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Skolans värdegrund och uppdrag
- Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

- Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

- Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
 
- Främja elevers förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den 
sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. 

- Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer. 

Historiskt perspektiv; eleverna ska utveckla en förståelse 
för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla ett 
dynamiskt tänkande. 

Miljöperspektiv; möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva 
kan påverka och skaffa sig ett förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Belysa hur vårt sätt att leva kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling. 

Internationellt perspektiv; viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och utveckla förståelse för 
den kulturella mångfalden inom landet. 

Etiskt perspektiv; ska prägla skolans verksamhet för att främja 
elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Skolbyggnaden är en social och kulturell mötesplats [...]

Skolbyggnaden har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster.

Skolbyggnaden ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Skolbyggnadens arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa 
former balanseras och blir till en helhet.

Skolbyggnaden ska sträva efter att vara en levande social gemenskap 
som ger trygghet och vilja och lust att lära. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund 
för skolbyggnaden. 
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”Eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer 

som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.” (Biologi)

”Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och 
natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människans livsvillkor.” 

(Geografi)

”Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka 
konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.”

(Hemkunskap)

”Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhets-
frågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.” 

(Slöjd)
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”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 

skapa.” (Bild)

”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet 

som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och teniska utvecklingen.” (Matematik)

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som 
gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika 

former.” (Musik)

”Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta 
olika texter… eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer.” (Svenska)
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“Naturvetenskapen har ursprung i människors nyfikenhet och behov att veta mer om sig 
själva och omvärlden… nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisnin-
gen i ämnet fysik (biologi, kemi) ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska 
(biologiska, kemiska) sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka 
omvärlden.” 

(Biologi, Fysik, Kemi)

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, 
framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka 
elevernas nyfikenhet och att utforska och experimentera med olika material och ta sig an 

utmaningar på kreativt sätt.” (Slöjd) 
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Mitt examensarbete är en grundskola på 
Hälsingehöjden i Stockholm. På Hälsingehöjden ligger 
idag Vasastadens Montessoriskola, de planerar att 
bygga en ny större skolbyggnad på samma plats. 

Min uppgift är att rita en kommunal F-9 skola, med nya 
läroplanen Lr-11 som grund för undervisningen. Temat 
för mitt examensarbete är kunskap med inriktning på 
barns upptäckande och tillgodogörande av kunskap. 

Jag vill utforska hur stor del den fysiska byggnaden 
har i lärandet och kunskapssamlandet och jag vill rita 
en skola där barns inlärning stimuleras i en kreativ 
riktning. 

Synen på kunskap har förändrats, det handlar idag inte 
i så stor utsträckning om minne och fakta, att man 
ska lära sig saker och ting utantill, utan att man kan 
tillvarata information som finns tillgänglig och skapa sig 
egen kunskap om den. Jag anser att det är viktigt att 
vi lär oss/lär ut att sätta kunskap i sammanhang och 
se samband över ämnesgränser. Jag vill undersöka hur 
detta kan avspegla sig i arkitekturen och skolmiljön.  

Bestämmelserna för hur en skolmiljö ska se ut och 
utformas är väldigt tydliga vad gäller material, program 
och organisation och kraven på en skolmiljö är höga. 
Detta har gjort att de flesta skolor ser ut på ett visst 
sätt, eller har en viss estetik. Jag tycker att detta är 
något som börjar förändras, främst i byggandet av nya 
förskolor och jag ser mitt exjobb som en del i den 
utvecklingen. 

FRÅGESTÄLLNINGAR
- Hur kan programmet organiseras så att det blir en 
skola som ser kunskap som en helhet och värderar 
kreativ inlärning?

- Kan frågor om arkitektur och skolan som fysisk 
byggnad påverka inlärandet? 

- Hur påverkar byggnadens kontext, platsen, 
landskapet, den sociala och historiska, kontexten 
elevernas inlärning och kreativa process?

