demokrati egent-
ligen är. Träffarna sker i trygghets-
grupper, vilket är grupper indelade 
efter modersmål. På det sättet blir 
ingen utanför på grund av språket. 

Koncentration i datasalen. Ali och Adam jobbar under överinseende av handledaren Mridula.
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Fyra bostadsområden i Jönköpings 
kommun har satsat på att utveckla 
samarbetet mellan förvaltningar, 
myndigheter, fastighetsägare och 
organisationer. I täten ligger Rå-
slätt, där inte minst skolor och fri-
tidsförvaltningar varit aktiva.
 – Men vi behöver utveckla kon-
takten mellan hem och skola ännu 
mer, säger Eija Virkkunen, biträ-
dande rektor på Råslättskolan.  
 Integrationsarbetet har pågått 
under fl era år i Råslätt. Antalet 
projekt som beviljats stöd ur 
kommunstyrelsens välfärdsutskott 
har ökat successivt sedan 1997. 
Projekten följs upp och utvärde-
ras av de projektansvariga, med 
undantag för projektet »Jobb istäl-
let för bidrag« som utvärderats av 

Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping.
 – Vi har ett stort stöd av våra 
politiker med kommunalrådet 
Peter Persson i spetsen. De besöker 
oss regelbundet här ute, säger Eija 
Virkkunen. 
 Sedan sex år tillbaka står 
samtliga politiska partier bakom 
satsningen »Åtgärder för integra-
tion och delaktighet i Jönköpings 
kommun«. Syftet är att med olika 
åtgärder försöka stimulera en posi-
tiv utveckling i utsatta områden. 
Projekten koordineras och följs 
upp av kommunens samordnare. 

 – Beslut om projektmedel som 
överstiger 200 000 kronor fattas 
av kommunstyrelsens välfärdsut-

Svenskan får tränas vid andra till-
fällen.
 – Om jag är analfabet och kom-
mit till Råslätt med min familj, ska 
jag känna att i skolan är jag lika 
viktig som föräldrar från villaom-
rådet Grästorp härintill. För att 
det ska bli så måste jag kunna göra 
mig förstådd. Därför är trygghets-
gruppen en bra modell, där alla 
får tala ett språk som de behärskar, 
säger Eija Virkkunen.
 – Och, tillägger hon, den som 
ser sig som en resurs vågar också 
protestera. Det är ju en fördel för 
barnen, till exempel om föräld-
rarna kan säga till när deras barn 
behöver extra undervisning i något 
ämne. 

Ensam inte stark
Att jobba på Råslättsskolan kräver 
sin kvinna eller man, och är inget 
för ensamvargar som vill sköta sin 
klass på egen hand. Skolan har ett 

mycket medvetet arbetssätt, och 
ny personal får grundliga instruk-
tioner. Några problem med att 
rekrytera lärare fi nns inte, antalet 
sökande har alltid varit mycket 
stort när tjänster utlyses.
 – Ensam fi xar man inte något 
härute, vi har jobbat i arbetslag 
den senaste tio åren. Att fokusera 
på möjligheter istället för på svå-
righeter hör också till vår fi losofi . 
Hos oss förväntas ingen klara allt, 
för vi är många som hjälps åt. Och 
om en elev har åtta fel på ett prov 
med tio frågor, föredrar vi att säga 
att hon eller han har två rätt istäl-
let, säger Eija Virkkunen. 
 Adel Trabelsi nickar instäm-
mande, och säger att han känner 
sig som en missionär. Att peka på 
möjligheter istället för svårigheter 
är extra viktigt bland människor i 
ett område som Råslätt, inte bara 
i skolan. Han vänder sig emot det 
som han tycker är en allmän syn i 

Sverige, att alla som kommer från 
andra håll i världen kan mindre.
– 97 procent av eleverna upp till 
skolår 3 i Råslättsskolan har den 
bakgrunden. Vad de behöver är 
inte mer uppmärksamhet på pro-
blemen, utan att någon ser deras 
styrkor och ger uppmuntran. Våra 
elever och deras föräldrar är kom-
petenta människor!
 Både Eija Virkkunen och Adel 
Trabelsi hör själva till de 97 procen-
ten. Båda kom till Sverige i tonåren. 
 Som enda skolledaren med 
invandrarbakgrund i Jönköping 
har Eija Virkkunen egen erfaren-
het av fördelen med »dubbla rygg-
säckar«. 
 –  Visst är det en tillgång att ha 
fl era perspektiv. Och visst är det 
galet att kränka en människa för att 
hon varit med om mer än vi själva. 
Det är precis det som ofta sker i 
vårt samhälle, och det vill vi ändra 
på, säger Eija Virkkunen.   ■

Ett pärlband av satsningar ska lyfta Råslätt 

– Vårt mål är att ge eleverna framtids-
tro och självkänsla, säger biträdande 
rektor Eija Virkkunen. 
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skott. Om summan är lägre är det 
stadsdirektören som beslutar, efter 
samråd med välfärdsutskottets 
presidium. På så vis är politikerna 
i högsta grad delaktiga i de priori-
teringar som görs för att leva upp 
till målen i programmet för ökad 
integration, säger Eija Virkkunen.
 Hon liknar projekten på Råslätt 
vid ett pärlband som blir allt 
längre, eftersom nya projekt pop-
par upp hela tiden. 
 Råslättsskolan har haft en 
mängd satsningar under åren för-
utom Sommarskolan som beskrevs 
i föregående artikel. 
• Vänklassprojektet, där elever i 
klasspar haft kontakt med varan-
dra från olika skolor i Jönköping. 
Målsättningen är att lära känna 
varandra över gränserna, och se 
att alla är ganska lika, oavsett var 
man bor.  
 Många skolklasser, bland annat 
från det närliggande villaområdet 
Grästorp, har önskat sig vänklasser 
på mångkulturella Råslättsskolan. 
Med hjälp av ett ekonomiskt stöd 
på 10 000 kr per klass och läsår har 
grupperna kunnat göra gemen-
samma studiebesök och utfl ykter. 
• Systuga för kvinnor var ett popu-
lärt projekt under fl era år. Elever-
nas mammor träffades för att sy 
barnkläder i skolans textilslöjdsal 
och lära känna varandra över 
etniska gränser. 
• Föräldracirklar i trygghetsgrupper 
är ett sätt att skapa möjligheter för 
föräldrar att få mer infl ytande och 
därmed medverka till att barnen 
får en bättre skolgång (se huvud-
artikeln). Projektet har pågått i 
mer än tio år. Skolans lärare och 
berörda föräldrar ansvarar tillsam-
mans för cirklarna.
• Rörelse-idrott-hälsa är ett pågå-
ende treårigt projekt för att få bar-
nen mer fysiskt aktiva både i skolan 
och på fritiden. Alla elever i skolår 
3–6 har schemalagd rörelseakti-
vitet varje dag. Även mat vanorna 
uppmärksammas, och satsning på 

kvalitativ skollunch och frukt till 
barnen ingår i projektet. 
• Framtidsfolket läser, ett treårigt 
projekt med start 2002 som ska 
stimulera barnens språkutveckling. 
Skolbibilioteket är den centrala 
mötesplatsen, och föräldrarna 
inbjuds till speciella föräldramöten 
med litteraturläsning som tema. 
Här fi nns också möjligheter att 
handla barnböcker billigt.

• Schemalagd undervisning i data-
salen gäller för samtliga elever, 
och teknikintresset har stimulerats 
för alla elever i skolår 4–6 under 
fl era års tid i tematiska projekt. Ett 
forskningsprojekt med Högskolan 
i Jönköping som pågått i två år har 
precis avslutats.
 Hösten 2003 startar en tek-
niksatsning med Robotic learning 
för eleverna från förskoleklass till 

Sommarskolan är bara en av de satsningar som gjorts i Råslätt för att skapa 
större öppenhet och samhörighet bland invånarna.
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Fyra elever om Råslätts Sommarskola

Mariroos Karam, 9 år
Det är första gången jag är med på sommarskolan. 
Jag går här för att lära mig saker och för att ha kul. 
Många av de andra känner jag sedan tidigare, men 
jag har fått några nya kompisar också. Vi pratar 
mest syrianska med varandra, och berättar hemlisar. 
Jag går på sommarskolan både på förmiddagen och 
eftermiddagen, och är med på engelska, data, frisör 
och bild. Det är så roligt så jag blir inte trött. Alla 
mina lärare pratar arabiska, eller kan läsa det. När 
sommarskolan slutat ska jag resa en månad till USA 
med min pappa och min syster och hälsa på släk-
tingar där.

Adam Nasar, 10 år
Jag har aldrig varit på sommarskolan tidigare. 
Några från min klass går här, och jag valde också att 
vara med. Jag går på eftermiddagarna, och är med 
på matte och data. Första gången visade läraren mig 
vilka övningar vi skulle göra på datorn. Efter det 
har jag fått välja själv vad jag ska göra. Kanske kom-
mer jag att gå här någon mer sommar. På förmid-
dagarna är jag ute och leker. Ofta leker jag ensam, 
ibland med kompisar. Min syster May är också med 
på sommarskolan, hon går på hemkunskap. Hon 
har varit med förut också.

Hoda El-Hajj, 11 år 
Allt är roligt på sommarskolan. Jag har varit med 
två år förut och ville gärna gå i år också. Nu är 
jag med på hemkunskap och frisör. Vi har bakat 
chokladbollar och bullar bland annat. Och så har 
vi lärt oss göra rastafl ätor på varandra. Nu håller vi 
på att lära oss göra inbakade och utbakade fl ätor. 
När sommarskolan är slut ska jag åka till Skara 
Sommarland tillsammans med mina föräldrar och 
syskon. Det är en resa som Hyresgästföreningen 
ordnar. Det ska bli jätteroligt, jag hoppas att det 
inte regnar då.

Maryam Osman, 11 år
Jag har varit med på sommarskolan i fl era år. Det 
roligaste är att sy och göra saker med pärlor. Jag 
är med i frisörkunskap också, det är roligt att lära 
sig göra olika frisyrer. Vi tränar oss göra inbakade 
fl ätor och fl ätor med låtsashår. Det är roligt att gå 
här, både för att man får göra saker och för att 
man träffar kompisar.

skolår 3. Tanken är att följa dessa 
elever under många år för att 
kunna utläsa effekter av användan-
det av Lego och programmerbart 
konstruktionsmaterial i teknik och 
hur det påverkar elevernas lärande 
i stort. En fråga som uppmärksam-
mas i projektet är om robotar är 
något för fl ickor. Håkan Altgärde, 
lärare i träslöjd och teknik är 
ansvarig för projektet på Råslätts-
skolan.

Avgörande samarbete
I Råslättsskolans arbetsmodell 
betonas att kontakten mellan för-
äldrarna och skolvärlden är avgö-
rande för resultatet. Skolan jobbar 
redan mycket med att öka föräld-
rarnas infl ytande, menar Eija Virk-
kunen. Hon tycker också att delta-
gandet i Öppna skolan-projektet 
gjort att man blivit mer drivande 
i föräldrakontakten. Projektet har 
bidragit till att skolan utvecklat sitt 
nätverksarbete, som bland annat 
innefattar bostadsområdet, fritids-
förvaltningen och socialtjänsten.
 – Vi har lånat idéer och lärt av 
varandra inom projektet. Vårt mål 
är att ge eleverna framtidstro och 
självkänsla. Vi tror att en väg till 
det är att skolan ger föräldrarna 
hjälp att hjälpa sina barn. Därför 
har vi bland annat startat Råslätts-
rådet, en samordningsinstans för 
frågor som gäller barn och vuxna 
i området.
 Att ge barnen kunskap för att 
bryta utanförskap och utvecklas 
med både den gamla och nya kul-
turen i bagaget är en process som 
tar tid.
 – Skolan har en nyckelroll i den 
processen. Vi måste fortsätta att 
utveckla samtalet mellan hem och 
skola för att få ett bättre samar-
bete omkring viktiga frågor, som 
värdegrunder, stärkande av iden-
titeten, elevernas språkutveckling. 
Det fi nns mycket kvar att göra. 
Vårt mantra är »utveckling pågår«, 
säger Eija Virkkunen.  ■
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Här ligger verkligen skolan mitt i 
byn.
 Jordbro centrum känns som en 
småstad, husen är låga och signa-
lerar »mindre landsortsstad«, det 
är först när man kommer in bland 
butikerna och ser handskrivna skyl-
tar på arabiska, högar av färsk kori-
ander och kitschen i presentbutiken, 
som man inser att detta inte är Kisa 
eller Hällefors.

Mitt i alltihop ligger skolan – en 
skola som också kallar sig kultur-
hus och innehåller bibliotek och 
medborgarkontor. I helgerna för-
vandlas aulan till biosalong.
 Det är ju så här skolbyggnader 
ska fungera, som en integrerad del 
av området. Att vara »öppen skola« 

Jordbromalmsskolan
Friskvård, öppenhet och framtidsdrömmar
Text: Jolin Boldt Foto: Johan Tibbelin

blir då självklart och okomplicerat. 
Här känner sig också närpolisen 
och socialförvaltningens personal 
hemma, de går ut och in, pratar 
med ungarna och tar en fi ka med 
personalen.
 Idyllen är förstås delvis skenbar, 
som i många miljonprogramsom-
råden. Här fi nns utsatthet, strul, 
språkproblem. Här har också fun-
nits en stark inre turbulens, som 
lett till att många lärare slutat – en 
fjärdedel av lärarkåren är ny för 
terminen.
 Men här fi nns också starka 
positiva krafter, och stora förhopp-
ningar på framtiden.
 –Vi har påbörjat ett arbete till-
sammans med låg- och mellan-
stadieskolorna om en gemensam 
linje för alla Jordbroskolor, säger 
rektorn Paul Hejwe, som tillträdde 
för ett knappt halvår sedan.
 Den gemensamma linjen, den 
»röda tråden« är ännu inte formu-
lerad, man är just nu inne i själva 
startfasen.
 Och så satsar den här skolan på 
friskvård – en heltidsanställd frisk-
vårdspedagog tar hand om både 
elever och personal.

En jättearbetsplats
Hanna Björnén lyser av entusiasm 
när hon berättar om sitt frisk-
vårdsarbete. Hon utbildade sig till 
friskvårdspedagog vid högskolan i 
Gävle, och är fortfarande lite häpen 
över att ha hamnat i en skola.
 – Jag hade inte tidigare tänkt 
på vilken jättearbetsplats skolan är 
– och en arbetsplats som ständigt 
fylls på med nya människor.
 Hanna Björnén har funnits 
i Jordbromalmsskolan i tre år 

och beskriver sitt arbete som en 
blandning mellan friskvårdare, 
personalavdelning, storasyster och 
tjatmoster. Hon jobbar med både 
vuxna och barn, och mycket nära 
skolsköterskan och kuratorn.
 – Jag är den extra vuxna – och 
jag är inte lärare och sätter inte 
betyg.
 Det handlar delvis om enkla 
saker:
 – Jag fångar upp elever som ser 
trötta ut på morgonen och ser till 
att de äter frukost. Det fi nns killar 
som puttar, knuffar, tjafsar, tafsar 
– hur oskyldigt det än är måste 
man lugna ner dem.
 – Jag tröttnar på mig själv 
ibland, jag blir en sån tjatmoster. 
Jag kan inte gå genom en korridor 
med skygglappar, det klarar inte 
jag av.
 Hon har fått bygga sin egen 
tjänst, det fanns ju inga förebilder 
för hur det hela skulle fungera. Det 
har givit Hanna en stor frihet att 
fokusera på det hon själv tycker är 
viktigt.
 Det blir väldigt många samtal 
med eleverna, både schemalagda i 
klass och privata. Dörren till hen-
nes rum står oftast öppen. Hon 
ordnar också lägerskola i maj för 
alla blivande elever från andra 
skolor – det blir hundra elever 
som ska bekanta sig med varandra 
under en intensiv dag.
 – Jag är en av få i skolan som 

Jordbromalmsskolan
Jordbromalmsskolan är en 6–9-
skola. Den byggdes på tidigt 70-
tal. I dag är den både skola och 
kulturhus. I samma byggnad fi nns 
bibliotek och medborgarkontor 
– det kommunala biblioteket 
används också som skolbibliotek, 
med öppen dörr in till skolan.
Här fi nns 435 elever i 21 klasser 
och en särskola med två klasser.
Två småklasser med 6–7 elever 
och en aspbergerklass med tre 
elever.
På skolan fi nns ca 50 lärare, 20 
övrig personal och 16 moders-
målslärare.
Skolan serverar gratis frukost 
varje morgon.
Den är öppen till kl. 22 på 
vardagskvällar, och används av 
många föreningar. Idrottssalen 
är ofta uppbokad kvällstid och 
aulan kan förvandlas till biograf. 

Bilden till höger: Ulric Jansson är en av 
de personer som fungerar som en länk 
mellan skolan och omvärlden. Han 
jobbar som brottsförebyggare i kom-
munen och har täta kontakter med 
Jordbromalmsskolan.
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känner alla elever. Jag vet vad de 
heter och i vilken klass de går.
 När andra tar sin tillfl ykt till 
lärarrummet slår hon sig ner i 
entréaulan, där eleverna samlas. 
Och på kvällarna händer det att 
hon stuvar in några tjejer i bilen 
och tar dem med på ett tränings-
pass i Haninge.
 Hon verkar ha järnkoll på 
eleverna. När vi går ut på gården 
haffar hon genast några fl ickor och 
skickar in dem: »Skynda er, lektio-
nen börjar snart!« Så växlar hon 
några ord med en grupp pojkar 
och talar allvar med en tjej som 
tänkt gå hem för att hon är trött: 
»Så kan du inte göra« säger Hanna, 
och tjejen backar genast.
 – Jag funkar lite som en stora-
syrra. Kanske är det en fördel 
att jag inte är så mycket äldre än 
eleverna.
 Skolan är arbetsplats inte bara 

för lärarna, utan också för eleverna. 
Man kan se Hannas jobb som ett 
försök att skapa en vettig arbets-
miljö också för dem. Därför jobbar 
hon mycket med elevdemokrati; 
elevråd och klassråd är viktiga fora 
för henne, hon vill se en öppen dia-
log mellan elever och lärare.
 – Vi borde lyssna mycket mer på 
eleverna. De vet hur läget egentli-
gen är – vi bara tror att vi vet och 
tar inte reda på verkligheten.
 Då handlat det till exempel om 
att vinna elevernas förtroende, så 
att de inte upplever samtal med de 
vuxna som »tjallande«.
 – Det är alldeles för stort glapp 
mellan dem och oss. Herregud, vi 
lever på två olika planeter!
 – Det fi nns också så många och 
motstridiga viljor bland de vuxna, 
man har olika regler, olika förhåll-
ningssätt.
 Det fysiska hälsoarbetet har 

förstås också sin plats i Hannas 
sfär. Hon har undervisat eleverna i 
massage och leder massagestunder 
i klasserna och hon har fi xat en 
massör som kommer till skolan 
tre dagar i veckan och tar hand om 
lärarna. Hon har haft friskis och 
svettis-gympa som elevens val och 
kör periodvis gympapass under 
idrottslektionerna.
 Hon berättar att många av hen-
nes elever har börjat med friskis 
och svettis på fritiden.
 Högt på Hannas pluslista står 
frukosten i skolan, där 80–100 
elever äter varje dag.
 – Lärarna har märkt en rejäl 
uppryckning sen vi införde frukos-
ten, säger hon belåtet. Och jag tror 
det i längden kommer att ge ett 
uppsving i betygen.
 – Vi har några elever som äter 
alla sina måltider i skolan, vi vet 
att en del inte får ordentlig mat 

Hanna Björnén är heltidsanställd friskvårdare i skolan – här är hon på väg in med äpplen. – Man måste ju försöka vara en 
förebild för ungdomarna.
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hemma. De äter kanske inte mid-
dag tillsammans med sina föräld-
rar – och hur många tolvåringar 
kan fi xa en bra måltid själva?
 Frukosten är gratis, och serveras 
mellan halv åtta och halv nio.
 – Det är en mysig, lugn stäm-
ning, småsnack.
 Hon är också nöjd med att det 
fi nns så mycket »övrig personal« i 
skolan, som kurator, skolsköterska, 
fyra »morfäder«, elevkafévärdinna 
och två vaktmästare med bra elev-
kontakt.
 – Det är en tungrodd skola, och 
ett socialt svårt område, slår hon 
fast. Det blir mycket socialt arbete 
för lärarna, det kan bli för mycket 
för dem. 
 Förra året hade skolan till exem-
pel en droghärva, där 25 elever 
misstänktes för missbruk. Och 
närheten till centrum, som har 
sina positiva sidor, har också nega-
tiva konsekvenser.
 – Var går gränsen för skolgår-
den? Var får man röka? Alla ung-
arna rör sig i centrum, det kan bli 
tjafs och snatterier – och det är ju 
inte bra att läsk och godis alltid 
fi nns tillgängligt.
 – Men det är en fördel att vi har 
så mycket kontakt med de vuxna 
här, många föräldrar jobbar i 
centrum, och det fi nns ett öppet 
klimat.
 Hanna har en del handledning 
för lärarna, men förstår att de har 
svårt att palla med både undervis-
ning och omhändertagande.
 – Det blir mycket konfl ikthante-
ring och mycket elevvård.
 – Jag togs emot med en viss 
misstänksamhet, men det har 
mjuknat med åren.

Bypolisen
Håkan Andersson är »vår polis« i 
Jordbromalmsskolan.
 Han sitter avspänt i lärarrum-
met, och lyser upp när han får syn 
på Johans kamera.
 – Wow, den tror jag att jag norpar. 

