
VÄXTVERKET

“I dag har vi vår lektion i Växtverket. Vi pratar 
om ekosystemet med citronfjärilarna som flyter 
tyngdlöst mellan oss. Kanske kan vi smaka på en 
nymogen druva. „
Här odlas växter som kommer från ett varmare klimat 
så att barnen blir medvetna om att växterna lever och 
har olika behov. En äppellund och biodling utanför ger 
möjlighet att lära sig om pollination. Här kan närliggande 
kolonilotter hämta, dela och byta kunskap.

HUBRIDER* OCH TANKESTIGAR FÖR EN GLOKAL BY

VÄRLDEN ÄR ETT KLASSRUM

VÄRLDEN ÄR ETT KLASSRUM - 1

Så här kan du läsa vårt förslag:

som dröm 
om en stad där lärandet går över alla gränser

som plan  
för integration mellan åldrar, platser och kompetenser

som en inbjudan 
till ett samarbete mellan olika samhällsaktörer för att sätta 
lärande i centrum

som diskussionsunderlag  
för medborgardialoger och samverkansinitiativ kring 
lokalsamhället

som exempel 
på hur praktisk integration kan se ut där arkitektur möjliggör 
synergier

som en ritning 
för att förverkliga de arkitektoniska förslagen

som information
om Rinkeby som plats och möjlighet

Hela Rinkeby är en plats för lärande där varje skola är en 
del av en helhet, med styrka att utvecklas tillsammans. De 
5 skolorna knyts samman i ett sammanhängande nät av 
kreativa, trygga gator – tankestigar. 
 
Längs tankestigarna ligger hubriderna. Hubriderna är 
arkitektoniska byggstenar och platser som skapas och 
förnyas genom samverkan. Varje hubrid har en tydlig idé 
och bygger på korskopplingar mellan olika funktioner och 
platsen den står på. Hubriderna skapar ett ekosystem av 
ute och inne och formellt lärande och informell samvaro. 
Här överlagras aspekter av hållbarhet, lärande och social 
mötesplats. 

Rinkeby som klassrum är välkomnande för människor i alla 
åldrar. Barn känner trygghet och tillhörighet, unga känner 
identitet och mod att möta andra och alla åldrar görs 
delaktiga i varandras lärande. 

Att vara ung i Rinkeby kan i många fall betyda att du har 
ansvarsområden utanför skolan.
Med hubriderna underlättas en starkare integrering av de 
olika delarna av en ung människas liv i Rinkeby. 

I Rinkeby som klassrum kan civilsamhälle, företag, 

kulturinstitutioner och skolor erbjuda varandra lärande och 
gemensamt lokalt ansvarstagande. 

I Rinkeby som klassrum möts det digitala och det 
gestaltade. Kultur och skapande är en nyckel till integration 
och möjliggörandet av nya berättelser om platser och 
medborgare. 

Hubriderna kopplar an till Agenda 2030-målen med särskild 
tonvikt på nm 4 som anger god utbildning åt alla, nm 
10 som fokuserar på minskad ojämlikhet och nm 11 som 
fokuserar på hållbara städer. 

Lära och skapa

Den nordligaste av Stockholms stadsdelar är Kista-Rinkeby. Kista är 
centrum för många Telecom och teknikföretag. Rinkeby stod färdigt i slutet 
av sextiotalet som miljonprogramsområde och har i dag en befolkning 
med hög arbetslöshet och generellt lägre inkomst än omkringliggande 
områden. I Rinkeby är det sociala kontraktet är skört och upplevelsen 
av otrygghet större än den faktiska risken att råka ut för brott. I Rinkeby 
ligger skolorna utspridda runt ett centrum som kan upplevas diffust med 
genomfart och affärsgator i separerade silos. 

När vi besöker skolorna i området och pratar med personalen ser vi att 
vuxna inte känner sig välkomna i skolan. Skolan ersätter hemmet som 
förmedlare/initiativtagare av/till kultur och att det kan upplevas som 
otillräckligt. Skolan har ingen tydlig yttre gräns. Den upplevs som diffus 
och osäker. Till ex. finns det en fin kulle att leka på vid Knutbyskolan, men 
den ligger utanför skolgården och i anslutning till en parkeringsplatsen dit 
barnen inte vågar ta sig. Det är tryggt att gå till skolan på morgonen men 
på kvällarna vågar man inte släppa ut barnen och låta dem gå till en annan 
del av Rinkeby för aktiviteter. En simhall eller ett bibliotek skulle kunna 
vara en plats där barn och vuxna, skola och samhälle möts. I Rinkeby är det 
svårt att hitta mål för framtiden och yrkeslivet. Därför söker sig eleverna 
tidigt någon annanstans.