- Hur kan skolan användas över tid? Hur kan skolan 
vara öppen för andra verksamheter? Hur kan skolan 
vara en del av och bidra till sitt närområde?

METOD
Jag har delat in mitt arbete i tre steg: analys, 
programmering / organisation och gestaltning. 
I analysen så har jag undersökt läroplanen, olika 
referensprojekt och pedagogiker samt varit på flera 
studiebesök på skolor i Stockholm. Jag har främst 
utgått från läroplanen när jag har formulerat mina 
idéer om byggnaden och arbetet med programmering 
och gestaltning.

Som en del av min strävan att göra en skolbyggnad 
med samma mål som läroplanen har jag som 
ett tankeexperiment tagit ut viktiga påståenden 
ur  läroplanen och bytt ut ordet ”skolan” mot 
skolbyggnaden för att få klara mål att jobba mot.   

I min analys av läroplanen fann jag två spår; 

Teman: De olika ämnena kan höra ihop under olika 
övergripande teman. Ett exempel på ett sådant tema 
har jag kallat Natur och Hållbarhet där ämnen som 
biologi, geografi och hemkunskap undersöker liknande 
frågor. 

Teori och Praktik: att alla ämnen kan vara både praktiska 
och teoretiska. Att man ska arbeta på ett kreativt och 
omväxlande sätt med även de rent teoretiska ämnena. 

Jag har använt dessa två spår som en utgångspunkt 
för att rita en skolbyggnad som ger möjlighet för en 
flexibel undervisning och genom att det ska vara 
enkelt och tillgängligt att jobba både teoretiskt och 
praktiskt med alla ämnen ska byggnaden bidra till en 
kreativ undervisning. 

TEMAN PROGRAMMET UTIFRÅN TEMAN KOPPLING TEORI - PRAKTIK
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Byggnaden är placerad på norra delen av tomten 
med kortsidan av volymen mot Hälsingegatan. Detta 
för att få så mycket sol som möjligt i parken och 
på skolgården och för att göra parken mer synlig 
och tillgänglig från Hälsingegatan. Där den gamla 
byggnaden låg innan föreslås nu istället en stor trappa 
med gradänger och terrasserade planteringar upp på 
höjden. Trappan är indragen under byggnaden och 
bildar där ett förrum till entrén. Trappan fortsätter 
även in i idrottshallen / aulan som ligger i gatunivå. 

Detta för att koppla samman landskapet och 
byggnaden och för att möjliggöra en rörelse över 
tomten från Hälsingegatan till St Eriksgatan. Entrén är 
vänd in mot parken så att man kan passera genom 
parken från St Eriksgatan. 
Det finns en uppdelning mellan skolgård och publik 
park, men den är gjord med låga stenmurar och 
trädplanteringar för att inte separera de två helt. 
En helt avskild skolgård för de minsta barnen finns 
istället på takterrassen på skolan. 

Hälsingehöjden ligger i Vasastaden i Stockholm mellan 
Karlbergsvägen och Vanadisplan. Att det är en publik 
park och att Vasastadens Montessoriskola ligger där 
gör den till en ovanlig plats, den är ett mellanting 
mellan offentlig och privat.  Andra parker i närheten, 
som Vasaparken och Vandislunden, är mycket större 
så Hälsingehöjden är i det avseendet unik i området. 
Platsen definierades när kvarteren runt omkring 
byggdes 1900-20 och har från början varit en publik 
park. Byggnaden som ligger där idag byggdes på 
50-talet, den ligger mot Hälsingegatan och stänger 

därför av parken från Hälsingegatan. Jag vill återskapa 
det öppna förhållandet mellan Hälsingegatan och 
parken och även i min byggnad överbrygga den 3 
meter höga höjdskillnaden mellan de två. 
Med bil eller cykel ankommer man till platsen bäst 
från Hälsingegatan. Gående kan man även komma 
från St Eriksgatan. Det finns bra kommunikationer 
med gångavstånd både till Odenplans och St 
Eriksplans tunnelbana samt flera bussar som stannar 
på Karlbergsvägen. 
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Konceptet för organisationen utgår ifrån hur iden om 
att byggnaden ska inbjuda till tematiskt arbete över 
ämnesgränser och att teori och praktik ska mötas i 
undervisningen. 