 Snabbt är de inne i ett samtal 
om naturfotografering och bästa 
kameran att ha med sig i en kajak.
 Håkan Andersson är inne på sitt 
åttonde år som närpolis i Väster-
haninge. Han understryker bety-
delsen av kontinuitet i arbetet.
 – Man måste orka, våga, vilja 
vara kvar. För det är inte kul de 
första åren. Folk här är vana vid 
att människor kommer in för att 
sedan snabbt försvinna.
 Minst två år behövdes det för att 
skapa tillit, tycker Håkan Anders-
son, men sedan började det lossna. 
Då hade han börjat lära känna 
människorna och det började bli 
roligt.
 – Jag stormtrivs i den här byn, jag 
gillar befolkningen, det är kul att 
jobba här.
 Han muttrar lite om miljön 
– miljonprogramsområden är ju 

sällan särskilt roliga – men kon-
staterar att det kunde vara värre: 
»Här fi nns ju ändå mycket grönt«.
 Håkan Anderssons arbete är helt 
fokuserat på barn och ungdomar. 
Han har tät kontakt med alla sko-
lorna i sitt distrikt – totalt blir det 
20 skolor, fyra av dem i Jordbro.
 – Nu känner jag dem som går på 
högstadiet väl, jag har träffat dem 
redan när de gick i förskolan. Jag 
har haft en relation med ungarna 
redan när de var väldigt små.
 Håkan har en genomtänkt bild 
av sin roll som polis. Han jobbar 
i ett område där många har dåliga 
erfarenheter av polisen.
 – Det kan vara mina kolleger i 
andra länder, som är orsak till att 
de har fl ytt hit. Då har man ingen 
positiv grundsyn på polisen.
 Det är inte bara fl yktingar och 
invandrare som kan ha en negativ 

»Vår polis« säger elever och lärare om Håkan Andersson, bypolis med hjärtat i 
västra  Haninge.



36 ÖPPEN SKOLA

bild. Den här delen av Haninge 
härbärgerar också åtskilliga trasiga 
och kriminella föräldrar. Det bety-
der att det fi nns barn som har sett 
sina föräldrar gripas av polisen.
 – För dem är polisen de som 
sparkar in dörren därhemma och 
griper pappa.
 Då gäller det att bygga upp en 
annan bild, att skapa förtroende. 
Men inte i första hand för sig själv 
som person, understryker Håkan, 
utan för polisen som kår.
 Därför går han alltid beväpnad.
 – Jag, jag har ett starkt skäl: 
de små barnen. Jag vill inte vara 
annorlunda än andra poliser. De 
ska inte kunna bygga upp en skil-
jelinje mellan »snälla« och »farliga« 
poliser. De ska våga gå fram till alla.
 – Men jag har aldrig haft behov 
av pistolen. Det handlar om signa-
len »jag är polis« – och batong och 
skyddsväst har jag aldrig.
 Ger uniformen pondus?
– I början kanske det var så. Men 

nu spelar det ingen roll, alla kän-
ner ju mig ändå, också om jag går 
i vanliga kläder.
 Håkan Andersson bor i Väster-
haninge, mitt i sitt arbetsområde. 
Betyder det att han alltid jobbar?
 – Folk kan ju komma och fråga 
mig något, också om jag är ledig.
 Men å andra sidan känner han 
sig alltid trygg – det oroar honom 
inte att stöta på ett ungdomsgäng 
vid pendeltåget om han kommer 
hem sent en fredagnatt,
 Hur ser en arbetsdag ut?
Håkan Andersson skrattar.
 – Hur som helst.
 En del av dagen är ofta inplane-
rad. Håkan är med på föräldramö-
ten och informerar om droger, han 
sitter i möten på socialen.
 – Men mer viktigt är nog den 
spontana delen, att bara lufsa in på 
en skola och ha tid att prata med 
den som vill.
 – Och alla har mitt mobilnum-
mer, de ringer om det är något. 

Det är mest föräldrar som ringer, 
men ungar också, de känner att det 
är okej att ringa.
 Men han understryker också 
hur viktigt det är att inte vara för 
tillgänglig.
 – Även om jag känner ungarna 
är jag tydlig med att jag är polis, 
inte kompis.
 En rotlös unge kan ha problem 
med det – de tycker att de känner 
Håkan, och spelar över.
 – Man måste sätta en gräns 
– vissa barn slår över och blir res-
pektlösa om de tror att jag är en 
kompis.
 Jordbro har »alla de vanliga« 
problemen.
 – Det fi nns ordentligt med 
narkotika, och många som har 
det trassligt och stökar till det för 
sig.
 Men ändå tycker Håkan Anders-
son att Jordbro har ett oförtjänt 
dåligt rykte, ungarna här är rätt 
lugna, anser han.

Jordbromalmsskolan är också kulturhus och är sammanbygd med bibliotek och medborgarkontor.
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 – Jobbet ihop med socialen har 
bara blivit bättre och bättre med 
åren, berättar han.
 Just nu planerar han att för-
vandla polisstationen till en »sam-
verkanslokal«, tillsammans med 
socialen och fritidsförvaltningen.
 – Polisen har inte längre råd 
med min lilla polisstation.
 Håkan Andersson är ensam 
polis i området. Det är en mycket 
dramatisk försämring på några få 
år.
 – För tre–fyra år sedan var vi 
tolv stycken. Mina kolleger är inte 
längre andra poliser, det är lärare, 
rektorer, fritidspersonal, socialse-
kreterare.
 Det blir ibland mycket tätt sam-
arbete, som förra våren då ett team 
jobbade hela terminen med en 
speciellt stökig mellanstadieklass.
 – Vi avslutade med en kanottur 
på några dagar.
 Ja, varför skulle inte polisens 
uppgift kunna vara att paddla 
kanot med en skock stökiga ungar 
ett par dagar, göra upp lägereldar 
och sjunga visor…
 Hur ser framtiden ut? Håkan 
Andersson uppfattar att hans tjänst 
än så länge är ohotad, han har stöd 
från sina chefer.
 – Det är ju ett oprioriterat låg-
statusjobb, funderar han. Men 
skrattar till lite:
 – Insatspoliserna tycker nog inte 
jag är mindre tuff än de – de skulle 
inte vilja gå in och ha en dubbel-
lektion i en nia… Där kan man 
inte använda myndighetsspråk och 
man har inga maktmedel.
 Håkan Andersson är precis så 
helsvensk som namnet antyder, 
och jobbar i ett område med tio-
tals språkgrupper. Kan han många 
språk?
 – Nja, jag kan hanka mig fram 
på engelska, typ beställa en öl…

 Han funderar lite och säger:
 – Om jag fi ck drömma om för-
stärkning i jobbet skulle jag väldigt 
gärna vilja ha en turkisk tjej här... 
eller kanske en latinamerikansk.

Brottsförebyggande
Ulric Jansson är en relativt ung 
man, som tror på förändringar.
 Efter tre år som speciallärare i 
Jordbromalmsskolan har han hop-
pat av och arbetar med brottsföre-
byggande i Jordbro – ett arbete i 
tät kontakt med den gamla skolan.
 – Jag är projektanställd av soci-
alen i Jordbro. åtminstone fram till 
2006. Det är storstadspengar som 
fi nansierar arbetet.
 Han trivs med jobbet och sjuder 
av idéer, men vägen hit har inte 
varit så lätt.
 I tre år jobbade han med en liten 
grupp elever med grava problem. 
Men elevgruppen växte, kolleger 

slutade och ett fungerande arbets-
sätt brakade ihop – liksom Ulric.
 – Jag gick in i väggen och orkade 
inte fortsätta.
 Men det nära samarbetet med 
socialen visade sig öppna dörren 
för ett annat sätt att arbeta.
 – Idag är jag Brå-rådets operativt 
ansvarige här.
 Jordbro är ett tungarbetat 
område, och uppgiften är att 
samordna insatser från socialen, 
fritidsförvaltningen och skolan. 
 – Jag är ett slags olja i maskine-
riet.
 Ulric Jansson är mycket »ute 
på fältet«, men fungerar också 
som stöd för personalen. Jobbet 
är tudelat, det handlar dels om att 
bistå personalen och jobba med 
konfl iktlösning och elevernas 
självbild. Dels handlar det om att 
få föräldrarna engagerade.
 – Där fi nns en väldig kraft!

Hanna Björnén är »friskvårdare, 
 personalavdelning, storasyster och 
tjatmoster«,
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 Ulric Jansson blir ivrig när han 
skissar sina planer på hur man kan 
engagera föräldrarna. Han är kri-
tisk till skolans sätt att arbeta med 
föräldrar.
 – Skolan gör det lätt för föräld-
rar att slippa ansvaret, det är helt 
enkelt enklare för skolan så.
 Han kritiserar det negativa för-
hållningssättet.
 – Jag har hört så många lärare 
klaga: »Äh, föräldraföreningen 
funkar inte, det kommer bara fem-
sex personer till mötena.«
 – Men det är ju lysande! Fem–
sex aktiva personer! De kommer 
trots ungar och jobb och allt annat. 
Varför inte suga tag i dem, istället 
för att gnälla över dem som inte 
kommer.
 Men han är också kritisk till för-
äldraföreningen som idé.
 – Så många av dem är byggda 
kring det klassiska svenska fören-

ingslivet, de utgår från traditioner 
som inte existerar i de här föror-
terna. Man måste hitta andra vägar 
för engagemanget.
 Och det tror Ulric Jansson att 
han har hittat. Han är i full färd 
med att bygga upp en annorlunda 
föräldraförening, fristående från 
skolan.
 – Varför ska aktiva föräldrar ut 
ur föreningen, bara för att barnen 
har gått ur skolan? De som har 
vuxna barn kan ju också göra en 
insats.
 – Dessutom har många föräld-
rar dåliga erfarenheter av skolan, 
då undviker man att gå dit.
 I stället ska det bli en intres-
seförening, dit alla är välkomna, 
också äldre.
 – Jag tror på att sälja på folk 
saker med annorlunda metoder, 
säger han belåtet och funderar på 
hur mycket lättare det är för Jord-

bro-borna att ställa krav på skolan, 
butiksägarna osv. om de har en 
förening bakom sig.
 Han talar med stor värme om 
det engagemang och ansvar Jord-
broborna visar gentemot varandra, 
och hur man kan ta till vara den 
kraften.
 – Här fi nns massor av föräldrar 
med jättetuff situation, som ändå 
öppnar sina dörrar för andra barn. 
De ställer upp när socialen står 
handfallen.
 Han berättar om en hemlös 
pojke som blev »adopterad« av en 
grupp familjer som tillsammans 
såg till att han fi ck mat, säng och 
rena kläder.
 – Det som är social misär i våra 
ögon kan vara generöst, solidariskt 
socialt engagemang.
 Precis som bypolisen Håkan 
Andersson talar han om betydel-
sen av kontinuitet i arbetet.

Inga-Lill Bremer är skolbibliotekarie – arbetsplatsen är oftast det kommunala biblioteket, som är integrerat med skolbyggnaderna.
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Fyra elever om Jordbromalmsskolan
Yasser Akaysi, klass 8A har varit med i elevrådet 
ett år, och tycker att allt är bra i skolan. Men när 
han har funderat en stund kommer han på en grej 
han inte gillar:
 – Elevens val är borta, det är dåligt! Vi ska ha 
temadagar i stället, men jag vill spela fotboll.
- Och det har varit mycket lärarbyten, man lär inte 
känna varandra så snabbt, det är jobbigt.
 Yasser är stolt över sin skola, men vet att den 
har ganska låg status.
 – Men jag är trygg här.

Niklas Kolari, klass 8A är aktiv i elevrådet, han 
har varit med i två år nu. Han gillar att friskvårds-
pedagogen Hanna Björnén fi nns i skolan.
 – Man kan alltid prata med henne, om allt.
Han tycker det mesta är bra, men precis som Yas-
ser skulle han vilja ha kvar »elevens val« och spela 
fotboll. Och han gillar halvtimmen varje morgon, 
då hela skolan läser böcker. Vad han läser? En fot-
bollsbok, förstås.
 – Den heter »En för alla«.

Ines Dzanko, klass 7B är nöjd över att ha Hanna 
Björnén i skolan. Hon berättar hur de hade träffar 
med Hanna under förra året, en timme varannan 
vecka, tjejer och killar för sig.
 – Vi pratade om allt i skolan, och vi löste många 
problem.
 Och hon tycker att det är kul i skolan.
 – Vi umgås här och vi känner varandra, jag kän-
ner många av sexorna och åttorna och några nior 
också. Och elevrådet är bra, man får många saker 
gjorda genom dem – jag ville verkligen vara med 
där.
 –  Och så fi nns det en till sak som är bra: Vi har ett elevkafé. I min skola i 
Bosnien fanns det inget ställe där man kunde sitta och äta. Här har vi både 
matsal och kafé.
 – Vår klass var jättestökig förra året, men nu är vi lugna.

Soubaia Boularbak, 7B gillar också att ha Hanna 
i skolan och talar ivrigt om samtalen under förra 
terminen.
 – Vi fi ck prata vad vi ville, exakt.
 – Det är mycket som är bra här, som att skolan 
är ganska stor. Förra året i sexan var det inte så  
roligt när åttorna jiddrade, men nu är det bättre. 
Det var också stökigt och kaos i elevhallen, men 
nu har det minskat.
 – Och vi får pennor och böcker, det är bra, det 
får man inte i alla skolor.

 – Man kan inte komma hit som 
nån förortsjesus för att fi xa saker. 
Och man behöver inte ens vara 
världens bästa på sitt jobb – bara 
man fi nns kvar.

Biblioteket
I biblioteket står Inga-Lill Bremer 
och pratar med en grupp fl ickor, 
som sitter runt ett stort bord. De 
snackar kring de böcker som fl ick-
orna har läst, och berättar för var-
andra om innehållet. Några byter 
böcker med varandra och sen hop-
par alla iväg för att låna fl er böcker 
på barnavdelningen.
 Biblioteket ligger i samma 
byggnad som skolan. Det är öppet 
fyra dagar i veckan, under några 
timmar, men skolan kan använda 
biblioteket när som helst.
 Bibliotekarien Inga-Lill Bremer 
är heltidsanställd av skolan. Hon 
berättar nöjd om projektet »Hela 
skolan läser« som startat denna 
höst.
 – Alla elever läser skönlitteratur 
en halvtimme varje morgon.
 Läsningen är schemalagd 8.15–
8.45.
 – Jag trodde att en del som inte 
är så intresserade skulle protestera, 
men alla verkar gilla det. Det är en 
lugn start på dagen, och det behö-
ver de.
 Inga-Lill Bremer har jobbat ett 
år i skolan, och tjänsten är fast, 
inget projekt.
 – Jag har lektioner med eleverna, 
pratar om böcker, ger dem bib-
liotekskunskap och har övningar i 
hur man använder uppslagsverk. 
 Hon hjälper och stöttar eleverna 
i grupparbeten och enskilda arbe-
ten, letar fram litteratur åt dem och 
ger tips. Hon lär också eleverna 
hur man söker information på 
internet, lär dem till exempel att 
tänka på kvalitetskriterier när de 
letar fakta på nätet:
 – Den där professorn Sture 
Allén till exempel, är han en riktig 
professor eller är det bara skoj? ■
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Inte en korridor i sikte. Vival-
laskolan 7–9 i Örebro är till stora 
delar ett tomt, urblåst skal just nu. 
En skolbyggnad med annorlunda 
utformning, som signalerar öppen-
het och samarbete, ska stå färdig 
nästa höst. Det är det kommunala 
bostadsbolaget ÖBO som står för 
upprustningen, efter att ha köpt loss 
skolan från kommunen. 

 – Det här känns mycket bra. Vi 
vill komma ifrån den traditionella 
skolan som bygger på ensamar-
bete, säger rektor Anders Östman. 
 Några korridorer vill han inte ha 
tillbaka.
 Vivalla är det största bostads-
området i Örebro, byggt i slutet av 
1960-talet. I de 2 500 lägenheterna 
bor 5 500 människor, med 50 olika 
nationaliteter. Dominerande grup-
per är araber, somalier och romer.
 För ett tiotal år sedan var områ-
det i kris. Örebro hade tomma 

lägenheter i andra delar av stan 
också, men fl est var det i Vivalla. 
Vad skulle locka människor att bo 
kvar, eller – ännu hellre – fl ytta dit? 
Bostadsbolaget ÖBO skickade frå-
gan till de boende, och de inkomna 
svaren var entydiga: en bra skola är 
jätteviktig.
 Önskemålen stämde helt med 
drömmarna på Vivallaskolan. Sko-
lan var nersliten, och behovet att 
göra något radikalt åt byggnaderna 
var stort. Men en uppfräschning av 
lokalerna skulle kunna betyda mer 
än bara en ytlig ansiktslyftning, 
menade ledningen. Att öppna 
skolan, både inåt och utåt, är en 
uttalad målsättning i skolplanen. 
En skolbyggnad som på ett kon-
kret sätt är  anpassad till ett sådant 
tänkande skulle betyda mycket för 
att puffa på arbetet i rätt riktning. 

ÖBO först i Sverige
Det är minst sagt ovanligt att ett 
kommunalt bostadsbolag köper 
en skola för att utveckla den. ÖBO 
är ensamma i Sverige om en sådan 
satsning, tror Olle Widlund, pro-
jektledare på bostadsbolaget och 
starkt engagerad i ombyggnaden. 
 – Jag kan säga att vi var både 
förväntansfulla och ängsliga när 
vi hade köpt skolan. Vi åkte på 
studiebesök för att lära oss hur det 
såg ut på andra håll, bland annat 
på några skolor i Malmö. Det gav 
många idéer, och vi såg tydligt att 
byggnaderna också kan spela en 
viktig roll för både stämningen och 
inlärningssituationen på skolan.
 Men om erfarenheter från andra 
skolor var intressanta, så var de 
egna elevernas och personalens 
åsikter om det nya bygget ännu 

viktigare. Alla skulle vara med och 
få säga sin åsikt, det var skolled-
ningen och ÖBO eniga om. Sådant 
aktivt deltagande var en del i tan-
ken med den nya, öppnare skolan. 
 Innan arbetet med utform-
ningen sattes igång fi ck elever 
och personal lämna skolan under 
varsin heldag och hålla framtids-
verkstad. Klagomål och önskemål 
antecknades och överlämnades till 
arkitekten Eva Robertsson, som 
ett viktigt underlag för den vidare 
planeringen.

Först på önskelistan 
Även om byggnationen fortfa-
rande pågår för fullt, kan man 
redan nu se en del resultat av elev-
ernas önskemål. Bort med ofräscha 
toaletter som dessutom går att låsa 
upp utifrån, var en dröm som stod 
överst på mångas listor. De nya 
toaletterna är ljusa och rymliga 
och har kaklade väggar. Och, vikti-
gast av allt: ingen kan ta sig in när 
dörren är låst. 
 – Bara vaktmästaren, säger Olle 
Widlund.
 En annan dominerande öns-
kan gällde omklädningsrummen. 
Många vill ha möjlighet att byta 
om och duscha mer avskilt. Där-
för byggs nu separata kabiner i 
duscharna, en del också med dör-
rar som går att låsa. 
 Att hitta lösningar som stämmer 
för fl er än traditionella svenskar är 
nödvändigt. Mer än hälften, uppåt 
70 procent, av eleverna i Vival-
laskolan 7–9 kommer från andra 

Vivallaskolan i Örebro
Kulturen integrerad i skolarbetet
Text: Britta Linebäck Foto: Mark Olson

Faktaruta Vivallaskolan
Vivallaskolan 7–9 ligger i Vivalla, 
Örebros största bostadsområde. 
Örebrobostäder har köpt skolan 
och bygger för närvarande om 
lokalerna. 
Skolan har 325 elever, 15 klasser, 
1 förberedelseklass samt en 
särskild undervisningsgrupp, Lilla 
H, med 8-10 elever. Stödunder-
visning och särskola. Cirka 45 
lärare och 10 övrig personal.
 Skolan är organiserad i fem 
pedagogiska arbetslag och ett 
stabslag. I varje arbetsenhet 
ingår förutom lärare elever från 
tre klasser, år 7, 8 och 9. I skolan 
fi nns också en integrerad fritids-
gård.

Bilden till höger: Radhustillvaro i väntan 
på den nya skolan. Dan Bolander och 
Emir Husilowic har rast.
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kulturer. Eftersom antalet natio-
naliteter är stort, är öppenhet mot 
varandras olika behov den bästa 
gemensamma nämnaren, resone-
rar skolan. Det fungerar inte alltid 
att nå varje enskild person i ett så 
stort område. Kontaktpersoner 
eller kontaktorganisationer är där-
för en nödvändighet, menar skol-
ledningen. 
 Skolan samarbetar med fl era 
organisationer. Den största är den 
muslimska ungdomsföreningen 
Al Risalah, som representerar hela 
Örebro län. För sex år sedan reste 
tre skolledare från Vivallaskolan, 
representanter för kommunen 
och medlemmar från Al Risalah, 
till Libanon på studiebesök. Målet 
var att besöka olika typer av skolor 
i Libanon, både kristna och mus-
limska. 

 – Det kändes mycket bra. Vi 
fi ck en annan förståelse för deras 
bakgrund, och de uppskattade att 
vi brydde oss om att ta reda på hur 
det är i deras kultur, på plats, säger 
Anders Östman.
 Al Risalah har startat en egen 
skola i höst, men Vivallaskolan 
hoppas ändå på fortsatt utbyte. 
Till exempel med den påbörjade 
eftermiddagsverksamheten fyra 
dagar i veckan, och omkring det 
muslimska julbord som skolan 
anordnat de två senaste åren, efter-
som Ramadan infallit vid jultiden.
 – Efter det traditionella julbor-
det har vi ordnat en extra sittning 
på eftermiddagen, med annor-
lunda julmat. Utan traditionell 
skinka av gris, till exempel. Det har 
dragit fullt hus, matsalen har varit 
upptagen till sista plats. Och det är 

inte bara muslimer som kommer, 
många andra vill också vara med. 
Det här är spännande och annor-
lunda, säger Anders Östman. 
 – Al Risalah har i sin tur lånat 
vår sporthall för sin egen verksam-
het. Öppenheten har fungerat bra, 
och jag hoppas vi kan ha kvar kon-
takten även i fortsättningen. 