Professor Anne Bamfords forskning kring lärande och kultur, såväl 
skapande som upplevelser visar att estetiska lärprocesser kraftig förbättrar 
följande kapaciteter; kritiskt tänkande, förmågan att upprätta relationer 
och se samband, att föreställa sig vad som kan hända, att utforska en 
mångfald av idéer och hålla många möjligheter öppna, att reflektera kritiskt 
kring resultat och aktiviteter. I Sverige återinförs nu estetiska ämnen som 
obligatoriska i grundskolan. 

Flera initiativ i Rinkeby visar på nya möjliga nätverk för social hållbar 
organisering, folkbildning och kultur med det nya-gamla Folkets hus och 
Förenade Förorter, poesiskola och festival, DemokratiLab och 
Rinkeby Kulturarena som tydliga exempel. De utgör enorma 
kunskapsnav och medaktörer för skolan. Här kan ungdomarna 
vara kulturaktörer, influera och inspirera till samhällsförändring.

Vårt förslag är en visionär respons på det vi har sett och lärt 
oss på platsen.

Skolorna upplevs 
idag som 
isolerade öar i 
byn

Tankestigarna 
binder samman 
skolorna med byn 
och med varandra

Hubriderna 
erbjuder nya 
funktioner som 
hela byn kan 
nyttja

  “When we look at some of the possible futures we may confront 
over the next two decades, the need for a new vision for education is clear. 
We need to start thinking now about how schools can act as resources for 
intergenerational solidarity as populations are ageing, generations are being 
brought into competition for resources, and rapid technological development 
changes traditional patterns of expertise. We need to start thinking now 
about how schools can act as resources for fairness if children bring highly 
diverse digital, social and pharmacological resources into the classroom. 
We need to start thinking now about how schools can equip students for 
democracy when technologies of surveillance are expanding and new 
networked public spaces are emerging. And we need to start thinking now 
about how schools can act as resources for building sustainable economic 
futures when networked globalization promises increased polarization, 
radical inequality and environmental degradation. „ 

Keri Facer Professor of Education vid Education and Social Research Institute Manchester 

Metropolitan University. Hon forskar på digitala kulturer, skolans utveckling och social rättvisa. 

*hub+hybrid=hubrid

DELOTEKET

“Om vi återanvänder kunskaper och material kan 
vi uppgradera vår miljö tillsammans. Lite mera mitt 
och lite mera vårt. „
Det här är en recycling-hub där folk kan lämna grejer 
de använder inte längre för någon annan att få nytta av. 
Men det är också en aktionsplattform för gemensam 
omsorg om stadsmiljö. Här kan trasiga parkbänkar bli 
hela, rabatter ses över och smarta belysningslösningar 
komma på plats.

BY-BLIOTEKET

“Om jag kör fast går jag till By-blioteket. Där finns 
det alltid någon som kan hjälpa mig och visa mig 
vad jag behöver. Ibland är det rätt verktyg, ibland 
en dikt och ibland bara en klapp på axeln. „
Den här tanke och verktygs- verkstaden ligger bredvid 
SFI skolan. Här kan man få  lära sig att använda 
olika verktygen, både analoga och digitala. Här finns 
mentorer, entreprenörer och studieförbund som ger en 
hjälp att ta kunskapen vidare.
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DEMOKRATIRUMMET

Formella och informella samtal sker 
i ett öppet forum. Alla är välkomna.
Här får man uttrycka sig och bidra 
till utvecklingen av området.

AUDITORIUM

Ett auditorium öppet till allmänheten 
där föreställningar och förläsningar 
äger rum – både för eleverna och 
allmänheten.

KONSTRUMMET

Varannan månad blir det vernissage. 
Temat väljs av den lokala 
konstföreningen. Här kan man komma i 
kontakt med konstnärerna och lära sig 
om nya tekniker.

INOMHUSLEKPLATSEN

Barnen behöver ett ställe där de 
kan leka av sig utanför de gängse 
sportsreglerna. Allt är möjligt i detta 
rum.

BYKÖKET

Här finns den senaste köksutrustningen. 
Tillsammans kan man lära sig om 
matlagning och dela med sig kunskap.