Byggnaden är uppdelad i två volymer, en tyngre 
och mer massiv volym mot norr för teori och en 
lättare, öppnare och upplyft volym mot söder och 
parken för praktik. I slitsen mellan volymerna ligger 
huvudkommunikationen, en stor trappa som binder 
samman alla plan.

Verksamheten i skolan sker i arbetslag där de årskurser 
som har sitt hemklassrum på samma våning ingår i 
samma arbetslag.  Varje klass har ett hemklassrum 
och kapprum i teoridelen, två klasser delar sedan 

på ett stort grupprum i praktikdelen. Detta rum är 
en öppen studiemiljö och är tänkt som ett flexibelt 
underviningsrum där man kan jobba med olika 
ämnen i varierande grupper över årskurserna på ett 
mer praktiskt och tematiskt sätt. Detta rum kopplas 
till de praktiska ämnesrummen som verkstäder eller 
laboratorier och fungerar också som uppehållsrum 
och för fritidsverksamhet. 

Den praktiska delen och hela de översta och 
nedersta våningarna kan vara öppna när det inte är 
skolverksamhet i byggnaden. De kan användas för 
fritidsverksamhet och fritidsgård för barnen i skolan 
men även av andra barn i området.   Verkstäder och 
andra lokaler ska kunna hyras ut för kursverksamhet 
eller för de som bor i området. 



p l a n e r  1 : 2 0 0 g e s t a l t n i n g

REKTOR KAPPRUM /
PERSONAL

PERSONALRUM KONTORKONFERENS

+13,5

HEMKLASSRUM
ÅK 5

HEMKLASSRUM
ÅK 4

HEMKLASSRUM
ÅK 6

HEMKLASSRUM
ÅK 7

ARBETS-
LAGSRUM

FRD

GRUPPRUM TRÄSLÖJD KERAMIK

+11,3

+10,2

SYSLÖJD GRUPPRUM

PLAN 3 

PLAN 3 1/2

HEMKLASSRUM
ÅK 8

GRUPPRUM LABORATORIUM BIBLIOTEK

HEMKLASSRUM
ÅK 9

DATASALARBETS-
LAGSRUM

SKOLHÄLSA

FRD

+15,7

+16,8

PLAN 4

MATSAL

LEKPLATS
GRÄSMATTA

ODLING

KOMPOST

KÖKHEMKUNSKAP

KYL

FRD

+20,4

+20,4

PLAN 5

GEMENSAMMA PLAN SAMVERKAR 
MED TRAPPHUS OCH TAR UPP 
HORISONTALKRAFTER FRÅN 
PELARSTRUKTUREN. 

ÖPPEN PELARSTRUKTUR I 
BETONG FÖR FLEXIBILITET OCH 
ÖPPNA RUMSSAMBAND, 
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AULA UTAN PELARE. 

STRUKTUR / STATIK

TRAPPHUS / SLITS
I den öppna slitsen mellan de två volymerna ligger den stora huvudtrappan. Den är uppdelad i tre löp och 
knyter samman alla de olika golvnivåerna. På plan 3 och 4 finns byter man trapplöp och därför finns det 
två kopplingar mellan volymerna på de planen.  

MATSALEN OCH TAKTERRASSEN  
Vy från matsalen ut på takterrassen. På terrassen finns stora lådor för odling där eleverna kan odla sina egna växter för att 
använda i undervisningen. För de minsta eleverna finns en lekplats i direkt koppling till matsalen.