Arbetar med andra skolor
Vivallaskolan arbetar också med 
andra skolor i området, och sam-
arbetar bland annat med Glans-
hammars IF och Kurdiska kultur-
föreningen. Skolan öppnar också 
sina lokaler för basketgrupper och 
pingis på eftermiddagarna.
 – Just nu ligger vi lite lågt på 
grund av ombyggnaden. Men 
vi har en träff nu i dagarna för 
att diskutera hur behoven ser ut 
framöver, säger Johan Westblad, 
processledare för Områdesutveck-
ling.
 Projektet Öppna skolan har 
varit en viktig del i utvecklingsar-
betet, det har gett inspiration och 
nya impulser, säger han. Det tycker 
också Katarina Strömgren från 
Kulturskolan, ansvarig för det för 
tillfället vilande projektet Kultu-
rens broar. Projektets uppgift var 

Nya Vivallaskolan växer fram. Målet är att skapa en modern skola, konkret anpas-
sad till öppenhet både inåt och utåt. 

Den nya skolan är utformad helt i 
skolplanens anda, menar rektor Anders 
Östman.
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att integrera kulturen med skolan 
och förskolan. Med utgångspunkt 
från skolplanen arbetade pedago-
ger inom musik, drama och dans 
i skolan. Istället för att erbjuda 
tillfälliga besök, som gnistrar som 
tomtebloss och sedan slocknar, 
ville man samarbeta med lärarna, 
i den ordinarie undervisningen.
 – Det ger helt andra effekter. Att 
lära sig räkna eller läsa med hjälp 
av musik och teater till exempel, 
är en stor tillgång för barn som 
kanske inte är så bra i svenska 
ännu. Och att jobba tillsammans 
med lärarna är inspirerande och 
ger andra infallsvinklar. En annan 
fördel är att barnen ofta blir intres-
serade och vill fortsätta med någon 
aktivitet även utanför skoltid, säger 
Katarina Strömgren.

En omställning för alla
Men öppenhet utåt fungerar inte 
om det inte också är öppenhet 
inåt, menar man på Vivallaskolan. 
Arbetslagen måste gå framåt av 
egen kraft, betonar rektorn, inte av 
order uppifrån. 
 – Självklart är det jobbigt ibland 
med nya idéer. Inte minst för äldre 
medarbetare, som kanske arbetat 
på ett annat sätt i många år. Vi är 
ingen totalitär organisation där 
alla tycker lika. Men det är viktigt 
att vi försöker öppna inåt också, 
och jobba med vårt eget tänkande.
 Sedan åtta år tillbaka arbetar man 
i lag, och varje lag har haft sin del 
av skolan, med hemklassrum och 
lärarrum. I varje arbetsenhet ingår 
lärare och elever från tre klasser, år 
7, 8 och 9. Totalt fi nns fem pedago-
giska arbetslag och ett stabslag. 
 – Vi har jobbat med att utveckla 
arbetslagen, som har ett gemen-
samt uppdrag och en gemensam 
elevgrupp att arbeta med i en 
gemensam miljö. Personalen fung-
erar som handledare för elevernas 
lärande, och arbetar med handle-
dargrupper och loggböcker, säger 
Anders Östman.

 Att gå ifrån den gamla korri-
dorskolan till den nya byggnaden 
blir en omställning för alla. Varje 
arbetsenhet kommer att ha sitt 
eget »hem« i skolan. Där samsas 
man om olika lokaler, utan att ha 
egna klassrum. Varje enhet har till-
gång till en egen mini-aula, formad 
som en amfi teater. 
 Det Mediatek som håller på att 
växa fram är tänkt att bli den mest 
betydelsefulla lärosalen i den nya 
skolan. 
 – En av skolans viktigaste upp-
gifter är att lära eleverna att söka 
information, och skaffa kompe-
tens att hantera den, säger David 
Johansson, som arbetar med att 
göra iordning Mediateket. 
 – Det är lätt att bara kasta sig 

ut på internet och kopiera utskilj-
ningslöst. Men det är inte att skaffa 
sig kunskap. Eleverna måste lära 
sig söka kritiskt.
 Innan eleverna få undervisning 
om detta måste personalen ha 
skaffat sig kunskaperna. Hur den 
utbildningen ska utformas är inte 
klart ännu.
 – Det funderar vi på som bäst, 
säger David Johansson.

Lektioner i hemmiljö
Så gott som färdig i sin utformning 
är däremot skolans nya matsal, 
uppdelad i en större avdelning för 
de äldre och ett mindre rum för de 
yngsta. Den har börjat användas 
redan i år.
 – Skillnaden i ljudnivå är verk-

Lektion i hemmiljö. Lite varmt och lite trångt, men det fungerar, tycker eleverna.
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ligen stor, säger David Johansson. 
Man kan faktiskt sitta kvar och 
bara prata när det är tomt på tall-
riken. Det gjorde ingen frivilligt 
tidigare, slamret var enormt.
 Förutom matsalen och några 
andra rum är skolan en byggar-
betsplats under resten av det här 
läsåret, och var det också under 
det förra. I väntan på den nya 
skolan är undervisningen inrymd 
i 26 stycken lägenheter, ett stenkast 
från skolområdet. Trerummare 
och några fyror, belägna i röda två-
våningslängor med vita balkonger, 
har upplåtits av ÖBO. Även sko-
lans expedition och lärarrum har 
sin egen lägenhet. Med god pla-
nering och några års framförhåll-
ning gick arrangemanget att ordna 
utan dramatiska omfl yttningar av 
boende, säger projektledaren Olle 
Widlund. Ett fåtal familjer har valt 
att bo kvar, och befi nner sig nu 
under ett par år mitt i »skolan«. 
 I varje lägenhet står bänkarna 
tätt, och på hallgolvet trängs 
gympaskor och sandaler. Här 
behövs inga tillsägelser, alla kliver 
ur skorna spontant. Det ser hem-

trevligt och ombonat ut, och fl era 
elever uttrycker sitt gillande över 
arrangemanget. Eget kök och egen 
toalett, det känns lite som att gå 
hem när man går till skolan. Fast 
när alla är på plats är anhopningen 
av skor betydligt större än i de 
fl esta hem, och luften i de tillfälliga 
klassrummen vill inte riktigt räcka 
till. 
 Några problem med att hyra ut 
lägenheterna igen när byggtiden 
är över kommer ÖBO inte att ha, 
säger Olle Widlund.
 – Idag är efterfrågan på lägen-
heter i Örebro större än utbudet, 
även här i Vivalla.

Öppen skola på kvällarna
Förhoppningen är att den nya 
Vivallaskolan ska bli en öppning 
mot större gemenskap. För skolan 
ska vara igång mer än bara under 
dagtid, är det tänkt. På kvällarna 
kommer föreningar och organisa-
tioner att kunna boka in sig i loka-
lerna. Svenska kammarorkestern 
besökte kulturlokalen, och blev så 
förtjusta att de bett att få använda 
den för sina övningar. De erbjuder 
också elever i området att få ta lek-
tioner i olika instrument.
 – Vi välkomnar allt sådant, och 
vill gärna att skolan ska fungera 
som en samlingspunkt för eleverna 
efter skoldagen också, säger skol-
sköterskan Gunilla Werme-Olsson. 
Som skolsköterska har hon fått 
titeln »hälsopromotor« och är 
spindeln i nätet i Vivallaskolans 
satsning på hälsoarbete. 
 Social samvaro och hälsa hänger 
ihop, menar hon. Hennes recept 
för ett bra liv består av både 
sociala och psykologiska delar. Att 
skoldagen känns meningsfull och 
att målen är hanterbara för varje 
person ger en känsla av samman-
hang, och det är viktigt. Likaså att 
lära sig att den egna hälsan påver-
kas av de val man gör. Det kan 
handla om att sluta röka, lära sig 
att spela ett instrument eller börja 
röra på sig.
 – Det är också viktigt att träna 
den emotionella intelligensen. Det 
går faktiskt att lära sig att tänka 
efter före, och inte bara låta rep-
tilhjärnan slå på när man blir pres-
sad. Men det kräver samtal på olika 
plan. Och regelbunden träning.

Bot mot reptilhjärnan
Gunilla Werme-Olsson jobbade på 
en 1–6 skola tidigare, och startade 
ämnet Livskunskap i alla klasser. 
De erfarenheterna har hon tagit 
med sig till Vivallaskolan, som nu 
har schemalagt ämnet en gång 
varje vecka. Att avsätta en dag mot 
mobbning per läsår fungerar inte, 

Med utsikt mot framtiden. Om ett år är skolbygget färdigt, och ÖBO tar tillbaka de 
lägenheter som nu används som skollokaler.
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menar hon, det behövs regelbun-
denhet för att ge resultat.
 – Den som har självkänsla kan 
hantera att bli retad, vilket de fl esta 
blir någon gång. Många elever är 
rädda. Väldigt många skäms för 
sina kroppar, tycker inte att de 
duger. Behovet att bli starkare och 
tryggare i sig själv är stort. Det 
fi nns många sätt att stödja och 
uppmuntra, ett är att alla säger 
positiva saker om varandra. Om 
du får höra 20 klasskompisar säga 
tre bra saker var om dig, så blir det 
en ganska massiv upplevelse, säger 
Gunilla Werme-Olsson.
 Ett system med elevstödjare 
praktiseras också på skolan. Det 
innebär att ett par elever i varje 
klass får till uppgift att ta hand om 
nykomna klasskompisar, eller prata 
med någon som hamnat utanför i 
gruppen och behöver stöd.
 – Det är viktigt att nätverket 
inom skolan fungerar. Vi ordnar 
också regelbundet träffar med 
föräldrar och andra anhöriga. Det 
ska också fungera för att eleven 
ska må bra. Likaså försöker vi 

uppmuntra till meningsfull syssel-
sättning utanför skolan. Vi jobbbar 
också mot rökning, bland annat 
har vi rökslutarstöd, säger Gunilla 
Werme-Olsson.

 Elevhälsan jobbar alltså för en 
bred syn på vad det är att må bra, 
med förankring både inåt skolan 
och utåt mot familj och övriga 
samhället. Så tänker också resten 
av skolan, menar rektor Östman.
 – En öppen skola är, menar vi, 
en skola som arbetar både med 
kontakterna mot lokalsamhället 
och med sin egen, inre utveckling. 
Historiskt har skolan ofta varit 
väldigt stängd, och haft svårt att 
hänga med i den snabba utveck-
lingen i det övriga samhället. En 
del skolor verkar till och med sätta 
en ära i att inte göra det, till exem-
pel när det handlar om datorer. 
 Anders Östman är stolt över att 
Vivallaskolan har fått en egen pro-
fi l bland skolorna i Örebro.
 – Vi har blivit rätt kända för att 
vilja ha en öppen skola och mera 
samarbete. Arbetet med de andra 
skolorna i Öppna skolan har stärkt 
oss ännu mer i vår övertygelse. 
Jag säger som de gör på Gotland 
när de skaffar sig kunskap utanför 
skolbyggnaden: vi använder läro-
medlet runt hörnet.  ■

ÖBO är Vivallas tungviktare
– Vi vill utveckla Vivallaskolan för 
att hålla uppe standarden i området, 
säger Olle Widlund, projektledare 
på kommunala bostadsbolaget Öre-
brobostäder, ÖBO. Priset för skolan 
var 24 miljoner kronor. Kostnad för 
ombyggnationen tillkommer.
 ÖBO är Vivallas verkliga tung-
viktare. Det kommunala bostads-
företaget äger inte bara Vivallasko-
lan och 95 procent av bostäderna, 
utan även centrumhuset som 
inrymmer butiker och service. 
 – Företaget har gjort ett jättebra 
jobb här ute, säger Johan Westblad, 
som jobbar på kultur- och med-

borgarförvaltningen och har sett 
Vivalla förändras under ett par 
decennier. 
 I centrumhuset pågår en massa 
saker samtidigt. Alla lokala aktörer 
samverkar, och människor träffas 
verkligen över gränserna, menar 
Johan Westblad. Folkbibliotek 
och datastuga ligger i hjärtat av 
centrum, och fungerar som mötes-
plats för olika åldrar. 
 – Vi har många barn, och också 

Gunilla Werme-Olsson är spindeln i 
nätet för Vivallaskolans satsning på 
hälsoarbete.

– Vi har tagit stor hänsyn till alla önske-
mål när det gäller den nya skolan, 
säger ÖBO:s Olle Widlund.
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ter här, har det blivit så att familjer 
med många barn fl yttar hit. En 
majoritet kommer från andra kul-
turer. Vi måste nå varandra på ett 
bättre sätt helt enkelt. Därför satsar 
ÖBO på skolan. 

Kan bli en trend
ÖBO satsar alltså hårt för att få 
bort områdets negativa stämpel. 
Att ett kommunalt bostadsbolag 
köper en skola för att rusta upp 
den är unikt, och nyfi kenheten ute 
i landet är stor. Flera kommuner 
har kommit på studiebesök.
 – Jag tror att det här blir en 
trend i Sverige framöver. När kom-
munerna blir allt fattigare, kan 
bostadsbolagen vara bra för de 
boende. De har ju intresse av att 
folk trivs och stannar, menar Olle 
Widlund.
 Själv har han ett brinnande 
intresse för den framväxande sko-
lan, och för vad den kan betyda 
för området. Han är på väg till 

en träff på radion, och visar upp 
en affi sch om en konsert som ska 
hållas i den nybyggda kultursalen 
i höst. På programmet står kam-
marorkestern och en ung rappare 
från Vivalla. Olle Widlund tror att 
konserten kan locka människor 
som annars sällan går på sådana 
evenemang. Det är viktigt och 
uppmuntrande att se att alla kan 
lyckas, menar han.

Viktiga synpunkter
Skolan är framröstad av de boende, 
och elever och lärare har fått läm-
nat sina synpunkter på utförandet.
 – Vi har tagit stor hänsyn till alla 
önskemål, säger Olle Widlund.
 Han pekar på skolans entrédörr 
som redan är färdig. Den är väl 
tilltagen och lysande röd, och har 
utformats efter synpunkter från en 
elev. Hennes mamma hade svårt 
att hitta in till skolan, det fanns så 
många ingångar och alla var lika. I 
den nya skolan är problemet löst.
 Rymliga, väggfasta och lätt-
städade toaletter med säkra lås, 
duschkabiner i omklädningsrum-
men och ljudisolering i matsalen 
är andra önskemål som tagits på 
allvar av arkitekten Eva Roberts-
son. Olle Widlund är nöjd med 
valet av arkitekt:
 – Enligt min erfarenhet är det 
bra med kvinnor i byggvärlden. De 

en mängd oerhört aktiva pen-
sionärer. En hel del hyresgäster 
har bott här ända sedan området 
byggdes på 1960-talet.
 För några år sedan var folktand-
vården på väg bort, och vårdcen-
tralen behövde bättre lokaler.
 – Tack vare ÖBO har vi kvar 
den servicen. Förhandlingar och 
ombyggda lokaler har gjort att 
alla är nöjda. Vi har också fått hit 
en stor matbutik, och närpolisen 
fi nns numera i centrumhuset. Det 
betyder en hel del för lugnet, säger 
Johan Westblad.
 Köpet och ombyggnaden av 
skolan är det senaste projektet i 
ÖBO:s strävan att göra Vivalla till 
ett attraktivt bostadsområde. Och 
det är helt i linje med önskemålen 
från de boende, som fått ge sina 
synpunkter i en enkät, berättar 
Olle Widlund.
 – Vivalla har varit lite av ett pro-
blemområde för ÖBO. Eftersom 
det fi nns en hel del stora lägenhe-

Vivalla centrum har lyckats behålla tandläkare och vårdcentral, och en stor matkedja 
har etablerat sig i området. ÖBO är mån om att behålla standarden i området

I centrumhuset träffas alla över grän-
serna, säger Johan Westblad på kultur- 
och medborgarförvaltningen. 
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tillför många nya idéer och ser ofta 
andra saker än män.
 Skolan har också en mängd tek-
niska fi nesser som ska öka säker-
het och smidighet. Tunna kablar 
nedanför taket på fasaden ska 
utlösa ett sprinklersystem om det 
börjar brinna i närheten. Fasadbe-
lysningen ökar när någon närmar 
sig skolan. Vattnet i skolan stängs 
av när lokalen är larmad. Ljuset 
på toaletterna tänds och stängs 
av automatiskt. Låssystemen är 
elektroniska, och »nycklarna« kan 
ställas in på olika tider för olika 
användare.
 – Det är spännande och roligt 
att testa olika lösningar, jag har fått 
använda min fantasi, säger Olle 
Widlund, inte utan förtjusning.

Omfl yttning av verksamheten
Johan Westblad arbetar med kul-
turverksamhet i hela Vivalla, både 
i skolan och i centrumhuset. Han 
kommer att se tydliga förändringar 
i området när den nya skolan står 
klar nästa höst. En hel del av den 
kvällsverksamhet han idag admi-
nistrerar med olika föreningar och 
grupper i centrumhuset kommer 
att fl yttas till skolans lokaler.
 – Det kommer att bli lite tomt 
här i huset, konstaterar han. 
 – Men det löser sig nog, ÖBO 
fi xar säkert det också. ■

Sebastian Lindgren, B9.
Den nya skolan blir nog bra, men jag kom-
mer inte att hinna gå i den eftersom jag slutar 
i vår. Jag är uppvuxen i Vivalla, det funkar 
bra här tycker jag. Jag är engagerad i PUG, 
pedagogiska utvecklingsgruppen, sedan 1,5 
år. Vi jobbar för att främja elevinfl ytandet på 
skolan. Inte när det gäller t ex vilken jos som 
ska serveras i matsalen, utan mer genom att 
försöka påverka undervisningen. 

Ursula Sane, B8.
Det blir skönt med en ny skola, det var så rut-
tet och fult i den gamla. Skolan blir roligare 
om det är fi nt. Annars tycker jag att skolan 
och lärarna fungerar bra här i Vivalla. Jag är 
engagerad i matrådet, vi deltar två från varje 
klass. Vi ska ha vår första träff senare i höst. 
Då får vi elever ha synpunkter på skolmaten 
och vad vi tycker ska förändras.

Jennie Evaldsson, A8.
Vissa tror att Vivallaskolan är en dålig skola, 
men det är den inte. Lärarna är bra, tycker 
jag. Den gamla skolan var inte särskilt fi n, 
den var så sliten. Det blir roligare att gå i en 
ny skola, en fi n miljö gör att man trivs ännu 
bättre.
 Jag tycker om att hålla mig i form, och 
idrottar mycket på fritiden.

Subeyr Yassijn, A8.
Jag har gått i muslimsk skola tidigare, upp 
till 6:an. Sedan började jag här. Jag är elev-
stödjare. Det betyder att jag har gått en kurs 
och ska hjälpa kompisar som har problem. 
De fl esta tycker att det är jobbigare att prata 
med en lärare än med en annan elev. Jag har 
hjälpt några som varit mobbade att få andra 
kompisar. I år har vi fått en ny elev i klassen, 
jag ska försöka se till att det fungerar bra.

Vivallaskolan är i dagsläget en byggar-
betsplats.

Fyra elevröster om Vivallaskolan
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Fittja i norra Botkyrka. Inkarna-
tionen av förortssverige och miljon-
program. Betydligt mindre glassigt 
än Stockholms Rinkeby, som fått 
lite kultstatus. Fittja är bara trist 
– eller?
 En gång var Fittja bro avstampet 
för den som skulle resa från Stock-
holm ut i stora världen; vid skjuts-
hållet här rastade Linné på sina 
resor. Idag sveper en bred motorled 
över vattnet och den som vill möta 
människor från stora världen kan 
lika gärna bryta sin resa här och 
stanna i höghusen i Fittja.

Det är över tjugo år sedan som 
jag verkligen vandrat runt här och 
känt in stämningen. Tristessen från 
det sena 70-talet är inte längre lika 
ekande, småbutiker har poppat 
upp, husen har fått uteplatser och 
blomsterprakt. Och norrlänningar 
och fi nnar har bytts mot turkar, 
kurder, somalier…
 Tallidsskolan ligger i skarven 
mellan höghusområdet och rad-

Tallidsskolan 
Nyckelorden är vänlighet och språkglädje

husen (i ett av dem växte sång-
erskan Carola upp), en typisk 
barackskola, där ungarna ränner 
över små gårdar mellan de olika 
byggnaderna. Parkeringsplats på 
ena sidan, lekplats på den andra. 
Har jag inte sett hundra skolor av 
det här slaget?
 Men när man kliver in på expe-
ditionen känns en fl äkt av något 
annat.
 Alla är så trevliga, det är lättvin-
digt och välkomnande. Snabbt dras 
fotografen och jag in i ett samman-
hang. Skolans vecko-PM meddelar 
när vi fi nns där och vilka vi pratar 
med. Alla vi möter är förberedda, 
välkomnande, förekommande.
 Det är ingen tillfällighet att det 
är så. Tallidsskolan profi lerar sig 
mycket medvetet som »den vänliga 
skolan«. Och uppenbart handlar 
det inte om ord på ett papper, utan 
om ett aktivt förhållningssätt, som 
skolledningen lyckats implemen-
tera i hela det stora skolbygget, 
med förskola, sexårsverksamhet, 
låg- och mellanstadium, förskole- 
och skolbyggnader spridda över ett 
stort område och 140 anställda att 
hålla reda på.
 Vad är det som skapar en vän-
lig skola? Vad är det som gör att 
både barn och personal är öppna, 
avspända och tillitsfulla när vi pra-
tas vid?
 Är det ordets makt? Kan det lilla 
ordet »vänlighet« ha smugit sig in 
i allas undermedvetna? Är det led-
ningsgruppens ovilja mot hierar-
kier och fasta beslut att förankra 
allt som sker i hela personalgrup-
pen?
 – Det handlar om människosyn, 
säger Alex Fuentes bestämt.