OPEN LAB

“Mina favoritlektioner är i Open Lab. Speciellt 
när vi får studera stjärnhimlen kalla och mörka 
höstkvällar. Vår lärare säger att vi ska borsta 
stjärndammet ur håret innan vi går och lägger oss. 
Fast det är ju såklart på skoj. „
Labbet används som klassrum utanför skolorna, i en 
park. Idén är att där kan man lära sig mer om biologi, 
fysik och kemi i en skön och anpassad miljö.

SKOLBRON

“På Skolbron gör vi alla föreställningar och utställningar. Hela 
samhället hjälper till med kläder, scenografi och allt som behövs.Det 
är vår chans att visa alla som vill se hur mycket vi unga i Rinkeby har 
att bjuda världen på. „
Skolbron är kärnan av Rinkeby som klassrum.. Den är en kultur- och skapar 
plattform där olika aktivitet och funktioner blandas fritt. Skolbron svävar 
ovanför den befintliga parkeringsplatsen och skapar en fysisk och mental 
länk mellan centrum, biblioteket och Rinkebyskolan på andra sidan vägen. 
Här kan man få stöd och kunskap för att förverkliga sina visioner och hitta 
vänner som delar dessa. Arkitekturen tillåter en flexibel användning tack 
vare sina gardinväggar som öppnas och stängas efter behov. Kärnorna 
är de enda fasta delarna av byggnaden och innehåller toaletter, vertikal 
cirkulation samt förråd för alla verktyg och rekvisita som behövs.
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RINKEBYSKOLAN

REGNTRÄDGÅRDEN

“När jag har hämtat mina småsyskon går vi för 
att plaska, vattna och skörda. Eller rättare sagt; 
de plaskar och jag skördar. Tomaterna köper 
jag för självkostnadspris och tar hem till pappas 
tomatsallad. „
Vattentornet samlar regnvattnet och används för att 
vattna grönsaker och till diskhoar. Barnen kan plocka 
grönsaker, rensa dem och köpa till självkostnadspris.

VÄRMEFLÄKTEN

“Det självklara stället för oss att informera om hur vi 
kan leva klimatsmart är vid busshållplatsen Turbinerna 
har gjort halva jobbet. „
Turbinerna producerar el tack vare vinden som blåser. Elen 
används för att värma upp bänken och inte frysa när man 
väntar på bussen.

PORTALEN

“Mina barn tycker att det är mycket roligare att gå i 
skolan nu när de både ser och känner större samhörighet, 
med varandra och med det som händer utanför. Någon 
gång har jag fått syn på de när jag cyklat förbi på väg till 
jobbet. Fast jag vinkar inte, de tycker att jag är pinsam 
då. „
Portalen vid varje skola skapar en ny port mot skolan, som ett 
skyltfönster som visar vad som händer i skolan för föräldrarna. 
En del blir en mer öppen matsal för eleverna. Taket förlängs 
mot kullen där en scen ligger och blir en terrass tillgänglig från 
trapphuset.
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RINKEBY CENTRUM

KNUTBYSKOLAN

KVARNBYSKOLAN

PORTAL

LADDAREN

“Jag sätter mig på träningscykeln och drar igång. Min 
mobil blir laddad och jag blir tränad. Och om jag har tur 
kan jag köra en låt på överskottet. „
Solpaneler producerar elektricitet som hjälper att ladda 
elcyklar. Flera stationer sätts i området och skapar ett
“cykelnätverk” tillsammans med de nya cykelbanorna.   

VATTENLOPPET

“Min favoritplats är Vattenloppet där vi 
gymnastiklärare kan ordna träning både fritt och i 
grupper. På kvällar och helger tar familjerna över. „
En utomhusbassäng, uppvärmd med sol- och 
biogas (skapad av avfall från skolmatsalarna), är ett 
stadsrum för lek, umgänge och träning. I bassängen 
möts människor i alla åldrar. En paviljong med 
omklädningsrum finns - även biogas-eldade grillplatser.

TANKESTIGEN

“Jag tar tankestigen hem. Ibland sätter jag mig 
en stund. Det blir ett andrum mellan skola och 
hemma. „
Tankestigarna består av tre delar: en ryggrad i mitten 
med en kurvig sittskulptur som erbjuder både öppna 
och mer intima sittplatser samt skyltar, grönska och 
belysning. Ryggraden skapar en säker avskiljning 
mellan fotgängare på ena sidan och cyklister på den 
andra.
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