HEMKLASSRUM
ÅK 1

HEMKLASSRUM
ÅK 0

HEMKLASSRUM
ÅK 2

HEMKLASSRUM
ÅK 3

ARBETS-
LAGSRUM

FRD

GRUPPRUM ATELJÉ DRAMA / SCEN MUSIK GRUPPRUM

+6,9

+6,9

PLAN 0

IDROTT / AULA

VAKTMÄSTARE /
RECEPTION

ENTRÉ

FRD

+o+3

+o

PLAN 1

A

B

C D

C D

A

B

PLAN 2

ENTRÉN 
När man anländer till skolan från Hälsingegatan möts man av det stora uterummet under 
den upphöjda praktikvolymen. Trappan i landskapet fortsätter in i idrottshallen. 
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Rummen i de två volymerna har olika karaktärer för 
att det ska inbjuda till olika sorters arbete.

Teoridelen: Hemklassrummen angränsar till slitsen via 
en korridor där eleverna har sina kapprum. Väggarna 
mot klassrummen är omväxlande täta och glasade. 
Tillsammans med den inre fasaden mot trapphuset 
bildar de en sekvens av öppet och slutet. Detta för 
att skapa ett avgränsande filter mot den mer aktiva 
delen av huset. 

Praktikdelen: De praktiska ämnesrummen gör att 
varje plan har ett eget tema.  Ideén är att alla rum 
ska vara öppna mot varandra och mot trapphuset 
för att olika aktiviteter ska kunna spilla över i 
varandra. Avgränsning sker endast med draperier 
och glasväggar.  

Fasader: Fasaden på praktikvolymen är en 
dubbelglasfasad med omväxlande frostat och klart 
glas i det yttre skiktet. Utan att det blir total insyn 
så kommer det in mycket ljus i byggnaden. Eftersom 
fasaden ligger rakt mot söder så gör dubbelglaset 
att det är lättare att kontrollera inomhusklimatet. 
Mellanrummet mellan glasskikten kan fungera som 
ett växthus där eleverna kan odla växter. Fasaden är 
uppdelad  i sektioner våningsvis och ventileras i varje 
sektion, på så vis samlas inte den varma luften högst 
upp i fasaden. 
Fasaden på teorivolymen har ett tyngre mer massivt 
och vertikalt uttryck. Ytterväggarna är bärande och 
i platsgjuten betong. Fasadmaterialet  återspeglar 
strukturen och är även det betong. 

Struktur / Statik: Byggnadens två volymer är två 
separata delar som samverkar strukturellt och 
statiskt.  
Den tyngre teoridelen är en platsgjuten 
skivkonstruktion i platsgjuten betong. För att slippa 
ha pelare i idrottshallen så är skiljeväggarna mellan 
klassrummen betongflaggor som fungerar som en 
balk och flyttar krafterna till den bakre långfasaden. 
Bjälklagen blir också långa balkar och leder ner 
krafterna i gavelfasaderna. Flaggorna och bjälklagen 
samverkar och gör att hela konstruktionen blir stabil 
och håller uppe sig själv. 
Praktikdelen är en öppen pelarstruktur, även 
den i betong. Horisontalkrafterna tas upp i 
skivkonstruktionen genom att plan 2 och plan 5 som 
är på samma nivå kopplar samman de två volymerna 
och stabiliserar den öppna volymen. 

GRUPPRUM
Grupprummet fungerar som en öppen studiemiljö där eleverna kan arbeta i olika grupper över års-
kurs och ämnesgränser. De fungerar även som uppehållsrum och för verksamhet efter skoltid. 



s e k t i o n e r  o c h  f a s a d e r  1 : 2 0 0

SEKTIONSPERSPEKTIV A-A 1:100

plan 2 +6,9plan 2 +6,9

plan 3 +10,2

plan 3 +11,3

plan 4 +15,7

plan 3,5 +13,5

plan 4 +16,8

plan 5 +20,4plan 5 +20,4

plan 1 +3,0

plan 0 +0

SEKTION C-C

SEKTION B-B

FASAD ÖST MOT HÄLSINGEGATAN

FASAD SYD MOT PARKEN

FASAD NORR