 Och så enkelt – och så svårt – är 
det antagligen. 
 – Visst fi nns här problem. Men 
vilka möjligheter!!
 Alex Fuentes har jobbat åtta år i 
Tallidsskolan och lyser av iver och 
intresse.
 – Jag ville egentligen inte jobba 
med invandrarbarn, men jag blev 
helt såld efter mitt första möte 
med den här skolan. Och jag har 
aldrig ångrat det en sekund.
 I dag är Alex Fuentes biträdande 
rektor, en av sex personer i skolans 
ledningsgrupp. Han är nöjd med 
ledningens sammansättning, en 
mix av förskollärare, grundskol-
lärare, fritidspedagog och särskol-
lärare. Alex själv är chilenare och 
rektorn, Carlos Conde (hej, det här 
är Calle! svarar han i telefon) kom-
mer från Spanien.
 Uppenbarligen är det en ovanligt 
stor ledningsgrupp. Uppenbart är 
också att gruppen tar sitt uppdrag 
på stort allvar – ska man verkligen 
lyckas leda en så stor arbetsstyrka 
och få genomslag för sitt tänkesätt, 
gäller det att arbeta effektivt och 
dra åt samma håll.
 Gruppen drog igång sin verk-
samhet med ett hårt internt arbete 
för två år sedan.
 – Vi fi ck en ny förvaltningschef 
och områdeschefer som ansvarar 
för skolverksamheten. Samtidigt 
förnyades hela skolledningen. För-
valtningen kom med ett nytt kon-
cept för vårt arbete. Man talade om 
»REAP« – resultat, elevinfl ytande, 
arbetslag och profi lering.
 Den nya skolledningen fi ck 

Faktaruta Tallidsskolan
Tallidsskolan i Fittja i Botkyrka 
kommun byggdes 1973.
355 elever och 280 förskole-
barn, 140 personal: ca 30 lärare, 
110 övrig personal, 2 statione-
rade hemspråkslärare.
Låg- och mellanstadieskola, två 
stora förskolor, särskola.
Profi l: »Den vänliga författarsko-
lan«. Har anställt en författare 
och en musikpedagog.
Samarbetar med grannskolorna, 
Mångkulturellt centrum, med-
borgarkontoret, socialen och 
Framtidsverkstaden. »Vi vill 
möta många.«

Text: Jolin Boldt Foto: Johan Tibbelin

Ungar i höghusets skugga? Inte alls 
– här blommar kreativiteten.





50 ÖPPEN SKOLA

börja sitt arbete med att sätta sig 
ner och brainstorma. I en intensiv 
process jobbade gruppen fram ett 
handlingsprogram för skolan.
 – Vi tog det på stor allvar. Vi slet 
och funderade och diskuterade 
fram och tillbaka. Vi måste utgå 
från verkligheten: våra föräldrar, 
våra barn, Fittja som område, våra 
ambitioner.
 Gruppen kom fram till att språ-
ket var den allra viktigaste frågan 
– och det största problemet – för 
skolan. Hur skulle man riva språk-
barriärerna i en skola där eleverna 
har ett trettiotal modersmål?
 – Den frågan ledde oss in på en 
diskussion om lustfyllt lärande. Vi 
hade goda förutsättningar. Föräld-
rarna har respekt för skolan och 
litar på den – Tallidsskolan har all-
tid varit mycket mån om föräldra-
kontakterna. Och barnen älskar sin 
skola, många längtar till skolan när 
de är lediga.
 Hur skapar man då en skola där 
det är roligt att jobba, för både 
lärare och elever? Nyckelordet för 
ledningsgruppen blev det enkla 
ordet »vänlighet«. Man beslöt sig 
för att försöka skapa en vänlig 
skola. 

 Och för att få igång språkglädjen 
tog man till ett drastiskt grepp: 
Man anställde en författare för 
grundskolan och en musikpedagog 
för förskolan.
 Det här blev sedan grundste-
narna för skolans arbete, och ett 
skämt i ledningsgruppen blev till 
en sammanfattning av skolans hela 
policy: »Den vänliga författarsko-
lan«. Kanske lite förvirrande och 
språkligt taffl igt för utomstånde, 
men för alla medverkande fyllt 
med värme och innehåll. Och 
lärarna visade sig vara med på 
noterna – en förutsättning för att 
förändringsarbete ska fungera, 
understryker Alex Fuentes.
 – Det här är en icke-hierarkisk 
skola, vi är ett team. Ledningen är 
ett av många arbetslag i skolan.
 Upptakten blev att hela per-
sonalen deltog i en gemensam 
utbildning om berättande, rörelse 
och musik, tillsammans med peda-
goger och författare.
 – Men bara profi lering räcker 
inte, den måste fyllas med innehåll, 
konstaterar Alex Fuentes. 
 Det krävs mer än trevliga utbild-
ningar, en viktig del är att alla som 
jobbar i skolan vet om vad som 

händer och är informerade om hur 
förnyelsearbetet fortskrider. Per-
sonalen får ett vecko-PM, och då 
och då ett nummer av »Profi lnytt«, 
en liten interntidning som berättar 
om vad som är på gång. Man får 
en stark känsla av att lednings-
gruppens idéer har blivit självklara 
för arbetsplatsen, och Alex Fuentes 
bekräftar indirekt detta:
 – Det är ingen skillnad vem av 
oss du pratar med, säger han då 
och då. Vi är alla lika införstådda i 
hur vi jobbar.

Föräldrarnas infl ytande A och O
En fungerande skola kräver att 
samarbetet med föräldrarna fung-
erar – och just det är ett problem 
i många skolor. Att man dessutom 
har en del föräldrar som inte talar 
svenska och har värderingar som 
ser ut att krocka med skolans 
målsättning har visat sig bli en 
stötesten för många skolor. Det har 
gjorts många experiment med att 
dra igång föräldrasamverkan – och 
gemensamt för alla som har lyckats 
är respekten för föräldrarna, en 
positiv grundinställning till samar-
betet. Då är det så mycket enklare 
att överse med besvärligheter och 
fokusera på de positiva sidorna.
 – När jag kom hit fanns här ett 
skolråd, som i alla skolor: rektor, 
två lärare och en förälder, berättar 
Alex Fuentes. I dag fungerar det 
annorlunda. Föräldrarnas infl y-
tande är A och O för skolan. Bar-
net behöver engagerade föräldrar, 
engagerade lärare och egen lust.
 – Vi har verkligen betonat för 
lärarna hur viktigt det är med valet 
av klassföräldrar och föräldrare-
presentanter från förskolan. Dessa 
bildar tillsammans ett föräldraråd, 
där vi förankrar alla viktiga frågor. 
Anteckningarna från våra möten 
går sedan till samtliga föräldrar.
 Så blir den vänlige och entusias-
tiske mannen svart i ögonen:
 – Lärare som inte respekterar 
föräldrarna hör inte hit.

– Om man är lyhörd lär man sig väldigt mycket av barnen, säger Alex Fuentes, 
biträdande rektor i Tallidsskolan.
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 – Men vi ställer också krav på 
föräldrarna, och både lärarna och 
våra föräldrar tycker att det är bra.
 Skolan skriver ett »samverkans-
avtal« med föräldrarna. Det hand-
lar om konkreta och praktiska saker: 
se till att barnen kommer i tid, 
meddela sjukfrånvaro, kolla läxläs-
ningen… Men det innehåller också 
delar som att komma till möten, 
motarbeta våld och respektlöshet, se 
till att barnen får mat.
 Många skolor klagar över att 
speciellt invandrarföräldrar inte 
kommer till föräldramöten.
 – Äh, trams, fnyser Alex Fuentes. 
Jag måste förstås anstränga mig för 
att få med föräldrarna, det ingår i 
mitt arbete. Varför kommer de inte 
– kan det bero på att jag inte visar 
respekt för dem?
 Man kan alltid komma överens 
med föräldrarna, är hans enkla 
grundtes. Det fi nns alltid sätt för 
föräldrarna att uppmuntra och 
stötta sina barn, oavsett hur famil-
jesituationen ser ut.
 Så avbryter sig Alex Fuentes och 
funderar en stund.

 – Det är en slump att just jag 
säger så här – det är allas vår 
gemensamma utgångspunkt.
 Och det är en utgångspunkt som 
har gett snabba resultat – artiklar i 
bland annat Lärarnas tidning och 
lokaltidningen berättar om under-
verket: fullsatta föräldramöten och 
ökande föräldraengagemang.

Massagestolar i lärrarummen
Under besöken på Tallidsskolan 
möter jag en mängd olika män-
niskor och verksamheter. Det 
dyker upp lite förvånande inslag i 
skolvardagen – som massagestolar 
i alla lärarrum. Det visar sig att 
skolan har kört en friskvårdssats-
ning bland personalen. Massa-
gestolarna är en del, alla som vill 
har fått stegmätare, det har startats 
bantningsgrupper. Man månar om 
personalen, det är viktigt att alla 
mår bra, både fysiskt och psykiskt.
 – Det är ju så enkelt egentligen. 
Folk behöver vänlighet. Och så 
behöver de ha infl ytande. Det gäl-
ler både elever och vuxna.
 – De som jobbar här måste må 

bra, de måste känna sig delaktiga 
– därför är det viktigt att allt vi gör 
förankras.
 Då gäller det också att dra med 
dem som lätt glöms bort i perso-
nalgruppen, som hemspråkslä-
rarna. I många skolor går de på 
något sätt på sidan om den övriga 
verksamheten, de dras inte med i 
utvecklingsarbete och kollegernas 
planer.
 – Hemspråkslärarna är viktiga 
för oss, säger Alex Fuentes och 
berättar att skolan precis haft ett 
upptaktsmöte med de trettio hem-
språkslärare som ingår i skolan.

Tro, övertygelse och förhoppning
Mycket av det som präglar Tal-
lidsskolans verksamhet har fi nan-
sierats med pengar från storstads-
satsningen. Men nu är de pengarna 
slut, och då gäller det att priori-
tera: Vilka av satsningarna måste 
klämmas in i skolans budget? Rätt 
mycket, faktiskt, till exempel ingår 
författarlönen nu i budgeten.
 – Pengar är viktigt. Men det 
handlar ännu mer om visioner. 
Om tro och övertygelse och för-
hoppningar.
 – Jag skulle önska att hela områ-
det, hela norra Botkyrka, hade 
samma inriktning, att vi alla kunde 
ge barnen lust till språket.
 Så skrattar han lite belåtet:
 – Fast nu har vi skapat ett pro-
blem för Fittjaskolan – våra barn 
blir besvärliga i högstadiet – de vill 
ju fortsätta skriva. De är en positiv 
press på den skolan.
 Ute på gården blir fotografen 
nästan nedtrampad av ivriga småt-
tingar.
 – Jag ska bli kändis!
 – Ta mig, ta mig!
 – En bild till!
 – Jag vill också...
 – Jag är bästa fotbollspelaren, du 
måste ta mig!

Ta mig, ta mig! Ivriga ungar utanför 
klassrummet.
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Men när fröken öppnar dörren till 
klassrummet blir den bubblande 
massan rekordsnabbt till ett frid-
samt led. Nu börjar allvaret.

Musikpedagogen
Förskolan ligger på en liten kulle, 
en lång byggnad med många 
små gårdar. Har vi kommit rätt, 
är detta Myran? När vi kommer 
närmare ser vi två fröknar som 
sitter med några små i sandlådan 
och sjunger. Vi behöver inte fråga 
– det är tydligt att vi har kommit 
till en förskola där man satsar på 
musiken.
 Kristina Sjöberg plockar fram 
gitarren och går in på en av små-
barnsavdelningarna. Några nya 
barn tittar avvaktande och de 
minsta kryper upp i fröken Mar-
garetas trygga famn. Resten vet 
vad det handlar om och sätter sig i 
ring.
 »Hej, hej, nu sjunger vi en 
sång...«
 Kristina Sjöberg sjunger in alla 

i ringen »... så roligt att just du är 
här«. En liten inskolningsunge är 
salig, hon dansar och skrattar till 
»Lille katt« och sången om de stora 
vågorna.
 Musiksamling på förskolan alltså 
– vad är det för märkvärdigt med 
det?
 Jo, det är faktiskt lite märkvär-
digt – det handlar om att mycket 
medvetet satsa på de här småtting-
arnas utveckling i en miljö som är 
språkligt kaotisk för dem.
 – Det handlar om allas rätt att 
uttrycka sig, om jagutveckling och 
självtillit, säger Kristina Sjöberg.
 Hon är musikpedagog och en 
viktig del i rektorsområdets sats-
ning på barnens språkutveckling. 
Man kom fram till att för de 
mycket små barnen gäller det att 
skapa tillit och vilja till kommuni-
kation och att just musiken är ett 
suveränt medel för detta.
 Kristina Sjöberg har hand om 
två stora förskolor med samman-
lagt sexton avdelningar – en så 

stor barnaskara att hon inte har 
en rimlig chans att gå in så ofta 
på varje avdelning. Därför handlar 
hennes jobb mycket om fortbild-
ning av personalen och metodut-
veckling – hon inspirerar dem att 
arbeta aktivt med sina barn.
 – Jag har väldigt fria händer och 

Vad är nu det här? En liten knatte undersöker försiktigt Kristina Sjöbergs gitarr.

Det fi nns så mycket intressant som 
tävlar om de smås uppmärksamhet.
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starkt stöd från cheferna. Jag pla-
nerar alltid ihop med personalen 
– och jag har aldrig förr stött på 
så välvillig personal! De är öppna, 
sjyssta och seriösa säger Kristina.
 Hon berättar om temaveckor 
på syskonavdelningarna och om 
vårens stora begivenhet: en opera, 
som engagerade barn och personal 
på en syskonavdelning hela våren.
 – Det började med en liten 
fl icka som hade fastnat i berät-
telsen om Rödluvan. Till slut hade 
hela avdelningen drabbats av Röd-
luvan-feber, och personalen tog in 
mig för att bearbeta det. Det blev 
en Rödluvan-opera, där barnen till 

och med hade fem föreställningar 
för andra avdelningar.
 – Men jag jobbar enbart med 
musik, understryker Kristina 
Sjöberg. Jag går inte in på avdel-
ningarna och hjälper till, och jag 
jobbar bara med grupper, inte med 
enskilda barn.
 Kristina skriver själv många av 
de sångtexter hon jobbar med och 
komponerar musiken.
 – Det måste vara urenkla texter.
 Många av de barnvisor vi är vana 
vid fungerar inte i de här grupperna, 
de är språkligt för avancerade.
 – Det är ord, ord, ord, som de 
inte uppfattar.

 Vad är till exempel »peppala-
kan« – en fråga som uppstod efter 
en intensiv period med luciasånger. 
De klassiska sångerna är förstås 
viktiga de också, men man måste 
vara medveten om hur svåra de är.
 – Och nonsensramsor betyder 
inget för dem, de är för abstrakta. 
De här ungarna kommer från åtta 
språkgrupper och fröknarnas sam-
tal är ofta just nonsens för dem. De 
behöver något mycket konkret.
 Kristina Sjöberg sörjer över att 
musiken försvinner när barnen 
börjar skolan, och hoppas musik-
arbetet kan växa så att det omfattar 
också de äldre barnen.

– Hur gör jag nu? Skolförfattaren Britt Nordin hjälper Mercan Cigdem att skriva.
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Sveriges enda skolförfattare
Britt Nordin är anställd skolförfat-
tare, kanske den enda i Sverige. Tre 
dagar i veckan sitter hon i Tallids-
skolans bibliotek (»skrivverkstad«) 
och tar emot alla ungar som vill 
skriva något.
 – Att ha en författare i skolan är 
bara lyx, tyckte jag först. Men jag 
hade fel, hon är ett behov, säger 
Alex Fuentes.
 Berättarglädjen har exploderat i 
skolan redan under det halvår Britt 
Nordin har funnits till hands för 
eleverna. 
 En skrivtävling under våren 
gled fullständigt ur lärarkårens 
händer – de översvämmades av 
en störtsjö av dikter, sagor, berät-
telser. Vad som planerats som en 
ganska måttlig begivenhet slutade 
med över 200 tävlingsbidrag och 
en prisutdelning där skolan var 
fullpackad av stolta föräldrar och 
släktingar.
 Hur jobbar du?
 Britt Nordin funderar en stund.
 – Hemskt olika, säger hon.
 – Och det är ju meningen också, 

jag är inte lärare, det här är inte 
lektioner eller betyg.
 När hon berättar om sitt jobb 
stiger det fram en oemotståndlig 
bild: djurtämjaren som tålmodigt 
väntar in skygga djur.
 Britt Nordin beskriver hur hon 
har suttit i biblioteket – dörren 
står alltid öppen, alla är alltid 
välkomna de tre dagar hon fi nns i 
skolan. Några barn kom in direkt 
och satte sig ned, andra slog sina 
lovar i biblioteket, kom in, gick en 
runda, försvann… för att kanske 
komma tillbaka nästa vecka och 
nosa runt en stund igen, tills de 
till slut beslöt sig för att stanna en 
stund.
 Vad händer när de väl slagit sig 
ner?
 – Jag hjälper fram deras berät-
telse. En del har sin berättelse 
färdig i skallen att plockas fram, 
andra slokar och tvekar, de har ju 
så olika förutsättningar.
 Ibland handlar det om att upp-
muntra ett barn att komma igång, 
ibland blir Britt privatsekreterare 
och skriver efter diktamen.

 Hon berättar om dyslektiska 
elever som visar sig bära på de 
mest fantastiska berättelser.
 – Huvudsyftet är att stärka lus-
ten att berätta och självförtroendet. 
Och språket förstås – du kommer 
ingenvart utan ett språk.
 Britt Nordin har mött ett otro-
ligt behov att få uttrycka sig hos 
eleverna.
 – Mitt jobb är som att hälla vat-
ten i en torrmosse.
 – Jag tror inte jag skulle ha tagit 
det här jobbet i en annan skola, jag 
har lite skolskräck, anförtror hon 
oss. Men det fi nns en rakhet här, 
som jag gillar.
 Hon står envist emot lärares 
propåer om lektioner och elev-
grupper i handledning – hon job-
bar på sitt eget sätt.
 – Det blir inga romaner av 
grupparbete, konstaterar hon 
enkelt.
 Två fl ickor slår sig ner framför 
de två datorerna vid biblioteka-
riens skrivbord. Det är Cigdem 
Mercan och Sevim Tarhan. 
 – Jag har skrivit här många 
gånger, säger Cigdem. När Britt 
kom blev det bättre i skolan. Fast 
ingen i vår klass vann pris i berät-
tartävlingen.
 – Jag vann ett pris, säger Sevim.

Den vänliga skolan
När vi pratar med Tallidsbarnen 
om mobbning blir de alla ivriga 
och glada.
 – Det FINNS ingen mobbning 
här, ropar Sara.
 – Finns ingen ALLS, bekräftar en 
annan. 
 – Jag blev mobbad för länge, 
länge sen, när jag var sex år, men 
det är mycket bättre nu.
 – Elever som gick här förr säger 
att skolan är dålig, men nu är den 
bra.
 – Alla är vänner med varandra, 
säger någon och de andra barnen 
hojtar instämmande. De berättar 
ivrigt om hur det har gått till.

Inspiration? Mercan Cigdem och Sevim Tarhan letar efter ord.
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 – Vi fi ck rita bilder, det var 
roligt.
 – Och om nån bråkar går vi till 
läraren eller till rektorn. Och så kan 
den bli en »bättre kompis« sen.
 Barnen är uppenbart nöjda.  
Vägen till den vänliga stämningen 
har inte varit så väldigt komplice-
rad som man kunde tro, också om 
det har krävt mycket arbete och 
engagemang av hela personalen.
 – Vi började med en diskussion i 
en fjärdeklass, minns Alex Fuentes. 
Eleverna gick sedan vidare till elev-
rådet med sina idéer, och vi införde 
ett system med »bästa kompisar«.
 »Bästa kompisar« handlar om 
att varje klass väljer sina två »bästa 
kompisar«, en pojke och en fl icka, 
varje månad. De valda blir mycket 
uppmärksammade i skolan – det 
är viktigt och fi nt att bli vald.
 Men kan inte ett sådant system 
urarta?
 – Jovisst, bekräftar Alex Fuentes. 

Det blev en del tjafs i början, ungar 
som köpte röster till exempel.
 Skolan har fått revidera systemet 
en del, nu väljer man också »bättre 
kompisar« – de som anstränger sig 
men kanske inte riktigt når ända 
fram. Och det viktigaste har man 
uppnått.
 – Nu är det de sjyssta som kom-
mer fram, inte mobbarna, som 
brukar få all uppmärksamhet. Vi 
vände på detta och lyfter fram de 
verkliga stjärnorna.
 En logisk följd av »bästa kom-
pis«-systemet var förstås att 
eleverna efter ett tag ville välja 
»bästa lärare«. Alex sympatiserar 
med idén, men det visade sig att 
alla lärargrupper inte var riktigt 
mogna för det – så den tanken fi ck 
läggas på is.
 Arbetet gav också överraskande 
snabbt resultat. De goda förebil-
derna skapade en god cirkel. Efter 
två år med det nya systemet har 

mobbningen minskat avsevärt och 
experimentet har blivit rutin och 
vana i skolan. Klimatet har blivit 
mer positivt – och som en bekräf-
telse och belöning har skolan fått 
första pris i kampanjen »Skolor 
mot mobbning«. 

Jockes restaurang
Frukost. Det är tyst och stilla i 
restaurangen. Barnen talar lågmält 
med varandra, några sitter och 
drömmer medan de knaprar på en 
macka eller slevar i sig fi lmjölk.
 Den fridsamma stämningen 
krackelerar en smula när grab-
barna får syn på fotografen och 
hans kameror, de samlas upphetsat 
kring honom och vill vara med på 
bild. De lite uppjagade tonfallen 
dämpar sig ändå ganska snabbt, 
det är inte läge att tjafsa och härja 
under frukosten.
 Vid ett bord fyllt av småttingar 
sitter Kerstin Conant och dricker te.

En lugn stund inför skoldagen. Tvillingsystrarna Amanda och Sandra koncentrerar sig på frukosten.



