
Rötterna i Rinkeby - Hälsa för Alla
En skolgård med flera delar inspirerade av 
naturen och teknologi som blir ett för att 
skapa unika lek och avkopplingsytor som 
främjar socialisering och hälsa. Dessa 
lösningar skulle kunna implementeras idag.
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Funktion Klass Anmärkning

elever HF att gå klart utbildningen

hälsa HF för alla

Funktion Klass Anmärkning

erbjuda skydd Ö över ytor / skolgård

underlätta fokus Ö

förhindra mobbing Ö

underlätta öppenhet Ö mellan elever och lärare

optimera yta Ö

erbjuda “frisk luft” Ö raster

medge vila/återhämtning N

medge rastaktiviteter N

underlätta förberedelse Ö innan lektioner

inge “gott första intryck” Ö

underlätta sammarbete Ö

medge tillit Ö

underlätta lärande Ö

medge trivsel Ö

förhindra trötthet N

medge dansaktivitet Ö

underlätta rekreation N miljö

minska trånghetskänsla Ö korridorer och bland skåp - övervåningen

erbjuda grönska Ö natur

inge naturlighet Ö utformning/miljö

erbjuda “aktiviteter för alla” N

förhindra rörighet N övervåningen

utnyttja närområden Ö i anslutning till skolan

underlätta utveckling N personlig

befrämja teknologi/digitalisering Ö

underlätta socialisering N

befrämja motivation Ö

erbjuda uppmuntran Ö

befrämja inspiration Ö

äga sittmöjlighet Ö

medge fotbollsmöjligheter Ö

erbjuda “utomhusaktivitet” N alla årstider

erbjuda närhet O till närliggande stadsdelar

erbjuda frukost O

inge respekt N

skapa ordning Ö

bygga relationer N

inge “hemmakänsla” N upplevelsen av skolan

Funktion Klass Anmärkning

medge basketmöjligheter Ö

förhindra nedskräpning Ö

underlätta fritidsaktiviteter N innan och efter skoltid

underlätta disciplin Ö

underlätta ramverk Ö

underlätta rutiner Ö

medge omvärldskontakt Ö hela världen och andra svenska skolor?

medge väggpåverkan O posters och dylikt

medge efterhäng N efter lektioner på skolan

skapa zoner Ö tryggt skolområde

medge kontinuitet Ö lärarstyrkan

förstärka trygghetskänslan N

uppmuntra självkänslan N positiv

uppmuntra mod Ö

underlätta struktur Ö för lärande

skapa myskänsla Ö

medge utomhuslektioner N gymnastik

uppmuntra sverigekontakt N utanför Rinkeby

uppmuntra kulturpluralism Ö

tillkännage ursprung Ö föräldrar, släktingars eller barnens

uppmuntra stolthetskänsla Ö över ursprung

förbättra mediarykte Ö

medge symbolkänsla Ö skolan symbol för Rinkeby

underlätta genomrörelse N genom hela skolan

underlätta rörelsemöjligheter N

förhindra separering N särskolan - resten av skolan

underlätta städning N

uppmuntra möblering Ö enkel

underlätta O genom hela Rinkeby

underlätta specialbehovslärande Ö

öka behovskompetens Ö om autism, adhd etc

underlätta vinterutomhusvistelse N

förbättra ventilation Ö

medge undervisningsglädje N

uppmuntra lärare-elevkamratskap Ö

underlätta expansion Ö för mer elever i framtiden

minska buller N onödigt & störande ljud

rörelse N

kommunikation Ö mellan elever och personal

motorik Ö i skolan och på skolgård

uppmuntra lärande N

anpassning Ö oavsett förutsättningar

stöd Ö fysiskt

tillgänglighet N i skolan och på skolgård

framkomlighet N i skolan och mellan våningar

dörröppning Ö kunna öppna dörrar med en hand

hjälpmedel Ö individanpassat

rastaktivitet N

skola Ö avdelningar

Ö

samhörighet Ö skapa en go känsla

Ö i skolmiljön

Ö föränderlighet i skolmiljö 

vila/återhämtning N

hinder Ö lokaler som löser behov

renhållning N

“golv-aktiviteter” Ö kunna röra sig på golven

utveckling Ö individanpassning

harmoni N

lugn Ö

valmöjlighet Ö utformning av lokaler

störningsmoment N

säkerhet Ö ej obehöriga i byggnader/klassrum

Ö på och utanför skolgård

uppmuntra gatuliv O

lärartillgänglighet Ö

aktivitet N

mångfaccettering Ö skolgård

överblick Ö för lärare

attraktivitet N skolans rykte

tydlighet Ö struktur för lärande oavsett bakgrund

N

energipåfyllnad N rörelse under  lektion och rast

Vad är en miljö värd att stanna i? För att besvara denna fråga intervjuade vi brukare på 
Rinkebyskolan. Efter intervjuer med elever och lärare gjordes en funktionsanalys där skolans 
vilja att få fler elever att stanna samt elevernas vilja till hälsa (för alla) ledde till resultatet.

Funktionsanalysen visualiserades genom skisser. Vi använde oss av former inspirerade av 
naturen samt av teknologi. Detta blir till ett för att skapa unika platser för lek och avkoppling 
som främjar socialisering och hälsa. En skola ska fokusera på lärande men platser i närmiljön 
som kan inspirera kan därigenom också leda till bättre undervisning. 

Funktionsanalys

Funktionsanalys
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Klätter - Myrsloken

Den organiskt formade klätterställningen kom till genom att 
behov av rörelse och aktiviteter fanns. Formen är inspirerad av 
naturen och ger på så sätt ett lugnt men samtidigt ett 
spännande intryck. Under klätterställningen hänger gungor 
som erbjuder vila, men är även anpassade för lek. Alltså, 
rörelse, klättring och rekreation i ett.Interaktiv yta - Fantasy

Den interaktiva ytan kom till genom att behovet av aktiviteter är 
ständigt pågående och kan komma att förändras. Ytan är 
organiskt formad och spännande att upptäcka. Men det 
kanske mest spännande är teknologin under som möjliggör att 
ytan kan kommunicera interaktivt med personen ovanför 
genom rörelse och kontakt. Alla sinnen stimuleras och bara 
fantasin kan sätta gränserna.

Konceptbeskrivning
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Planlösning
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