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”passage, utkiksplats, förhall, 
ljusrum, nisch, återvändsgränd” 

”passage, vantage point, 
vestibule, light room, niche, 

dead-end” 
 
 
 
	

  



Utgångspunkten för projeket är en undersökning av mina egna 
minnen av grundskolan. Genom att rita upp skolan ur minnet 
och analysera utvalda rumsligheter har jag undersökt vad jag 
minns av skolbyggnaden och varför. Upplevelsen av många av 
rumsligheterna jag minns som spännande handlade om ett 
upptäckande. En organisering av rumsligheterna i relation till 
riktning ledde till en idé om en spatial struktur och 
orienterbarhet utifrån två korsande axlar. Inre riktningar i 
relation till två korsande axlar har analyserats genom Palladios 
Villa Rotonda och Palazzo Della Torre.

Riktningarna från undersökningen har satts i relation till plat-
sens riktningar. Undersökningen resulterade i två volymer med 
en passage mellan. Genom passagen spänner den yttre
primära axeln mellan en mur framför skolan mot vägen och 
skogen som utgör den bortre gränsen för skolgården.
I skärningspunkten av axlarna finns en innegård, ett förrum till 
byggnaderna och den inre tvärgående axeln. Den inre axeln 
ger en spatial struktur kring vilka rum är organiserade. Ett 
pelarsystem bidrar till att framhäva riktningarna i byggnaden. 
En lång förhall omgiven av pelare leder från entréerna vid 
innergården fram till slutpunkten för den inre axeln, ett ljusrum 
som sträcker sig genom våningsplanen. Den norra delen för
de yngre barnen har en trappa framför ljusrummet, trappan 
återkommer för de äldre barnen i den södra delen bakom 
ljusrummet. I anslutning till korridorer och allmän yta finns rum 
med kvalitéer från undersökningen att upptäcka.
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passage, utkiksplats, förhall,
ljusrum, nisch, återvändsgränd



1. passage - upptäcka
2. utkiksplats - överblicka
3. förhall - vistas

4. ljusrum - kika in
5. nisch - gömma sig
6. återvändsgränd - mötas

grundskola uppritad från minnet



1. passage - upptäcka
2. utkiksplats - överblicka
3. förhall - vistas

analys av rum i orginalritning

4. ljusrum - kika in
5. nisch - gömma sig
6. återvändsgränd - mötas

analys av relation mellan rum 
spatial struktur och riktning



palladio
palazzo della torre

palladio
la rotonda



analys la rotonda
riktningar och rumssamband i relation till

korsande axlar kring centralt rum

analys palazzo della torre
riktningar och rumssamband i relation till

korsande axlar kring central innergård



interiört perspektiv
trappa och ljusrum norr

interiört perspektiv
trappa och ljusrum söder



situationsplan mälarängen
yttre och inre axel

siktlinjer från utkiksplats

plan sektion fasad
volymer kring innegård



sektion
ljusrum och trappa norr

sektion
ljusrum och trappa söder



1. ljusrum
2. återvändsgränd
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1. ljusrum
3. förhall
4. passage

4
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plan -1 plan 0
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1. ljusrum
5. nisch

5

5

6
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1. ljusrum
5. nisch
6. utkiksplats

plan +1 plan +2

11 1



passage - upptäcka utkiksplats - överblicka



förhall - vistas ljusrum - kika in



nisch  - gömma sig återvändsgränd - mötas



passage
utkiksplats

förhall
ljusrum
nisch

återvändsgränd