56 ÖPPEN SKOLA

 – Jag är ett inventarium här i 
skolan, säger hon, jag har jobbat 
här sen 1978.
 Hon jobbar med sexårsverksam-
heten, och det är sex- och sjuår-
ingar som har samlats vid hennes 
bord. Hon hjälper dem tillrätta 
med tallrikar och glas, knyter ett 
skosnöre och påminner om lek-
tionstider, medan vi pratar.
 – Vi är många som har jobbat 
här länge, det är en stabil grupp 
som ger trygghet.
 Vad är det som gör att du stannar?
 – Ungar är ju desamma över-
allt… jag vet inte varför det har 
blivit så bra just här. Det är så 
mycket som klaffar: människorna, 
personkemin, ledningen som sät-
ter sin prägel på arbetet... Jag trivs 
med konceptet.
 – Det är klart att det är jobbigt, 
det är jobbigt överallt. Men här har 

vi stor frihet och insyn – sånt man 
inte har på andra skolor.
 Frukosttiden är kort, bara en 
halvtimme, men känns längre. 
Barnen beger sig dröjande mot 
dagens första lektion, i små still-
samma grupper.

Inga stränga mattanter
I köket sitter Jocke Andersson och 
talar i telefon, det är mycket som 
ska beställas till restaurangen.
 Jocke Andersson är entusiastisk 
över frukostarna och berättar hur 
han har bjudit in lokalpolitiker för 
att bekanta sig med satsningen.
 Han kommer från restaurang-
världen, och har en otraditionell 
inställning till sin uppgift. I Bot-
kyrkaskolorna talar man idag om 
restaurang, inte om matsal eller 
bespisning. Det lilla ordet mar-
kerar ett nytt förhållningssätt till 

eleverna. Det passar Jocke Anders-
sons sätt att arbeta – stränga mat-
tanter är ett minne blott i Tallids-
skolan. Jockes idé är att ge eleverna 
vad de vill ha, det är de som ska bli 
nöjda och mätta.
 Barnen tar det de vill ha, ingen 
portionerar längre ut maten. Och 
det har blivit succé – både elever 
och lärare prisar den nya matord-
ningen.
 När vi ger oss iväg från Tallids-
skolan stöter vi på Alex Fuentes. Vi 
undrar över den anda, som verkar 
genomsyra all verksamhet. Hur 
skapar man den?
 – Det är tufft och jobbigt här, 
säger han eftersinnande. 
 Så vad gör att det känns så trevligt?
 – Hit söker sig engagerade per-
soner, funderar han. 
 – Och vi har tålamod, väldigt 
mycket tålamod. ■

Frukosten är klar. Nu väntar arbetsdagen.
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– Skoltidningen är vår stolthet! 
Tänk, ungarna jobbade redan före 
skolstarten, de bevakade Subörb-
festivalen som pågick i Fittja de 
sista sommarveckorna, säger Alex 
Fuentes och lägger fram ett provex-
emplar av tidningen, som är på väg 
till tryckning.
 Skoltidningen Hallå vakna! ges 
ut av eleverna i Tallidsskolan och 
grannen Ängsskolan. Den började 
som ett enkelt stencilerat blad, i dag 
trycks den »på ett riktigt tryckeri«.
 Alex Fuentes berättar om hur 
tidningen har ökat läsivern i sko-
lan, hur småttingar som ännu inte 
knäckt läskoden har vaknat till när 
tidningen kommer.
 Tidningen har dels en mindre 
redaktion, som arbetar mycket 
aktivt, dels en större grupp som 
deltar i en del arbete. Barnen jobbar 
med tidningen på »Framtidsverk-
stan« (en särskild dynamisk enhet 
som ingår i kommunens kulturen-
het), och skolan har en timanställd 
frilansjournalist som leder arbetet. 
 – Och ordet är fritt, understryker 
Alex. Det här är också elevdemo-
krati, det ger eleverna en möjlighet 
att komma till tals.
 – Det har kanske inte alltid varit 
så kul för lärarna – men lite får man 
ta för den goda sakens skull.
 Hanan och Sivan går i femman 
och sexan. De har jobbat med skol-
tidningen i två år och vill fortsätta 
med det.
 De berättar att »lilla redaktionen« 
väljs av eleverna. Den har sex med-
lemmar från Tallidsskolan. Grann-
skolan Ängsskolan väljer också 
elever, sedan jobbar de tillsammans 
på »Framtidsverkstan«.
 – Jag gillar mest att skriva artiklar, 
säger Sivan.

 – Vi brukar intervjua tillsam-
mans. Och så skriver jag fi lmtips 
och boktips, det tycker jag om, säger 
Hanan.
 Khadija och Maria är båda elva 
år. Khadija har varit med i redaktio-
nen i fl era år.
 – Det bästa är att man får chanser 
att uppleva saker, säger hon. Det är 
många som vill vara med, men de 
skriver inte artiklar, de vill bara vara 
med. Under sommarlovet gjorde 
hon ett matreportage på Subörb-
festivalen.
 – Och jag intervjuade Dogge 
(sångaren i Latin Kings), berättar 
Maria stolt. Fast jag träffade inte 
honom, jag intervjuade honom i 
telefon.
 Sara är 12 år och Linda 11. De 
har varit med i redaktionen sedan 
första början.
 – Det allra roligaste är att man 
får gå runt överallt, i affärer och så, 
tycker Sara.
 – Jag var i Grekland på somma-
ren, så jag kunde inte vara med och 
göra tidningen då, fast rektorn hade 
frågat mig, suckar Linda.
 – Jag har varit med och inter-
vjuat, och varit bakom kulisserna 
och varit på cirkus, berättar Sara 
som var en av de elever som arbe-

tade med skoltidningen under som-
marlovet.
 Levon är 12 år. Emilia och 
Katrine hör till de yngsta i redak-
tionen, de är 9 och 10 år. Alla tre var 
med och jobbade under Subörb-fes-
tivalen.
 Vad var roligast?
 – Intervjua är roligast, säger Emi-
lia.
 – Att intervjua... Att skriva... Att 
ta foton är roligast... nä allt är lika 
roligt! säger Levon.
 – Jag skulle vilja intervjua prin-
sessan Madeleine, säger Katrine. 
Min kompis såg henne en gång.

Hallå 
vakna!

Citat ur skoltidningen:
En man gick till en affär, han 
skulle köpa 1 kg fi sk.
 Kassören frågade: »Vill du ha 
fi nsk eller norsk eller svensk 
fi sk?« Mannen sa: »Jag vill ha 
vanlig fi sk, jag ska inte prata med 
fi sken, lään.
-------------

 – Fröken, fröken, kan vi inte 
sjunga sången om kläderna som 
åt upp folk?
 – Vilken menar du?
 – Jo den där »Helgdagsrock åt 
far, söndagskjol åt mor och två 
par strumpor åt lille, lille bror.

Tallidsskolans redaktion är ofta på rörlig fot. – Det allra roligaste är att man får 
gå runt överallt, tycker de unga journalisterna.
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– Varför gör du så där med handen?
 Eleven tittar på Stures fi ngrar som 
darrande rör sig över schackpjäserna. 
Kanske är det första gången han varit 
så nära en gammal man i Sverige. 
Till Internationella Skolan Gårdsten 
är alla välkomna – oavsett ålder. 
Varenda en behövs på Öppna skolan. 

Tre gånger i veckan tar 83-årige 
Sture Kronlid spårvagnen till sko-
lan. Och inte till vilken skola som 
helst. 
 På Internationella Skolan 
Gårdsten i Göteborg har två av 
våra hyllade VM-medaljörer i frii-
drott gått, såväl Christian Olsson 
som Patrik Kristiansson, vilket för-
stås glädjer en gammal idrottsman 
som Sture. 
 Dessutom har detta utvecklats 
till en skola mitt i byn eller för-
orten – mycket olik den folkskola 

som Sture en gång gick i på 20- 
och 30-talet. 

Rektorns uppdrag
Rektorn Åke Hännestrand, en karl 
med ihärdig blick, är den som haft 
ansvaret för förändringen. »En 
envis jäkel«, muttrar någon i kor-
ridoren. 
 För tio år sedan kom han från 
Norrland till storstadsförorten för 
att utföra ett uppdrag – att tvätta 
bort stämpeln på skolan som lan-
dets sämsta.
 – Jag gav det tre år i första 
omgången, berättar han. Hade 
jag inte märkt någon kursändring 
under tiden skulle jag lämna sku-
tan. Jag var på vippen att hoppa av, 
men beslöt mig för att stanna. Det 
är nog delvis tack vare mina föräld-
rar – de lärde mig att har man tagit 
f-n i båten ska man ro han i hamn.
 Även om liknelsen haltar, kän-
ner han att skolan har fast mark 
under fötterna nu. Den ser visserli-
gen likadan ut från utsidan, samma 
låga enplansbyggnad i tegel, men 
är annorlunda inuti.
 Det är därför med viss tillförsikt 
som han just lämnat över rodret 
för den löpande verksamheten åt 
sin efterträdare. Åke ska istället 
koncentrera sig på en ny uppgift 
– att driva vidare alla tankar och 
projekt som vuxit fram och för-
verkliga visionen om den Interna-
tionella skolan i Gårdsten. 

Vaktmästaren är veteranen
En som följt skolans förändring 
inifrån är veteranen Ulla Anders-
son. Hon är vaktmästare och håller 
till mitt emot rektorsexpeditio-
nen, alldeles innanför ingången. 

Här har hon jobbat sedan skolan 
öppnades 1982. Hon har sett både 
Christian Olsson och Patrik Kris-
tiansson komma och gå, tillsam-
mans med tusentals andra elever, 
inklusive hennes två egna grabbar.
Först bodde mest svenskar och 
fi nländare i de höga betonghusen 
runtomkring. Men nästan alla har 
fl yttat. Idag doftar hyresgästernas 
efternamn lika exotiskt som kryd-
dorna deras gator är döpta efter: 
Kanel-, Muskot-, Timjan- och Sal-
viagatan är bara några exempel. 95 
procent av eleverna, om inte fl er, 
har utländsk bakgrund.
 Men att det inte längre står 
Christian och Patrik på klasslis-
torna, utan snarare Mohammad 
och Ahmed, gör egentligen ingen 
skillnad, enligt Ulla.
 – Nej, eleverna är sig lika – barn 
är alltid barn, tycker hon. Den 
stora skillnaden är alla vuxna som 
dykt upp inne i skolan. 
 På hennes tid som förälder var 
det inte alls lika vanligt.
 – Man gick mest hit på kvarts-
samtal någon gång. Och man 
hade sådan respekt för skolan och 
lärarna. De hade en särskild jar-
gong som man inte förstod och det 
kändes lite konstigt.
 På väggen bakom henne hänger 
fl era inramade diplom – till »värl-
dens bästa vaktmästare och kol-
lega« och för »sin positiva attityd 

Internationella Skolan Gårdsten
Hit är alla välkomna – oavsett ålder 
Text: Cajsa Malmström/Swea Media Foto: Jon Liinason

Faktaruta 
Internationella Skolan 
Gårdsten
Cirka 700 elever mellan sex och 
15 år.
Cirka 40 språk och 45 nationali-
teter representerade.
Cirka 95 procent av eleverna 
har annat modersmål än svenska.
Cirka 65 lärare och 35 övrig 
personal.
15 nationaliteter bland perso-
nalen.

 – Vi gick med i projektet Skolan 
mitt i förorten framför allt för utby-
tet med andra likasinnade, säger 
rektorn. Det är jätteviktigt att dela 
med sig av erfarenheter, spåna 
idéer och bekräfta varandra.

Bilden till höger: För tio år sedan fi ck 
rektor Åke Hännestrand ett uppdrag 
– att tvätta bort skolans stämpel som 
Sveriges sämsta. Han ser ganska nöjd 
ut när han promenerar runt bland 
eleverna idag..
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och den fl exibilitet hon alltid upp-
visar i sitt yrke«. 
 Rektorn har själv delat ut dem. 
Förmodligen väl medveten om 
vikten av att visa sin uppskatt-
ning. Utan en skicklig och välvillig 
vaktmästare skulle en stor del av 
förändringen gått om intet. För 
det är Ulla som håller reda på de 
som passerar. Elever, lärare, övrig 
personal och så alla andra som 
strömmat till under senare år, på 
dagar och kvällar, helger och lov.

Mötet med pensionärerna
Hit kommer Sture och fem andra 
pensionerade frivilligmedarbetare. 
De representerar fl era sidor av 
Yrkessverige: bland annat post-
tjänstemän och gynekologer, 
lärare och sjukgymnaster. De 
hjälper nyanlända elever att lära 
sig svenska, förhör läxor, vaktar på 

rasterna, har tjejsnack och håller i 
schackklubben. 
 – För mig står de för livskvalitet, 
deklarerar Åke. Åt båda hållen. De 
har en meningsfull uppgift att fylla. 
De kan dela med sig av all sin erfa-
renhet. De berättar om det gamla 
Sverige, hur stambanan byggdes 
av deras morföräldrar. Många av 
våra barn har varken mormor eller 
morfar med sig i Sverige. De kän-
ner ingen i den äldre generationen. 
Den respekt som de visar i mötet 
med våra pensionärer är impone-
rande, samtidigt som de vill krypa 
upp i knät och bara kramas. De 
mötena är sköna att se!
 På förmiddagen tränar Sture 
högläsning med en elev som behö-
ver bättra på sin svenska. För att 
också Sture ska få utbyte av stun-
den, vill han gärna vara med och 
välja litteratur.

 – Den första killen jag mötte 
läste en riktigt tråkig och barnslig 
bok. Jag bytte snabbt ut den mot 
Röde Orm. Det var något annat 
det, både för mig och killen!
 På eftermiddagen samlas de 
som vill utmana varandra i 
schack kring Sture. Det är han 
som dragit igång klubben. Idag 
har turen kommit till Danjiela i 
åttan. Fokuserad sitter hon böjd 
över brädet. Koncentrationen är 
påtaglig. Ett par enkla och tydliga 
regler gäller.
 – Här ska vara tyst, ingen annan 
får lägga sig i och det är förbjudet 
att röra vid pjäserna utan att fl ytta 
dem, förklarar Sture. Det kan 
verka överdrivet, men jag tror det 
är bra för självdisciplinen, att bar-
nen tvingas tänka efter innan de 
gör nästa drag.
 Fast ibland bryts tystnaden. 

Danjiela väntar på sin tur. Den pensionerade posttjänstemannen Sture Kronlid har dragit igång den populära schackklubben 
och är här för fjärde året.
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Sture minns eleven som plötsligt 
inte kunde hålla sig längre.
 – Han undrade varför jag gjorde 
så där med handen. Hur då, frå-
gade jag. Han hade aldrig sett 
någon darra med fi ngrarna som 
jag förut. Antagligen hade han ald-
rig varit så nära en gammal man, 
så jag fi ck förklara att det blir så i 
min ålder.
 Många skolor har försökt införa 
liknande samarbete med den äldre 
generationen. Åke är stolt över att 
ha lyckats. Till Internationella Sko-
lan Gårdsten återvänder samma 
personer, termin efter termin. 
Sture är inne på sitt fjärde år.
 – Jag tror det beror på att vi inte 
bjudit med armbågen, gissar Åke. 
Du vet, ibland får pensionärer 
höra att de är välkomna, men när 
de väl anländer hamnar de i en 
skrubb någonstans och känner sig 
undanskuffade. Hos oss ingår de i 
de olika arbetslagen och de vet att 
det är bra om de kan delta i möten, 
konferenser och personalfester. De 
ska känna sig lika hemma som alla 
andra.

Föräldrar i olika skepnader
Mammor och pappor dyker ofta 
upp i olika skepnader. Ibland som 
praktikanter via arbetsförmed-
lingen, ibland som vikarier när 
det fattas personal på skolan. De 
hjälper också till med läxläsning på 
eftermiddagar och kvällar. 
 – Men vi har även mammor som 
läser svenska här på dagarna, vägg i 
vägg med sina barn, berättar Åke.
 Skolan lånar ut ett klassrum 
åt vuxenutbildningen. Därinne 
huserar två SFI-lärare tillsammans 
med en grupp kvinnor. De har just 
diskuterat kommande studiebesök. 
Bibiliotek, museum, fi lm/teater/
opera och Ullared för att handla 
billigt är några förslag på white-
board-tavlan. 
 En av kvinnorna är Nsryn Faraj. 
Hennes son Allan går i åttan. En 
pigg och glad kille som inte drar 

sig för att gå fram till dem han inte 
känner och säga:
 – Hej! Du är ny här va? Säg bara 
till mig om någon bråkar med dig. 
Vad heter du förresten? Vi ses!
 Allan och hans mamma är kur-
der från Irak. De kom till Sverige 
för åtta år sedan. Allan hade bara 
varit här en kort tid när det var 
dags att börja ettan. 
 – Jag kunde ingen svenska och 
blev mobbad och slagen, berättar 
han. Det var hemskt.
 Efter ett par år var det hans tur 
att ge igen.
 – Jag började mobba andra för 
jag var jätterädd att de skulle ge sig 
på mig.
 Nu är det annorlunda. 
 – Jag mobbar inte längre. 
Tvärtom, jag hjälper till med att 
stoppa mobbningen. Jag har bli-
vit äldre och tänker mer som en 
vuxen. Jag har förstått att om du 
mobbar så blir du lätt en dålig per-
son. Du kanske går med de dåliga 
killarna som röker och skolkar, du 
får ingen utbildning och då blir 
det ingen framtid, inget liv. För att 
lyckas måste man kämpa mycket, 
ja till och med plåga sig själv 
ibland.

 Allan är stolt över sin skola och 
sin mamma.
 – Det är en bra skola, med rätt-
visa lärare och snäll rektor, där 
föräldrarna kan studera. Det är bra 
att min mamma är i skolan. Hon 
kan ta hand om mig och säga till 
om jag gör något fel. 
 Mamma Nsryn är å sin sida 
stolt över sin son och alla de andra 
barnen (sex stycken) som också 
gått på Internationella Skolan 
Gårdsten. 
 – Och nu har jag börjat själv! 
Det är bara min man som inte 
varit elev här. Han var lärare i 
matematik i Kurdistan, men nu 
jobbar han och kör ut mat åt hem-
tjänsten. Han vill inte studera mer. 
 Hennes barn är hennes främsta 
supporters. De uppmuntrar henne 
att läsa.
 – Det är jobbigt, men man måste 
kämpa. Jag ska klara SFI, sedan vill 
jag studera till förskollärare. 
 Hon har försökt läsa SFI tidi-
gare, för fl era år sedan. Men då 
gick det inget vidare, hon var så 
ledsen och orolig och fi ck medi-
cin, till slut åt hon sju tabletter om 
dagen.
 – Nu är det bättre, när jag kan 

Allan Faraj, vars mamma läser svenska på skolan, vet att också han måste kämpa 
jättemycket. Ibland måste han till och med sätta läxorna före boxningsträningen.
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studera i Gårdsten, nära mina 
barn.
  Hon tycker det är viktigt att 
föräldrarna är med i skolan, de kan 
göra mycket nytta. 
 – Alla barn är mina barn, jag 
passar alla elever och de lyssnar 
på mig. Om de bråkar går jag fram 
och säger »stopp, ni får inte bråka«. 
Jag frågar om de kan kurdiska eller 
arabiska och talar med dem på 
deras språk. 
 Det händer att eleverna lyssnar 
bättre på henne än på lärarna.
 – Då brukar läraren skratta och 
blinka åt mig. Jag trivs i skolan, jag 
känner alla och vill inte att mina 
barn ska gå någon annanstans. 
En del personer vill fl ytta på sina 
barn. Jag säger varför? Alla måste 
komma hit och hjälpa till istället.
 Hon vet hur mycket föräldrar 
betyder för sina barn. För ett 
år sedan dog hennes mamma, 
hemma i Kurdistan. Hon blir fort-
farande ledsen när hon tänker på 
det och har skrivit en dikt om sin 
mor:

Jag minns doften av min mamma
när jag sov hos henne
mammas doft
speciell
söt och god
ibland har jag själv samma doft
då minns jag henne……

Att bygga upp förtroende
– Föräldrasamverkan är en av de 
stora bitarna vi jobbar med, kom-
menterar rektorn. Vi har lyckats 
skapa ett engagemang på föräld-
rarnas villkor. Ytterst handlar det 
om att bygga upp förtroende för 
varandra.
 Föräldramötena är sig inte 
längre lika. När Åke kom hit ord-
nade skolan möte för alla med tio 
tolkar närvarande.
 – De första som gick hem var 
svenskarna, minns han. Sedan satt 
resten där och ingen sa någon-
ting. Det funkade inte. Nästa gång 
bjöd vi in enbart arabisktalande 

föräldrar med en tolk. Det blev 
lite bättre, men inte bra. Vi var 
tvungna att tänka vidare.
 Bland skolans personal hade det 
kommit in en del fl erspråkiga per-
soner.
 – Det var delvis mot min dåva-
rande chefs vilja, minns Åke. Han 
ansåg att alla som jobbade här 
skulle kunna perfekt svenska, men 
vem av oss kan egentligen det? 
Vi visste att det fanns arbetslösa 
lärare i området. Så jag vände mig 
till arbetsförmedlingen och sa att 
de var välkomna att ansöka om 
praktik på skolan. 
 Praktikanterna fi ck gå igenom 
samma förfarande som vid en 
ordinarie anställningsintervju. De 
fi ck berätta varför de ville till sko-
lan och vad de kunde bidra med. 
Ett år fanns här 22 olika praktikan-
ter. En av dem var Snjezana Mitric 
som fortfarande är kvar. 
 Tack vare henne kunde skolan 
prova nya vägar att nå föräld-
rarna. Hon bjöd in alla från det 
gamla Jugoslavien till ett möte 
som hon själv höll i, någon tolk 
behövdes inte. Föräldrarna fi ck 
själva bestämma vad de skulle ta 

upp. Första gången ville ingen tala 
överhuvudtaget, men sedan kom 
de igång ordentligt. 
 Nya grupper bildades snart, i 
arabiska, somaliska, kurdiska och 
även i minoritetsspråket svenska. 
Inget problem för skolan som idag 
har 16 nationaliteter represente-
rade bland personalen.
 Snjezana tycker det är jättevik-
tigt att föräldrarna från början får 
rätt information om vad som sker 
i skolan, på sitt eget språk.
 – Jag har sett hur barn kan lura 
föräldrar, förklarar hon. De lär sig 
språket före de vuxna och säger 
kanske att i den svenska skolan 
har man inga läxor, inga betyg och 
man behöver inte göra någoting. 
Sedan kommer deras dåliga betyg 
som en chock. 
 – Många har dessutom fel bild 
av invandrarföräldrar, fortsätter 
hon. Jag har själv upplevt det som 
mamma. Många tror att vi ingen-
ting kan bara för att vi inte kan 
språket. 
 Föräldragrupperna har inte 
enbart gett bättre kunskap om 
skolans värld. Med tiden har de 
vuxna börjat tala alltmer svenska 

Nsryn Faraj vet hur mycket föräldrar betyder för sina barn. Hon har skrivit fl era 
dikter om både sin mamma och pappa som hon gärna läser upp för klasskamra-
terna i sfi :n.
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på mötena. Den som aldrig tidi-
gare yttrat sig, har äntligen vågat 
använda sig av det nya språket och 
fått bättre självförtroende. Många 
har samtidigt engagerat sig i någon 
annan av de föreningar som håller 
till i skolan. 
 – En utvärdering efter tre år 
visade att fl era fått jobb under 
tiden, berättar Åke. De sa att för-
äldragruppen i skolan haft bety-
delse och fått dem att känna sig 
tryggare när de sökt arbete.
 Häromåret föreslog några för-
äldrar att alla språkgrupper skulle 
träffas tillsammans, eftersom bar-
nen gick på samma skola behövde 
också de vuxna komma samman. 
De startade med en stor fest och 
bildade därefter en gemensam för-
äldraförening.
 Nyligen beslutade stadsdels-
nämnden att Internationella Sko-
lan Gårdsten ska ha en styrelse 
med föräldramajoritet. Om det 
inte varit för det redan så starka 
föräldraengagemanget hade Åke 
inte gett mycket för idén.
 – Sådant måste växa fram 
underifrån och inte komma som 
dekret ovanifrån. På en annan 
skola hade kanske rektor och per-
sonal varit tvungna att försöka 
övertala vissa att ställa upp. Här 
har föräldraföreningen skött alla 
nomineringar.

Skolan mitt i byn
Framväxten av föräldragrupperna 
och föreningen går hand i hand 
med en rad andra aktiviteter som 
vanligtvis inte förknippas med 
skolans värld. 
 På kvällar och helger sprids här 
rytmer från eldiga latinamerikan-
ska danser och dofter av exotiska 
maträtter. Det hålls också kurser i 
att lära sig cykla, använda datorer, 
träna sin svenska, hjälpa barn med 
läxor och sy kläder. Det är bara 
några exempel på resultatet av 
strävan att bli en skola mitt i byn 
– eller förorten. 

 – Här fi nns ett trettiotal för-
eningar, berättar Fariba Behzad 
som är föreningsutvecklare i 
Gårdsten. Det är jätteviktigt att de 
får använda skolan som samlings-
punkt. Annars har de ingenstans 
att hålla till, för de har inga egna 
lokaler. 
 För henne är det självklart att 
alla vinner på att skolan blir en 
naturlig mötesplats för de som bor 
i området.
 – Skolan mitt i byn spelar stor 
roll för de boende i Gårdsten. Man 
pratar om att invandrarföräldrar 
inte kommer till skolan eller deltar 
i några möten, men så är det inte 
här. Föräldrarna känner sig hemma, 
dörrarna står öppna och skolan till-
hör dem. Deras självförtroende går 
upp när de deltar i aktiviteter, de lär 
sig jättemycket och integrerar sig 
lättare i samhället.
 Matbespisningen (bamba på 

göteborgska) är utlånad så gott 
som varje helg, både till föreningar 
och privatpersoner. Här fi ras för-
lovningar och bröllop, det hålls 
barndop och begravningar.
 – När barnen ser att de vuxna är 
i skolan känner också de sig mera 
hemma. Skolan blir något som 
man ska vara rädd om. Skadegö-
relsen har minskat jättemycket, 
man kan faktiskt säga att det inte 
sker någonting sådant längre. 
 Faribas uppgift är bland annat 
att samordna och stödja det 
gemensamma föreningsråd som 
bildats. 
 – Förut fanns inget samarbete 
mellan föreningarna och de kände 
inte ens igen varandra. Nu respek-
terar de varandras bokade tider i 
skolan, gör mycket tillsammans 
och försöker fi nna lösningar på 
hur de ska kunna få in mer pengar 
till aktiviteter ihop.

Fariba Behzad, föreningsutvecklare, betonar den öppna skolans stora beydelse för 
de boende i Gårdsten. Här på ett möte om EMU strax före folkomröstningen.
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Idrott – en väg till integration
För några år sedan ville ingen 
annan skola möta Gårdstensbar-
nen i fotboll. Uppfattningen var att 
de var busar och slagskämpar.
 Förra året kom skolans lag tvåa 
i skol-SM i fotboll – dessutom har 
de lärt sig vad fair-play betyder.
 – Det är Hajrudins och de andra 
idrottslärarnas förtjänst, betonar Åke.
 Hajrudin Hemeric är en två 
meter lång före detta landslagsspe-
lare i basket från Bosnien. Så fort 
han kom till Gårdsten kände han 
sig hemma. Istället för att låta sig 
slås ner av betongen och höghusen 
såg han möjligheterna – det fanns 
massor att uträtta!
 Nu är det fullt med aktiviteter i 
idrottshallen varje eftermiddag och 
kväll – konstnadsfritt för barnen 
som alltid har något att göra efter 
skoltid. 

 I eftermiddag har tjejerna höst-
terminens första basketträning. 
Några saknas. Tiden krockar med 
deras Koranskola, men det ska 
Hajrudin försöka fi xa. 
 Utanför fönstren vajar två blågula 
vimplar högt på svaj medan dun-
sarna från basketbollen slår i taket. 
 – Detta är helt och hållet elever-
nas vilja, förklarar han. Vi anord-
nar vad de vill, vi hjälper till, vi 
visar vägen till integration.
 – När jag började hade skolan 
jättedåligt rykte. En skola krävde 
att vi måste ha minst två vuxna 
för att de skulle möta oss i fotboll. 
OK, sa jag, vi tar med oss fem 
vuxna och den gången lyckades vi 
bryta isen. Därefter har vi spelat 
alla cuper. Två år i rad har vi fått 
arrangera DM i basket och fotboll. 
Skolornas Riksidrottsförbund har 
gett oss det förtroendet.

 Liksom rektorn betonar Hajru-
din vikten av att skapa tillit mellan 
sig och föräldrarna. 
 – De får komma hit och titta 
hur mycket de vill. Jag har försökt 
visa hur opraktiskt det är att spela 
basket i slöja. En del förstår och 
säger OK till döttrarna att ta av 
den, andra vill inte. Jag respekterar 
det.
 Flera föräldrar har själva börjat 
träna. Det fi nns två lag i korpfot-
boll där många pappor deltar. Den 
här terminen startar volleyboll och 
basket för kvinnor. Både ungdo-
mar och vuxna skickas på kurser i 
föreningsteknik och ledarskap.
 Föreningen har lyckats få egen 
ekonomi och köpt en egen mini-
buss, visserligen begagnad, men 
ändå. 
 – Det här är stort och starkt! 
betonar Åke. Gubblaget i korpfot-

–  Här ska vi samarbeta och ha roligt. Hajrudin förklarar de enkla reglerna i basketen för tjejerna på höstterminens första 
träning.
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boll är grädden på moset. Det är en 
viktig del av skolans PR-verksam-
het. När barnen ser föräldrarna 
spela skapas en fi n sammanhåll-
ning. De blir ambassadörer för vårt 
område och stärker förtroendet för 
skolan.
 Efter första säsongen blev laget 
direkt uppfl yttat fyra serier. 
 – Vad ingen kanske känner till är 
att vi har fl era före detta landslags-
spelare! myser Åke.

Studieverkstan stödjer eleverna
«Läsning är för hjärnan vad gym-
nastik är för kroppen«. Så lyder ett 
motto inne i Studieverkstan – sko-
lans fl aggskepp.
 Varje dag kommer en strid 
ström av elever – cirka 185 besö-
kare – till lokalen som ligger stra-
tegiskt placerad mitt i skolan. De 
kommer för att få hjälp av skolans 

pedagoger och frivilligarbetare 
eller för att sitta i lugn och ro med 
eget arbete eller en bok.
 – Vår uppgift är framförallt att 
hjälpa eleverna, förklarar Shidane 
Alikar som är ansvarig för Stu-
dieverkstaden. Förut hade vi en 
mycket stor andel som gick ut med 
ofullständiga betyg. 
 Vårterminen 1998 blev 62 pro-
cent av niorna inte godkända i 
matematik, svenska eller engelska. 
Ett år senare vittnade löpsedlar 
i lokalpressen om vändningen: 
»Gårdstenskolans elever rekord-
höjer betygen«. Andelen nion-
deklassare med godkänt betyg i 
kärnämnena hade ökat med hela 
33 procent. 
 – Det var bland annat tack vare 
Studieverkstaden, anser Shidane.
 Eleverna kan få individanpassat 
studiestöd. Det fi nns fl erspråkiga 

lärare till hands i bland annat ara-
biska, kantonesiska, kurdiska, kro-
atiska och somaliska. Många elever 
kommer på eget initiativ och har 
tagit »grönt kort« som garanterar 
att de vet hur man ska uppföra 
sig i Studieverkstaden. Andra har 
slutit kontrakt med pedagoger och 
föräldrar om att arbeta mer med 
sina läxor. 
 Här ligger biblioteket med mer 
än 10 000 böcker på svenska och 
ett tusental på elevernas hemspråk. 
Eleverna lånar i genomsnitt 25 
böcker per man och läsår, jämfört 
med riksgenomsnittet på sex till 
tio böcker.
 Studieverkstaden har väckt stort 
intresse runtom i landet. En del 
har kopierat modellen. Därför gör 
det extra ont i Shidane när han 
tvingas anpassa verksamheten till 
allt snålare resurser.

Shidane Alikar är ansvarig för skolans fl aggskepp – Studieverkstaden där eleverna kan få individanpassat studiestöd på 
modersmålet.
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 – Förra läsåret hade vi öppet till 
klockan fem på eftermiddagen, nu 
tvingas vi stänga tre. Det drivs fort-
farande som ett projekt, fi nansierat 
av Storstadssatsningen. Politikerna 
tycker om att visa upp oss för 
besökare, men när ska de inse att 
Studieverkstaden måste integreras 
i skolans ordinarie verksamhet? 

Matte på arabiska
En annan förklaring till vänd-
ningen heter fl erspråkig undervis-
ning.
 – Egentligen är det inget spe-

ciellt med det konceptet, menar 
rektorn. Vi tror i vår enfald att det 
går lättare att lära sig saker och 
ting om man förstår språket som 
man jobbar på. Vi har elever som 
lättare kan lära sig naturvetenskap-
liga ämnen om de får undervis-
ning på arabiska – då ska vi se till 
att de får det! Givetvis ska de lära 
sig svenska också. Det handlar inte 
om antingen eller, utan både ock. 
Vi kan erbjuda sådan undervisning 
för ungefär 75 procent av eleverna.
 Traditionellt sätts nyanlända 
elever i förberedelseklasser där de 

framförallt koncentrerar sig på att 
lära sig svenska. Här läser istäl-
let några grupper svenska halva 
dagen, resten av tiden undervisas 
de på modersmålet så att de ska 
slippa komma efter i andra ämnen.
 För många kan det dessutom 
vara en extra trygghet, betonar 
skolsköterskan Sima Solemani. 
Hon vet vilka jobbiga och hemska 
upplevelser ett barn som fl ytt kan 
bära med sig. 
 – Man kan inte förvänta sig att 
ett sådant barn bara ska kunna 
sitta stilla och lyssna, betonar hon. 
Det är viktigt att personalen har 
förståelse för det och att föräld-
rarna tillåts vara delaktiga i skolan.

En röd tråd
Engagemang och hoppfullhet löper 
som en röd tråd genom skolan, fast 
parat med besvikelse och vrede. 
Vad händer när pengarna från 
storstadssatsningen eller andra 
projektmedel tar slut? Frukosten 
som serverades förra läsåret har 
dragits in, Studieverkstaden måste 
begränsa sin verksamhet.
 Tio år av ständiga nerskärningar 
kan suga musten ur den mest 
entusiastiska eldsjäl, en bidragande 
orsak till att Åke går vidare till nytt 
uppdrag. Men det är också för att 
helhjärtat kunna ägna sig åt sko-
lans internationella profi lering. 
 – Vad hindrar att vi erbjuder 
undervisning åt barn till föräldrar 
som är i Sverige och jobbar på 
olika företag en period? 
  De fl erspråkiga lärarna fi nns 
redan på plats. Likaså en gediget 
mångkulturell miljö. Kontak-
ter och utbyte sker med länder 
runtom i världen, mycket tack vare 
föräldrarna. Resor har bland annat 
gått från Gårdsten till Somalia, 
Kurdistan, Kina, Bosnien och Liba-
non.
 – Det här är faktiskt inte »bara« 
en skola mitt i byn eller förorten, 
Göteborg eller Sverige, utan en 
skola mitt i världen! säger Åke. ■

Många elever behöver träna på högläsning. Som före detta lärare är det en upp-
gift Lisbeth Adrian gärna tar sig an.
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Sara Sadek
Att det fi nns 
idrottsföreningar 
och aktiviteter 
efter skolan, 
också för föräld-
rar. Det är inte så 
mycket skräp och 
klotter. Lärarna 
gör allt för att 
lära eleverna.
 Jag känner mig 
trygg i Interna-
tionella Skolan 
Gårdsten. Varje 
morgon möter jag många glada leenden och lär känna 
många olika kulturer. 
 Gårdstenskompisar är bra. Jag har aldrig blivit mob-
bad, men jag har haft konfl ikter med kompisar och vet 
hur det känns när alla kommer emot en och man är all-
deles ensam. Jag vill inte att någon ska behöva känna så. 
Det är roligt med alla föräldrar i skolan. Man känner att 
de är med hela tiden, de är intresserade och frågar om 
allt, de har egna aktiviteter. 
 Min pappa är med i föräldrastyrelsen och min 
mamma kommer på alla möten.

Arezou Yunis
Förr fanns det frukost som eleverna kunde komma och 
äta. Det gjorde jag ibland. Det fanns cornfl akes, mackor, 
mjölk, oboy. Men nu har de stängt. Synd.
 De fl esta kompisar och lärare är bra. Det fi nns en 
del elever som inte är bra, som retar och slår andra. Vi 
Gårdstenskompisar säger till lärarna när vi upptäcker 
det, det verkar hjälpa, vissa har slutat. Fast jag tycker att 
man ska låta dem som mobbar byta klass och lärare.
 Jag är nöjd med skolan. Vissa säger att de vill byta 

skola, men det 
var mera förr. 
Det är inte så 
mycket problem 
nu. Jag vill inte 
gå i nån annan 
skola. 
 Det är bra att 
det är många 
föräldrar i skolan 
för de säger till 
om någon inte 
sköter sig. 

Ahmed Awde
Det bästa är alla aktiviteterna – fotboll, basket, inne-
bandy, badminton och pingis efter skolan. 
Själv tränar jag fotboll med skolans lag. Jag spelar topp 
med niorna, som är äldre än mig. Förra året kom vi tvåa 
i skol-SM!
 Studieverkstan är bra, kafét också, och så har vi snälla 
lärare som lär oss bra. 
 Jag gillar att det är en stor skola, man kan gå runt i 
den och så har 
vår fotbollsplan 
konstgräs.
 Jag har varit 
Gårdstenskom-
pis sedan mel-
lanstadiet. Jag 
tycker att jag är 
en bra kompis, 
men man kan 
alltid bli bättre. 
Vi Gårdstens-
kompisar ska 
snart åka på kurs 
igen.

Sulltan Jakupi
Jag gillar bildundervisningen – min pappa och min 
mamma var duktiga på att rita och måla när de var unga. 
Om de fortsatt hade de säkert blivit något. 
Internationella Skolan Gårdsten är inte dålig längre, det 
är förändrat. Det är bland annat tack vare Gårdstens-
kompisarna, men folk har också skärpt sig. 
 Jag har bott här i tre år, innan dess bodde jag i Bengts-

fors. Där var 
det tvärtom. 
98–99 procent 
var svenskar. De 
var snälla, ingen 
mobbades, men 
det kändes kon-
stigt att vara den 
enda invandra-
ren.
 Här är 
nästan alla utlän-
ningar. Det är 

annorlunda. Jag vill inte byta tillbaka. Jag trivs bättre och 
har mer kompisar nu.
 Det är bra att man satsar på fritiden och idrotten på 
skolan. Själv spelar jag basket, pingis och badminton. 
Man får en extra kick av idrotten.

Vad är bra med Internationella Skolan Gårdsten? 
Fyra Gårdstenskompisar berättar – elever som har till uppgift att hjälpa till att stoppa mobbning och konfl ikter.
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Skolan tillhör alla. Nästan alla i 
vårt land, barn, unga och vuxna har 
en egen och unik erfarenhet av sko-
lan. Erfarenheten är långvarig och 
följer oss ofta hela livet. Skolan som 
företeelse och upplevelse är ett kärt, 
hett och engagerande samtalsämne 
när människor möts. Vi berättar 
historier för varandra när vi träffas, 
vi refererar till våra skolerfaren-
heter vid fi kabordet på jobbet och 
väldigt många av oss möter skolan 
igen i egenskap av föräldrar när 
nya generationer av barn ska in i 
systemet. Skolan är därigenom den 
samhällsinstitution som mer än 
någon annan befi nner sig mitt i hela 
folkets hjärta – en angelägenhet för 
alla i samhället.
 Skolan fi nns på ett självklart sätt 
mitt i den geografi ska gemenskap 
vi kallar lokalsamhälle; bostads-

En öppen skola mitt i samhället
Projektet »Skolan mitt i förorten – den Öppna Skolan«

Text: Per Hector, Cesam

området, byn, stadsdelen eller 
grannskapet.
 Genom sitt uppdrag att föra 
över kunskap, färdigheter och 
erfarenheter till varje ny genera-
tion och att skapa de bästa möj-
liga förutsättningarna för varje 
individs utveckling är skolan dess-
utom ett centralt politikområde. 
Ingen annan offentligt organise-
rad verksamhet har – kanske för 
att den handlar om vår framtid 
– på samma sätt blivit föremål för 
politiska diskussioner, utredningar, 
forskning och experimenterande. 
Skolan kommer alltid att befi nna 
sig mitt i samhället.  Eftersom 
den har denna unika position är 
det helt i sin ordning att också ha 
alldeles speciella förväntningar på 
skolan som företeelse, institution 
och arbetsplats. 

 Här talar vi om den Öppna 
Skolan. Det är ett ganska nytt och 
dessutom rymligt begrepp. Det 
användes av Skolkommittén i dess 
slutbetänkande 1997, Om skola i 
en ny tid (SOU 1997:121). Andra 
uttryck för liknande strategier och 
tankegångar är t.ex. »skolan mitt 
i byn« eller »grannskapsskolan«, 
även om det senare begreppet 
oftast bara betyder att skolan har 
sitt grannskap som upptagnings-
område för elever. I internationella 
sammanhang används begreppet 
Community School och i ännu 
vidare bemärkelse Community 
Education.

Projektets start
Projektet »Skolan mitt i förorten 
– den Öppna Skolan« skapades 
i syfte att stödja skolor i förorts-
miljöer i deras strävan till att bli 
en Öppen Skola. Detta var ett av 
Statens folkhälsoinstituts temaom-
råden som skulle utvecklas inom 
ramen för Den Hälsofrämjande 
Skolan. Statens folkhälsoinstitut 
och Integrationsverket tog i sam-
verkan med en frivilligt organise-
rad grupp med namnet Nätverket 
för den Öppna Skolan initiativ till 
projektet år 2000. Ett betydelsefullt 
förberedande arbete hade utförts 
i det nationella Nätverket Den 
Öppna Skolan där Lisa Ingestad 
från Folkhälsoinstitutet och Maria 
Sundbom från Integrationsverket 
deltog.
 Skolverket kom med i projektet 

En nationell konferens med rubriken »Skolan mitt i förorten« anord-
nades av Folkhälsoinstitutet och Integrationsverket i samarbete med 
Nätverket för Den Öppna Skolan den 23–26 november 2000 på Etno-
grafi ska museet i Stockholm. Ungefär 200 forskare, skolledare, pedago-
ger, elever, föräldrar och andra engagerade i lokalt utvecklingsarbete 
samlades under två dagar för att belysa skolans roll som samlande kraft 
i lokalsamhället. Skolorna i projektet var särskilt inbjudna och väl repre-
senterade med ett tjugotal deltagare.
 Bland de teman som behandlades på konferensen kan nämnas:
– Hur skolan som samlande kraft kan främja hälsa och integration för 
såväl barn, ungdomar och föräldrar som för andra människor i dess 
omgivning.
– Hur skolan, de boende och de lokala aktörerna tillsammans kan göra 
förorten   levande och kraftfull.
– Hur skolan, barn, ungdomar och föräldrar kan mötas på samma platt-
form.
– Hur detta kan gynna barns och ungdomars delaktighet och lärande.
– Hur den öppna organisationen kan förverkligas.

En samlad konferensdokumentation publicerades av Folkhälsoinstitutet 
och Integrationsverket i december 2000, Skolan mitt i förorten – den 
öppna skolans möjlighet för hälsa och integration, ISBN 91-7257-089-X samt 
ISSN 1104-358X. Katarina Bjärvall m.fl .

Allan Faraj, Internationella Skolan 
Gårdsten, varvar läxläsning med box-
ningsträning.. Foto: Jon Liinason.
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 Vid den första sammankomsten 
i augusti 2000, med representanter 
för de inbjudna skolorna, utforma-
des detta som ett arbetssätt som 
sedan präglat mötena i projektet.
 Ur den lilla gruppens erfaren-
het identifi erades viktiga utveck-
lingsfrågor, problemområden eller 
utmaningar och kunskapsområden 
som skulle kunna bearbetas i varje 
skolas egen vardag, i möten mel-
lan skolor i projektet och i nästa 
gemensamma konferens.
 Fyra fokus identifi erades:
– Erfarenhetsutbyte mellan sko-

lorna, feedback och kritisk 
granskning.

– Mobilisering av föräldrar för 
medverkan och ansvar i Den 
Öppna Skolan.

– Att nå ut till boende samt få 
engagemang från andra förvalt-
ningar och få samarbetspart-
ners.

– Kunskap om och argument för 
den Öppna Skolan, konkreta 
exempel samt verktyg för analys 
av behov, mål och metoder.

 Temat för nästa konferens i 
oktober samma år blev därför: 
»Föräldrar i den öppna skolan«. 
Kretsen av deltagare utökades med 
föräldrar och andra vuxna, aktiva 
i styrelser eller andra grupper på 
skolorna.

 På ett liknande sätt vidgades 
perspektivet och kretsen av aktörer 
inför konferensen i mars 2001 då 
fokus riktades på hur skolorna kan 
fördjupa kontakten med det omgi-
vande samhället. Ett viktigt inslag 
var utgångspunkten att mobilisera 
de egna resurserna – alla ska vara 
med i arbetet. För att göra det 
möjligt för medarbetarna i skolan 
att utveckla sitt arbetssätt måste 
resurser för kompetensutveckling 
tas i anspråk.
 Nästa konferens, i oktober 2001, 
tog sikte på att barns och ungdo-
mars lärande är ett gemensamt 
ansvar och hur en öppen skola 
kan främja lärandet. Studiebesök i 
de medverkande skolorna i Stock-
holmsregionen och föreläsningar 
om autentiskt lärande lade grund 
för deltagarnas egna utvecklingsar-
bete.
 Inför en avslutande konferens i 
oktober 2002 utvidgades kretsen 
av medverkande ytterligare. Sko-
lorna erbjöds att delta med tio 
personer vardera. Avsikten var att 
få en bred blandning av deltagare 
såsom elever, skolledare, personal 
på skolan, medarbetare i andra 
lokala kommunala verksamheter, 
representanter för föräldrar och 
lokalsamhällets organisationer 
och boende. Temat var »Allas 

2001, för att sedan på våren 2003 
låta den nybildade Myndigheten 
för skolutveckling ta över som en 
av aktörerna i projektet. Nätverket 
lever vidare i egen kraft och har 
blivit Föreningen den Öppna Sko-
lan, www.oppenskola.se. 
 Projektet planerades pågå i tre 
år. Utvecklingsarbetet innebar att 
projektet skulle anordna minst en 
gemensam träff per år samt att 
skolorna däremellan skulle kunna 
få handledning och besök av 
resurspersoner i projektgruppen 
för att initiera och stödja utveck-
lingsarbete. Stiftelsen Cesam fi ck 
i uppdrag att ingå i projektgrup-
pen och tillföra processinriktade 
arbetsmetoder samt omvärlds-
orientering och sakkunskap inom 
utvecklingsområdet. För detta 
ändamål knöt Stiftelsen Cesam 
Göte Rudvall och Marianne Lund-
holm, båda engagerade i Nätverket 
för en Öppen skola, till uppdraget 
för att förutom Stiftelsen Cesams 
medarbetare Per Hector, ingå i 
projektgruppen tillsammans med 
myndigheternas projektledare.
 Valet av miljö för projektet 
var självklar. De miljöer som i 
dagligt tal kallas förorter, utsatta 
bostadsområden, miljonprograms-
områden, är de miljöer där vår 
gemensamma förmåga att skapa 
förutsättningar för framtidens goda 
samhälle sätts på prov. Sju skolor 
kom att ingå i projektet. Reporta-
gen presenterar dem genom olika 
infallsvinklar på vårt tema den 
Öppna Skolans möjligheter.

Projektets process 
I det projektarbete som nu avslu-
tats gör ingen av de medverkande 
anspråk på att äga den fulla förstå-
elsen för den Öppna Skolans möj-
ligheter eller att fullt ut behärska 
redskapen för dess praktik. Istället 
har alla haft ett lärande och prö-
vande förhållningssätt som gjort 
projektet till en genuint lärande 
process. Erik Rudholm, rektor på Fittjaskolan. Foto: Johan Tibbelin.
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medverkan i den Öppna Skolan 
– delaktighet och medskapande«. 
Tonvikten var denna gång förlagd 
till elevernas roll, deras möjlighet 
till medverkan, infl ytande och 
ansvarstagande i den helhet som 
Den Öppna Skolan utgör.
 Projektet har alltså i sin helhet 
arbetat med utgångspunkt i en idé 
om skolan som aktör i samhället. 
Konferenserna har fungerat som 
en mötesplats där de medver-
kande har deltagit i en lärande 
process som också har inneburit 
utveckling av en egen praktik och 
en mobilisering av resurser och 
nya aktörer. Olika arbetssätt har 
använts för att ge de medverkande 
både nya kunskaper, insikter och 
verktyg för fortsatt utvecklingsar-
bete. Reportagen ger bilder av hur 
detta har lyckats och vilka resultat 
det bidragit till.
 I följande avsnitt presenteras de 
tankar och teorier som ligger till 
grund för den Öppna Skolan, dess 
teoretiska bas.

Den öppna skolans möjligheter 
– och utmaningar 

»Att skolan är öppen kan inne-
bära fl era saker: att den är öppen 
för alla elever och för alla elevers 
erfarenheter, att den karaktäriseras 
av ett öppet samtal där alla får säga 
sin mening och bli bemötta med 
respekt, att undervisningen öppnar 
sig för de resurser som fi nns i sam-
hället omkring, att det är öppet för 
föräldrar att komma till skolan och 
påverka dess arbete osv. Man kan 
också tala om den öppna skolan 
som ett rum som kan utnyttjas 
av lokalsamhället, ett rum också 
i fysisk mening: skolans lokaler. 
Öppnar man skolan på detta sätt, 
öppnar man också för kontakter 
och infl ytanden, som kan berika 
skolarbetet. Vi menar att dessa 
former av öppenhet hänger sam-
man, och att om gränserna mellan 
skolan och närsamhället luckras 

upp kan det leda till att skolan 
kommer att präglas av öppenhet i 
fl era avseenden.« (Skolkommitténs 
slutbetänkande SOU 1997:121, sid. 
238).

Idén om den Öppna Skolan inne-
håller möjligheter till en positiv 
utveckling både för enskilda 
individer, för grupper och för 
samhället som helhet. Utmaning-
arna ligger i att organisera arbete 
och verksamhet så att dessa goda 
effekter kan bli förverkligade i 
praktiken. Ett utvecklingsarbete 
med denna inriktning ska ge effekt 
på fl era olika sätt. Elevens lärande 
är i fokus och därmed skolans 
måluppfyllelse. Också integration, 
både i social, kulturell och etnisk 
bemärkelse, är oskiljaktigt kopplat 
till skolans uppdrag. Skolan ska 
också fungera som en stödjande 
miljö för hälsa. 
 Effekter på elevernas hälsa kom-
mer att ske främst genom påverkan 
av vardagens arbetsvillkor, genom 
utveckling av tillit, goda relationer 
och möjlighet att själv påverka sin 
egen och den gemensamma livs-
situationen. Om man arbetar på 
det sättet får den enskilde ökade 

möjligheter att göra medvetna val 
av livsstil. På så sätt förbättras folk-
hälsan på ett långsiktigt och uthål-
ligt sätt. 
 En Öppen Skola bidrar till 
samhällets utveckling och unga 
människors framtidstro genom ett 
öppet förhållningssätt som präglas 
av nyfi kenhet, kreativitet och lust 
till lärande. Den skapar förutsätt-
ningar för meningsfullt lärande, 
möter olikheter med respekt, är 
öppen för att påverkas och berikas 
av olika kulturer. 
 En strävan efter allas delaktighet 
förutsätter att alla har möjlighet 
att medverka och påverka. Det 
innebär ett ständigt sökande efter 
organisatoriska lösningar som byg-
ger på demokratiska värderingar 
och insikten om alla människors 
lika värde – och de praktiska kon-
sekvenserna av detta i vardagen. 
Föräldrar och andra vuxna får en 
självklar roll både i skolans vardag 
och i dess strategiska planering och 
ledning, exempelvis genom med-
verkan i lokala styrelser. En sådan 
skola är också medveten om sin 
egen roll i sitt lokala sammanhang 
och lokalsamhällets betydelse för 
skolans utveckling och legitimitet. 

Den före detta lärare Lisbeth Adrian tar sig an gärna an eleverna på Internatio-
nella Skolan Gårdsten. Foto: Jon Liinason.
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Den är öppen för samverkan med 
andra aktörer både i sitt närom-
råde och internationellt och arbe-
tar med ett kollegialt förhållnings-
sätt till sina samarbetspartners. 
 Detta är rimliga resonemang 
som bygger både på forskning och 
beprövad erfarenhet. 
 Nätverket Den Öppna skolan 
spred 1999 åtta kännetecken för en 
öppen skola. Dessa presenterades 
första gången i Sverige av Dr. Brian 
Staples vid konferensen Skolan i 
centrum, Örebro, 1988. (Se fakta-
rutan härintill.)

Om öppenhet, nyfi kenhet 
och framtidstro
Ordet öppen har ett starkt sym-
bolvärde och kan bli meningsska-
pande på ett kraftfullt sätt. Ordet 
ger oss en mängd associationer 
med positiv värdeladdning. Att 
vara öppen som person innebär 
att möta andra med respekt, nyfi -
kenhet och intresse, att vilja förstå 
sådant man ännu inte lärt känna, 
företeelser, kunskapsområden, 
människor och att vara beredd 
att låta sådana möten påverka 
det egna förhållningssättet, egna 
attityder, den egna världsbilden. 
En konkret bild av den Öppna 
Skolan, med en öppen och inbju-
dande dörr, är inte svår att se för 
sitt inre. Men öppenhet kan och 
bör innebära mycket mer än att 
dörrarna står öppna eller att sko-
lan blir ett aktivitetscentrum, en 
mötesplats eller ett kulturhus i sitt 
lokalsamhälle. Det innebär också 
en öppenhet i förhållande till 
den egna verksamhetens utform-
ning, utvecklingens riktning, vilka 
avsikter som formuleras och vilka 
målbilder som skapas.
 Att skolan är i ständig utveckling 
och förändring, att den påverkas 
av sin tid, sin omgivning och sitt 
sammanhang är något vi alla kan 
komma överens om. Men hur ska 
den utvecklas? I vilken riktning? 
Med vilka avsikter och på vilket 

Kriterier – kännetecken för en öppen skola
Översättning och bearbetning av kriterier för community schools i 
Alberta, Kanada utarbetade av dr Brian Staples, tidigare koordinator för 
community schools i Alberta. Bearbetningen bygger också på hans rap-
port till OECD 1993 Lifecentered schools.

1. Samhörighet
Skolan arbetar för att stärka samhörigheten inom lokalsamhället och 
verka för att människor i skolans upptagningsområde känner och bryr 
sig om varandra.

2. Frågor som rör lokalsamhället
Skolan – lärare och elever – studerar lokalsamhällets möjligheter och 
problem i samarbete med organisationer och myndigheter. Skolan kan 
vara delaktig i utvecklingen av lokalsamhället.

3. Studiearbetsplan och lokalsamhället
Studierna relateras till verkliga livssituationer i lokalsamhället och dessa 
blir bas för studier av livet i andra samhällen och i världen. Skolans inrikt-
ning och mål skall tydligt framgå av arbetsplanen som arbetats fram av 
personal, elever och intressenter från närsamhället.

4. Skolan används av lokalsamhället
Skolan är tillgänglig för lokalsamhällets behov för utbildning, fritid, sociala 
och kulturella aktiviteter, – dygnet runt, året om, en 100/100 skola – och 
kan vara ett centrum för lokalsamhället och bygga på ett samarbete med 
andra institutioner och organisationer.

5. En anpassningsbar skola
Skolan byggs eller byggs om (anpassas) så att den kan användas för andra 
samhällsaktiviteter. Utrustning och nybyggnation anpassas till hela lokal-
samhällets behov.

6. Alla är lärare – alla är elever
Alla vuxna i skolan är gemensamt ansvariga för eleverna. Personer från 
närsamhället och organisationer är välkomna att bidra med sina kunska-
per – att vara en resurs i skolan. Lärare lär i samarbete med kolleger 
och elever. Verksamheten bygger på iden om livslångt lärande för alla 
involverade.

7. Föräldraengagemang
Föräldrar deltar i utarbetande av studieplaner för skolans arbete samt 
ingår i skolans styrelse och kan också delta i det dagliga skolarbetet.

8. Kollegialitet
En demokratisk, kollegial samarbetsanda uppmuntras i ledningen av 
skolan. Föräldrar och andra intresserade i närsamhället ses som samar-
betspartners. Även elever kan ingå i skolans styrelse.

Översättning och bearbetning:
Stiftelsen Cesam och Nätverket den Öppna Skolan, 1999.
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sätt? När dessa frågor ställs och 
konkretiseras uppstår ofta oenig-
het och polarisering mellan olika 
synsätt. Skillnaderna är beroende 
av våra värderingar, kunskapssyn, 
människosyn och synen på vad 
samhället är eller borde vara. Låt 
oss se vad ordet »Öppen« kan till-
föra. Vart leder det tanken? Vilken 
praktik ger det anledning att pröva 
i de olika aspekterna lärande, inte-
gration och hälsa som är fokus i 
projektet Skolan mitt i förorten 
– den Öppna Skolan.

Om lärandet
Alla som haft glädjen att se ett litet 
barn erövra en ny färdighet vet att 
det fi nns en inneboende drivkraft 
till utveckling hos varje individ. En 
pockande nyfi kenhet på vad som 
ska hända i nästa ögonblick, vad 
som döljer sig bakom det som just 
nu är framför ögonen, gör barnet 
öppet för lärande i varje ögon-

blick. Kanske är det detta som är 
skolans verkliga huvuduppgift; att 
vidmakthålla och stimulera denna 
lustfyllda nyfi kenhet. Det är där 
motivationen fi nns som lärandet 
sker. De europeiska industrilän-
dernas samarbetsorganisation, 
OECD, har haft utbildning som 
ett av sina prioriterade områden 
för framgångsrik utveckling och 
tillväxt. Att de unga som går ur 
skolan har lika stor motivation för 
att lära som när de började i ettan, 
ser OECD som ett av de viktigaste 
målen (Tom Tiller, Det didaktiska 
mötet, sid. 63, Studentlitteratur 
1999, ISBN 91-44-01120-2).
 Vi befi nner oss mitt i en tid av 
oerhörd kunskapsutveckling bl.a. 
genom internationalisering, med-
ieutveckling och informationstek-
nik. Skolans roll som kunskaps-
förmedlare är sedan länge radikalt 
förändrad. Dess monopolställning 
är bruten och ersatt av en mång-

fald av nya och gamla »läroanstal-
ter«. En elev i dagens grundskola 
lär sig oftast mer i den självvalda 
aktiviteten än i den lärarplanerade 
lektionen. Att söka information, 
ta del av andras erfarenheter och 
att utveckla ny och egen kunskap 
blir viktiga delar av lärandet i 
en ny tid. Att skapa fungerande 
system och organisation för detta 
blir skolans verkliga utmaning. 
Självbilden inom skolan, dess sätt 
att organisera sig och självbilden 
hos dess medarbetare förändras 
med nödvändighet i denna nya 
verklighet; kunskapen fi nns ofta 
någon annanstans, ibland rent av 
hos eleverna själva.
 Att hantera den nya situationen 
i förhållande till etik, moral och 
värderingar blir en allt viktigare 
uppgift. Det lilla barnets nyfi ken-
het rymmer en obändig framtids-
tro. I takt med växandet och ökade 
erfarenheter – även svåra och 

Studieverkstaden i Kroksbäcksskolan. Foto: Anders Kristensen.
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negativa sådana – krävs nya saker 
för att en ung människa ska kunna 
hålla framtidstron vid liv. Det blir 
viktigt att skolan kan stödja eleven 
i att utveckla sin förmåga att se 
sammanhang, att kritiskt granska 
och värdera det som sker och att se 
den egna rollen i skeendet. 
 För att ta tillvara kunskaper 
som skapas i olika miljöer krävs ett 
öppet förhållningssätt. »Eleverna 
i skolan tillägnar sig kunskap i 
dialog med sina kamrater och sina 
lärare. De tänker tillsammans, blir 
medvetna om att det fi nns olika 
sätt att se, olika bilder av verklig-
heten, olika erfarenheter. På så sätt 
kan de bygga en rik och mångfa-
setterad kunskap, utveckla ett ›kol-
lektivt kunnande‹ där alla bidrar 
med sitt.« (Skola i en ny tid, sid. 25) 
 Lärandet är både en individuell 
och kollektiv process. Lärandet 
sker i interaktion med andra och 
gynnas av gemenskap. Effektivt 
lärande förutsätter även att man 
tillgodoser olika sätt att ta in 
kunskap. Detta kräver en indivi-
dualisering som inte handlar om 
att nivågruppera utifrån en snäv 
bedömning av elevens kunskaps-
nivå. Det handlar istället om att 
inse att det fi nns olika slags kun-
skap och att lärande sker på många 
olika sätt som gynnas av individens 
egen möjlighet att påverka sin lär-
situation i vardagen. 
 Tom Tiller, professor i praktisk 
pedagogik vid Tromsö universitet, 
Norge har formulerat uttrycket 
»Den andra dagen«. Det refererar 
till den gamla varannandags-sko-
lan. Det skedde en sorts lärande 
den dag barnen var i skolan och 
en annan sort »den andra dagen«, 
då lärandet skedde i vardagen och 
i ett autentiskt sammanhang. Han 
påpekar betydelsen av att lärandet 
sker i relation till det som eleven 
upplever som viktigt och äkta. 
»När mötet mellan elevens livssi-
tuation och skolans kunskapsstoff 
organiseras på ett sätt som ger 

mening, då lär sig eleven något. 
Om erfarenheter och skola inte 
integreras eller möts på ett bra sätt 
skadas och hindras inlärningen. 
Sådana skador kan inte repareras 
genom all världens discipline-
ringar, kontroller eller inspektio-
ner« (Tom Tiller, Det didaktiska 
mötet, sid. 7).

Om lärande och integration
I boken Populärmusik från Vittula 
skildrar Mikael Niemi barnets 
erfarenhet av glappet mellan den 
egna verkligheten och skolans pre-
sentation av vad som ansågs vara 
nödvändiga kunskaper i 60-talets 
Pajala. Han talar om lärandet och 
dess sammanhang, men också om 
segregation och utanförskap. Han 
gör det med en ironisk distans 
men med underliggande vrede. 
Hur ska vi ta emot ett sådant 
budskap och vad kan det berätta 
om segregationens mekanismer i 
dagens bostadsområden, i det nya 
århundradet? Det är så lätt att välja 
att bortse från det förakt systemet 
visar för enskilda människors erfa-
renhet och referensramar. Det är 
ännu lättare att bortse från att det 
faktiskt är uttryck för ett förtryck, 
ett osynliggörande av fl era befolk-
ningsgrupper i en geografi skt 
avgränsad del av landet.
 I sin avhandling beskriver socio-
logen Nihad Bunar hur de sociala 
och ideologiska förändringarna i 
samhället påverkar utsatta stor-
stadsområden men också hur sko-
lorna och eleverna hittar strategier 
för att handskas med och bekämpa 
segregationens konsekvenser. Han 
förklarar innebörden i begreppet 
segregation som en frivillig eller 
ofrivillig process som leder till 
att grupper av människor skiljs 
åt p.g.a. social status, rastillhörig-
het, etnisk tillhörighet eller dylikt. 
(Skolan mitt i förorten – fyra stu-
dier om segregation, integration och 
multikulturalism, Symposion AB 
2001 ISBN 91-7139-533-4).

Mikael Niemi skildrar i sin bok Popu-
lärmusik från Vittula barnets erfaren-
het av glappet mellan den egna 
verkligheten och skolans presentation 
av vad som ansågs vara nödvändiga 
kunskaper i 60-talets Pajala:

»Som Pajalabo låg man i lä, det 
slogs fast från början. I Kartboken 
kom Skåne först, tryckt i extra 
stor skala…Därefter kom de andra 
landskapen i normal skala,…Och 
allra sist kom Norra Norrland, 
tryckt i extra liten skala för att 
få plats…Bläddrade man tillbaka 
såg man att Skåne var lika stort 
till ytan som hela Norra Norr-
land,…Det tog många år innan jag 
genomskådade skalsystemet och 
insåg att Skåne…från kant till kant 
skulle få plats mellan Haparanda 
och Boden…Vi fi ck lära oss Kin-
nekulle, höjd 306 meter över havet. 
Men inte ett ord om Käymävaara, 
höjd 348…
 Samma främlingskap kände jag på 
kulturens område.
 – Har du sett herr kantarell?
 På den frågan kunde jag svara ett 
klart nej. Inte fru kantarell eller 
någon annan släkting heller för 
den delen.
 Ibland fi ck vi Lyckoslanten från 
Sparbanken, prytt av deras åldriga 
ek. Sparade man pengar så växte de 
upp och blev lika stora som trädet, 
fi ck vi lära oss. Men eken växte ju 
inte ens i Pajalatrakten, så vi fattade 
att det var något skumt med rekla-
men…Med tiden förstod vi att vår 
hembygd egentligen inte tillhörde 
Sverige…Vi var annorlunda, en 
aning underlägsna, en aning obil-
dade, en aning fattiga i anden….Vi 
hade inte rådjur eller igelkottar 
eller näktergalar…inga trafi kljus, 
inga slott och herresäten…Det var 
en uppväxt i brist. Inte materiell 
sådan, där hade vi så vi klarade 
oss, utan en identitetsmässig. Vi 
var inga. Våra föräldrar var inga. 
Våra förfäder hade betytt noll och 
intet för den svenska historien. 
Våra efternamn kunde inte stavas, 
än mindre uttalas av det fåtal lärar-
vikarier som sökte sig upp från det 
riktiga Sverige…Vi hade de sämsta 
resultaten på Standardproven i hela 
riket.”
(Mikael Niemi, Populärmusik från 
Vittula, s. 47–49, Norstedts förlag, 
2000, ISBN 91-7643-718-3)
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 I de stora folkomfl yttningarnas 
och urbaniseringens tid under mit-
ten av 1900-talet skedde integratio-
nen av olika befolkningsgrupper 
på ett ofta brutalt sätt. Flyttlassen 
gick från landsbygden till indu-
strierna i de växande städerna. På 
1970-talet blev miljonprogram-
mets bostadsområden smältdeglar 
för möten på gott och ont mellan 
människor med olika traditioner 
och erfarenheter. Skolan låg även 
då »mitt i byn« och skulle tjäna 
som integrerande resurs. Men var 
det integration eller anpassning? 
Tog grannskapsskolan tillvara den 
kulturella mångfalden eller var 
huvudinriktningen i praktiken 
att assimilera barnen från olika 
grupper, inklusive de stora grup-
perna arbetskraftsinvandrare från 
Finland och Sydeuropa, till den 
svenska »standardnormen«? 
 Boendet framstår som en av 

de allra viktigaste faktorerna för 
minoriteternas segregation. Mil-
jonprogrammets bostadsområden 
befolkning förändrades under slu-
tet av nittonhundratalet och rym-
mer idag ett stort antal nationali-
teter och språkgrupper. Politiken 
har förändrats från urbanisering 
och invandringspolitik till integra-
tionspolitik och storstadspolitik. 
Skolan har hela tiden befunnit sig 
mitt i stormens öga. Hur klarar 
den sitt uppdrag och vilken prak-
tik kräver detta uppdrag?
 I Studieverkstaden på Krock-
bäcksskolan i Malmö ger man stöd 
i olika ämnen via modersmålet. 
Detta är ett exempel på initiativ 
som utgår från elevernas erfaren-
het och språkliga sammanhang. 
Resultaten är omedelbara.

»– av de ca 200 elever som besökt 
Studieverkstaden har 68 procent 

förbättrat sina studieresultat…
andelen elever med fullständiga 
betyg ökade…från 48 procent till 
65 procent.« (Ur reportaget från 
Kroksbäcksskolan sid. 13.)

 
Studieverkstaden, och fl era lik-
nande initiativ vid andra skolor, 
visar en viktig förskjutning i 
förhållningssätt. Skolan är inte 
längre bara »grannskapsskolan« 
som hämtar eleverna i den lokala 
miljön. En sådan skola riskerar att 
reproducera de sociala strukturer 
som redan präglar lokalsamhället. 
Den är inte heller endast »skolan 
mitt i byn«, med ett ömsesidigt 
utbyte av nyttigheter i närsamhäl-
let. Istället träder skolan fram som 
den Öppna Skolan. En skola som 
till alla sina andra goda kvalitéer 
även lägger insikten om och res-
pekten för elevernas egna kun-
skaper och färdigheter och deras 
möjligheter att lära i ett begripligt 
sammanhang. 
 Vivallaskolan i Örebro kan inte i 
nämnvärd grad påverka hur boen-
desegregationen ser ut i grannska-
pet. Det man däremot kan göra är 
att genom ombyggnad och utveck-
lat arbetssätt åstadkomma en skola 
som har en sådan attraktionskraft 
att den inte väljs bort till förmån 
för friskolor eller profi lskolor.

…byggnaderna kan …spela en 
viktig roll för både stämningen och 
inlärningssituationen i skolan.« 
(Olle Widlund, bostadsbolagets 
projektledare vid Vivallaskolan, 
Örebro. Reportage från Vivallasko-
lan, sid. 40)

 

Om värden och värderingar 
– skolans demokratiska uppdrag
Inför ombyggnationen av Vival-
laskolan gavs en tydlig signal till 
alla berörda att deras synpunkter 
var viktiga, när alla skolans elever, 
personal och föräldrar inbjöds att 
delta i Framtidsverkstäder som 

Skiss över miniaulan i  Vivallas nya skola. Foto: Mark Olson.
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Stiftelsen Cesam fi ck i uppdrag att 
anordna. När ca 700 barn, ungdo-
mar och vuxna först har lämnat 
underlag till arkitektens arbete och 
sedan får ta de nya lokalerna i bruk 
och då får se att deras idéer tagits 
tillvara, har skolan inte bara blivit 
fi nare. Man har också gett boende 
i området en möjlighet att aktivt 
delta och påverka framtiden. Detta 
är en praktisk tillämpning av ännu 
ett av skolans uppdrag – att för-
medla demokratiska värderingar 
och lära hur demokrati fungerar i 
dess olika aspekter. 
 Att förstå demokratin som stats-
skick och metod för gemensamt 
beslutsfattande är knappast möj-
ligt utan egna erfarenheter av vad 
demokrati innebär i vardagen.
 Demokrati blir i detta samman-
hang en praktisk erfarenhet som 
skapar delaktighet grundad på del-

tagande och infl ytande. Detta ger 
ett ökat ansvarstagande både för 
egna och gemensamma resurser. 
När det sedan kombineras med 
vardagens arbetssätt där eleven 
har möjlighet att påverka sitt eget 
lärande, samarbeta med andra och 
planera verksamheten tillsammans 
med lärare och andra vuxna, så 
växer ytterligare en bild fram av 
den Öppna Skolan.
 I demokratifostran måste skolan 
använda hela sitt register av möj-
ligheter. När skolan är kapabel att 
involvera andra än personal och 
elever i demokratiarbetet, öppnar 
sig skolan mot sin omgivning. 
Föräldrar som tas på allvar i lokala 
styrelser och råd i direkt verksam-
het, blir en utmärkt resurs för 
skolan på många sätt, inte minst 
som exempel på hur demokrati 
fungerar i praktiken. 

Christer Ferm ger i sin bok Demo-
krati i praktiken god vägledning 
och praktiska exempel för hur var-
dagens arbete kan läggas upp. Den 
direkta påverkansmöjligheten i det 
egna lärandet förstärks av grup-
pens gemensamma planering och 
erfarenheterna används i utveck-
lingen av direktdemokratiska 
forum. Successivt utvecklas även 
förmågan till representativitet. 
»Barn är inte representativa – de 
är direkta.« (Christer Ferm, 1993, 
Demokrati i praktiken sid. 42). Det 
ger också en god bild av hur ett 
sådant arbete i en öppen skola ger 
andra effekter för de inblandade. 
Samarbete som utvecklas mel-
lan personal, elever och föräldrar 
skapar mervärde för skolan och 
ger eleverna en upplevelse av att 
skolan är viktig. 
 Detta skapar också tillväxt i det 

Elever vid Sommarskolan i Råslätt. Foto: Mark Olson.
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som Robert D. Putnam, professor 
vid Harvard University, USA, kal-
lar socialt kapital. »Om du lever i 
ett samhälle med många och täta 
sociala kontakter så är du och din 
omgivning mer produktiv. Sociala 
nätverk har ett stort värde för dem 
som är inne i dem.« ( Putnam maj 
2001, föreläsning i Örebro med 
utgångspunkt från boken Bowling 
Alone). 
 Ser vi skolan i detta perspektiv 
blir dess roll i lokalsamhället fylld 
av spännande utmaningar. Den 
Öppna Skolan som ett lokalt kul-
turcentrum och som mötesplats 
för människorna i omgivningen 
har betydelse för eleverna på fl era 
olika sätt, men också för lokalsam-
hällets utveckling i sin helhet. När 
Örebro kommun lanserar sina 
skolor som lokala Kulturcentrum 
är den öppna skolan inte endast 

en plats som erbjuder kostnads-
fria lokaler till föreningar och 
verksamheter i området utan en 
medveten satsning för att stärka 
sociala nätverk och ett synliggö-
rande av kulturaktiviteter som ett 
värde i sig. Samtidigt blir de också 
en resurs för både lärande och 
utveckling av det sociala kapitalet 
och medborgarandan – därigenom 
även en arena för demokratiut-
veckling.

»Med utgångspunkt i skolplanen 
arbetade pedagoger inom musik, 
drama och dans inom skolan…i 
den ordinarie undervisningen. – 
Det ger helt andra effekter. Att lära 
sig räkna eller läsa med hjälp av 
musik och teater till exempel, är en 
stor tillgång för barn som kanske 
inte är så bra på svenska ännu.«
Katarina Strömgren, Kulturskolan, 

projektledare för Kulturens broar. 
(Ur reportaget från Vivalla sid. 43.)

Den Öppna Skolan och det 
hälsofrämjande arbetet
I skolans uppdrag ingår hälsofräm-
jande arbete. »Lärande och hälsa 
hänger samman. En skola som ger 
glädje och lust i lärandet är den 
jordmån som behövs för att elever 
skall utveckla en god hälsa.« (Myn-
digheten för skolutvecklings hem-
sida 2003, www.skolutveckling.se. 
 Statens Folkhälsoinstitut har nu 
lämnat över det operativa arbetet 
med Hälsofrämjande skola till 
Myndigheten för skolutveckling. 
Synen på det hälsofrämjande 
arbetet i skolan sammanfattas på 
följande sätt:

 Myndigheten för skolutveckling 
syn på hälsoarbete i skolan kan 
sammanfattas som två huvudspår 
som tydliggör sambanden mellan 
lärande, värdegrund och hälsa. 
 Det ena spåret handlar om hela 
skolan, om skolklimatet och rela-
tionerna mellan barn, ungdomar 
och vuxna. Det handlar om sko-
lans lärande miljö, om infl ytande 
och ansvar, om betydelsen av att 
bli sedd och få bra återkoppling 
på det man gör, dvs i att grunden 
känna sig värdefull. 
 Det handlar om skolans hela 
lärande miljö och dess samband 
med elevernas välbefi nnande. En 
skola som lyckas skapa goda lär-
miljöer främjar också barns och 
ungas hälsa. Det är lättare att lära i 
en miljö där man känner sig trygg 
och där relationerna präglas av 
tillit till varandra. På så sätt fi nns 
en nära samband mellan lärande, 
värdegrund och hälsa.
 Det andra spåret rör kunskaps-
området hälsa – med betoning 
på att stärka hälsan. Det innebär 
en fördjupning inom olika häl-
soområden, men inte på ett frag-
mentariserat sätt utan snarare där 
de gemensamma trådarna i olika 

»Fröken« Margareta med några av de yngsta på förskolan på Tallidskolan. Foto: 
Johan Tibbelin.
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hälsoområden binds samman till 
ett gemensamt kunskapsområde. 
Relationer och existentiella frågor 
är en del av det bärande innehållet, 
liksom samtalet och dialogen kan 
vara ett gemensamt arbetssätt. 
 Detta andra spår lyfter också 
fram hur de grundläggande vär-
dena jämställdhet, infl ytande, allas 
lika värde m.m. är en del av allt 
arbete som rör hälsa. Detta andra 
spår kan egentligen ses som en del 
av det första spåret – en del av ett 
vidare sammanhang. Det innebär 
att både kunna se det som är spe-
cifi kt och det som är generellt och 
gemensamt.  (Myndigheten för 
skolutveckling, www.skolutveckling.se/
utvecklingsteman/halsa)

Skolhälsovård och insatser som 
stärker elevernas möjlighet att göra 
kloka och välgrundade livsstilsval 
hör självklart till det hälsofräm-
jande arbetet. Men den Öppna 
Skolans möjligheter sträcker sig 
mycket längre. »Vi borde lyssna 
mycket mer på eleverna« säger 
friskvårdsarbetaren Hanna Björ-
nén på Jordbromalmsskolan i 
reportaget därifrån, och fortsätter; 
»De vet hur läget egentligen är – vi 
bara tror att vi vet och tar inte reda 
på verkligheten.«
 Verkligheten är det eleverna 
upplever och erfar i vardagen. 
Möjligheten att lära, att förstå och 
praktisera demokrati, att förstå sig 
själv och andra och att utveckla 
goda och respektfulla relationer till 

människor i sin omgivning, hänger 
samman med tillit till sig själv och 
till samhället. Det går knappast att 
förstå idén om den öppna skolan 
utan att fundera över två centrala 
begrepp – empowerment och 
KASAM. 
 Empowerment kan översättas 
med egenmakt eller bemäktigande. 
Bemäktiga betyder enligt ordbo-
ken att »skaffa sig herravälde över 
något«. Detta kan vi förstå som 
att få eller skaffa sig möjligheter, 
verktyg för att hantera eller klara 
av något. När en människa, ensam 
eller i en grupp tillsammans med 
andra, skaffar sig möjligheter att 
förändra något som är viktigt för 
individen eller gruppen, då har 
man bemäktigat sig denna situa-

Kerstin Adrian är en av de sex pensionerade frivilligmedarbetarna på Internationella Skolan Gårdsten. Som f.d. gynekolog 
håller hon gärna i tjejsnack på skolan – fast ibland är det en stor kram som behövs allra mest. Foto: Jon Liinason.
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tion eller, annorlunda uttryckt, 
ökat sin eller gruppens egen makt. 
Sociala relationer, samhällets orga-
nisationer, föreningar, och nätverk 
kan fungera som stöd i sådana 
processer. Erfarenheterna av att 
kunna påverka sin egen situation 
i gemenskap med andra utgör en 
kraftfull hälsofrämjande faktor. 
 Det andra begreppet, KASAM, 
har formulerats av professor Aaron 
Antonovsky. Känsla Av SAM-
manhang beskrivs av honom som 
en hälsofrämjande faktor genom 
att tillvaron görs »sammanhäng-
ande«. Mycket förenklat sker det 
genom att tillvaron görs begriplig, 
hanterlig och meningsfull. Detta 
utvecklar vår motståndskraft mot 
påfrestningar som riskerar att göra 
oss sjuka. Att vardagens verksam-
het och levnadsvillkor kan förstås, 
hanteras och skapar mening är 
alltså avgörande friskfaktorer. ( A. 
Antonovsky, Hälsans Mysterium, 
Natur och Kultur 1991, ISBN 91-27-
02193-9.)
 Det är inte svårt att inse vad 
detta innebär i den vardag som 
barn och unga upplever i skolan. 
Allt för många signalerar att de 
inte förstår vad olika aktiviteter ska 
vara bra för, . De uttrycker frustra-
tion över att inte kunna hantera 
vardagens krav och förväntningar 
eller begripa vad som är meningen 
med det hela. Att arbeta i en 
Öppen Skola så att en känsla av 
sammanhang blir en realitet för 
alla är en utmanande och hälso-
främjande strategi. Tallidsskolan i 
Fittja har tagit fasta på vikten av att 
skapa goda och tillitsfulla relatio-
ner mellan alla olika grupper i den 
Öppna Skolan.

»Tallidsskolan profi lerar sig som 
»den vänliga skolan«… Och 
uppenbart handlar det inte om ord 
på ett papper, utan om ett aktivt 
och medvetet förhållningssätt…
 Vad är det som skapar en vänlig 
skola? Vad är det som gör att både 

barn och personal är avspända och 
tillitsfulla när vi pratas vid? Är det 
ordets makt? Kan det lilla ordet 
»vänlighet« ha smugit sig in i allas 
undermedvetna? …Det handlar 
om människosyn säger Alex Fuen-
tes bestämt. Och så enkelt – och 
så svårt- är det antagligen.« (Ur 
reportaget från Tallidsskolan sid. 
48.)

Den Öppna Skolan  – 
mitt i världen.
En öppen skola måste verka i och 
vara en resurs i sitt eget lokala 
sammanhang. Samhället är ju 
allt därute – elevernas vardag, 
företagen och föreningarna och 
de gemensamma offentliga verk-
samheterna. Alla är de potentiella 
samarbetspartner för lärande och 
lokal utveckling. Men den stora 
världen ligger också där utanför, 
bara ett stenkast bort eller närmre 
än så. Den fi nns redan inne i sko-
lan genom alla som är verksamma 
där, med erfarenheter från många 
olika länder och nationer, genom 
den samlade kunskap som fi nns 
där och genom nyfi kenheten och 
tekniken som gör det möjligt att 
stilla nyfi kenheten – eller öka den 
– genom utfl ykter via media och 
informationsteknik. Så kan man 
alltså påstå att varje skola som rätt 
förstår sin egen roll och betydelse 
också är en skola mitt i världen. 
 Varje skola som rätt förstår sin 
egen roll och betydelse är en skola 
mitt i världen.
 Internationalisering ingår i 
skolans uppdrag från statsmakten. 
Den internationella kopplingen 
fi nns också i att den Öppna Skolan 
har sin motsvarighet i begreppet 
Community School. Internatio-
nellt fi nns en lång tradition och 
en mängd organisationer som på 
olika sätt arbetar med utbildning 
och lärande i denna tradition.  
 Att skapa kontakter och bygga 
upp internationellt samarbete 
eller genomföra undervisning på 

engelska kan vara en väg för sko-
lans internationalisering. Men på 
Internationella Skolan Gårdsten i 
Göteborg har man valt en delvis 
annan strategi. Här talas 40 olika 
språk. Bland medarbetarna är 15 
olika nationaliteter representerade. 
I förorten är skolan redan inter-
nationell och fl erkulturell. Under 
fl era år har man använt dessa 
lokala förutsättningar och mobi-
liserat föräldrar och andra vuxna 
till insatser i skolan. Därigenom 
är man nu på väg att etablera en 
lokal föräldrastyrelse. Vuxenut-
bildning inom SFI är en naturlig 
del av skolans verksamhet som 
ger begreppet livslångt lärande en 
verklig innebörd. Den fl erspråkiga 
undervisningen är en framgångs-
faktor för många av eleverna och 
kan erbjudas till 75 procent av alla 
elever. Att fl erspråkighet kan för-
vandlas från problem till resurs är 
ett av budskapen i reportaget från 
Gårdsten

»Vad hindrar att vi erbjuder 
undervisning åt barn till föräldrar 
som är i Sverige och jobbar på 
olika företag en period? De fl er-
språkiga lärarna fi nns redan på 
plats. Likaså en gediget mångkul-
turell miljö. Kontakter och utbyte 
sker med länder runt om i värl-
den, mycket tack vare föräldrarna. 
Resor har bland annat gått från 
Gårdsten till Somalia, Kurdistan, 
Kina, Bosnien och Libanon.« (Ur 
reportaget från Internationella 
Skolan Gårdsten, sid. 66.)

Under lästips kan du hitta tre refe-
renser till hemsidor på Internet 
som innehåller värdefull informa-
tion.

»We should not accept the world 
the way it is; we have to be 
different to create something dif-
ferent in this world«. 

Paulo Freire, 1921–1997.
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Stiftelsen Cesam: www.cesam.se

Slutord
Våra barn och deras framtid är en 
angelägenhet för oss alla. Barndo-
men är inte enbart till för fostran 
och förberedelse till ett vuxenliv, 
den är fullvärdig del av livet. Barns 
och ungdomars villkor i vardagen 
måste tas på lika stort allvar som 
de vuxnas. 
 Skolan är en angelägenhet för 
oss alla, oavsett om vi är skolledare, 
lärare, elever, föräldrar, makthavare 
eller vanliga samhällsmedborgare. 
I en Öppen Skola får vi alla vara 
med och forma dagens och framti-
dens skola. 
 Vad kan jag göra för att min 
skola ska bli öppnare?
 Börja där du är. Det är oftast 
lättast att börja prata med någon 
du känner väl eller någon som 
du känner samhörighet med. 
Kompisar, kollegor, medlemmar 
i en förening du tillhör, osv. Vad 
tycker du är problem? Vilka nya 
tankar får du? Vilka lösningar tror 
du behövs? På vilket sätt kan du 
bidra? Hur kan du bli mer delak-
tig? 
 Reportagen från projektsko-
lorna visar att där viljan fi nns, 
kan mycket göras. Allt sker inte på 
samma gång och defi nitivt inte på 
samma sätt. Även om problemen 
är likartade, så är varje situation 
unik och kräver sin egen lösning. 
Man kan inte kopiera någon 
annans lösning på sina problem. Vi 
kan lära mycket av varandra, men 
vi måste själva välja väg. Den vägen 
blir lättare och roligare ju fl er som 
går tillsammans. Skolorna i repor-
tagen har valt den Öppna Skolans 
väg. Följ med! ■

Vill du veta mer?  
Kontaktpersoner

Stiftelsen Cesam  
Per Hector, telefon 019-17 07 52 
Cesam 
Rudbecksgatan 28, 702 23 Örebro
019-17 07 50
per.hector@cesam.se

Föreningen den Öppna Skolan
Christer Sjöberg, ordförande
Tel. 036-19 95 12
christer.sjoberg@f.komforb.se

Projektskolorna
Fittja-området
Intendent Rakel Svensson 
Stökhagsvägen 1
145 50 Norsborg
Tel. 08-530 639 15
rakel.svensson@botkyrka.se

Gårdsten 
Rektor Åke Hännerstrand  
Internationella Skolan Gårdsten  
Muskotgatan 2A  
424 41 Angered  
Tel. 031-332 73 31  
ake.hannerstrand@gunnared.goteborg
.se

Haninge
Jordbromalmsskolan 
Friskvårdspedagog Hanna Björnén
Hurtigs torg 2
136 02 Haninge 
Tel. 08-606 77 20
bjornenhanna@hotmail.com

Jönköping
Biträdande rektor Eija Virkkunen
Råslättskolan
Pärlugglegatan 8
556 11 Jönköping
Tel. & fax 036-10 64 57
eija.virkkunen@sbf.jonkoping.se

Malmö 
Rektor Sven Olsson 
Kroksbäcksskolan  
Hyllievångsvägen 6 
216 25 Malmö  
Tel: 040-34 30 68, 0704-34 30 68  
sven.olsson@malmo.se

Örebro
Rektor Anders Östman
Vivallaskolan 7–9
Box 314 10
701 35 Örebro
Tel. 019-21 28 93, 070-521 28 94
Fax: 040-13 41 10 
anders.ostman@orebro.se


