
O färdighet

Spelar arkitekturen roll?
Läraren är tveklöst viktigast. 
Men kan rumslig organisation och estetisk utformning 
hjälpa - eller stjälpa?

Före avregleringen 1991 gällde Skolöverstyrelsens strik-
ta, detaljerade normer för skolans utformning. 
Idag finns inga regler. En skola får se ut hur som helst. 
Stora möjligheter alltså - och risker.

Vad är en skola?
För eleven är det platsen hon tillbringar halva sin vakna tid. Insuper studiefärdigheter, so-
cialt umgänge och formas till goda medborgare.
För läraren är det en arbetsplats som bör vara ändamålsenlig, stimulerande och attraktiv.
Föräldrarna är dagliga och mångtaliga leverantörer av skolans råmaterial - eleverna. Som 
ibland behöver delta och få insyn i sina barns arbetsmiljö. 
Som för övrigt betraktar skolan som en förvaringsplats medan de hinner arbeta.
En skola ska vara en trygg och trivsam miljö. I Sverige brinner en skola varje dag. Vandali-
sering, mobbing, lek, kompisar, gemenskap, lärande för livet - allt detta handlar en skola 
om, varje dag. Under många viktiga år av allas våra liv.

Hur gör skolan?
Debatten går idag hög om hur dagens och morgondagens undervisning ska 
bedrivas i skolan. 
Katederundervisning är ute, förlegad. All information är ute på nätet, inte 
inne i klassrummet. Eleven vet mer än läraren. Behöver man klassrum? Be-
höver man skolan? Behöver man terminer. Dagens läroplan är målformul-
erad, hur man lär och lär ut är valfritt. Arbetssättet är därmed i praktiken upp 
till varje lärare. Det går inte idag säga om en skola är bra eller inte, det hän-
ger på varje enskild pedagog. 

Raffaels bild /1509/ av Platons Akademi /387 f Kr/ St Olofskolan Norrköping / Carl Bergsten 1908 / stilig o stolt 2011 Erikslundsskolan Täby / byggd 1974... Erikslundsskolan Täby / sliten o slut 2011 Katederundervisning är ute! Behövs läraren?

Kunskapsskolan Täby /1999/ f d kontor industriområde

KUNSKAPSSKOLAN
...har uttalad arkitektonisk strategi att formge den fysiska 
miljön efter arbetsmetodiken. 
Självstudier. 20 min lärartid per dag. Fåtalig personal, låg 
lärarbehörighet, högt ytutnyttjande. 
Chefsarkitekt Gärdestad uppdrogs att lösa planeringen 
med endast 10 kvm per elev, han lyckades med 5 kvm. 
Inget utrymmeskrävande som idrott, slöjd eller klassrum. 

Svensk allmän bildning
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Lag - föräldrars ansvar lära 
barnen läsa - analfabeter går 
till klockaren
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folkskola

1949

1972

1991

9-årig enhetsskola 
ersätter små-, folk-, 
realskolan. 
Låg, Mellan, 
Högstadie

Grundskolan.
Folkskola och Högre allmänt 
läroverk avskaffas.
Likriktning.
Skolor måste byggas enligt 
Skolöverstyrelsens regelverk för 
att få statsfinansiering.

Staten lämnar skolansvaret till 
kommunerna.
Skolpeng, friskolor, inga regler.

Intervjuer

Anette Björkvall, lärare Erikslund Licelotte Andrén, lärare HässelbyEva Kullgren, arkitekt kommunfastigheter Täby - skolfrågor Mona Agaton, skolplanering Täby Sara Tynelius, lärare kunskapsskolan KistaKlara Frosterud, Skolgruppen, White StockholmThomas Hansson rektor Stockholm Lillian Billborn, rektor Erikslundsskolan

Litteratur Debatt

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

70-tal
Fiskebäcksskolan, Göteborg
L M

1908
St Olofskolan, Norrköping

1945
Gärdesskolan, Stockholm

1963
Skulltorpsskolan, Partille
L M

70-tal
Turebergsskolan, Sollentuna
H

70-tal
Teleborgsskolan, Växjö
H

scen ur filmen “A Serious Man” / Coen 2010

Skolans plan - lösning?

Skolans rum - rymligt? - rumsligt?

Skolan som rum
Klassrummet.
Skolans kärna. Rum för en lärare 
och några barn.

Byskola
Ett klassrum, bostad för läraren ovanpå.

Stor byskola

Stadsskola
Staplade klassrum

Förortsskola
Byskola med gymnastiksal

Stadsskola
med gymnastiksal.

Nya Erikslundsskolan
Stora rummet som allrum.

Några exempel
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Fler klassrum.
Stadsskola
Utrymmesbrist. Staplade klassrum

Stadsskola
Med aula. En ny typ av rum.

Stadsskola
Med gymnastiksal. Större rum.

Förortsskola
Som en byskola, med gymnastiksal.
Nya tider, nya rum.

Förortsskola 
Med rum utomhus.

Två sätt att beskriva en skola. 
Det verkar byggas som det ritas.

Klassrummet
Skolans kärna. 
Plats för en lärare och ett tjugotal barn.

Kunskap finns på nätet! Behövs klassrum?

70-tal
Nygårdsskolan, Göteborg
M H

Förslag till Västerås Gymnasium 1847

Skolöverstyrelsens Skolhus handboken 1972

Examensarbete KTH-A HT2011           Tomas Carlsson           Handledare Markus Aerni

Förutsättningar
Jag har tre barn som går i en skola som är utsliten.
Kommunen tänker bygga en ny, och det är det mest brådskande skolprojektet. 
Planerna har ännu inte satts i verket. 
Jag tyckte det var intressanta förutsättningar för ett examensarbete; att förekomma ri-
tandet av en skola som inom en snar framtid kommer att förverkligas.
Har utgått från den existerande skolans förutsättningar och villkor. Till detta gjort egna 
bedömningar och tillägg.
Jag har koncentrerat mig på platsen, rummet och programmet.

Skolan i Täby
Täby kommun, norr om Stockholm, har 44 grundskolor. 22 kommunala, 22 friskolor.
Av dessa är 11 specialskolor med färre än 10 elever, varav 2 kommunala, 11 fria.
75% av Täbys elever går i en kommunal skola.
Kommunen uppmuntrar friskolor, har fått dålig publicitet för att ha “gett” bort Tibble Gymna-
sium, genom privatisering.

Kommunens samtliga skolor idag härstammar från samma tid som dess område befolkades.
70-talsskolorna är nu i dåligt skick. Värst är Erikslundsskolan som planeras ersättas med en ny. 
En skola i Täby skrivs av på 33 år. 
Erikslundsskolan är knappt avskriven och redan rivningsfärdig. 

Flera friskolor har etablerat skolor i begagnade byggnader, ej byggda som skolor. 
 t ex kontorslokaler i industriområden som är svåra att hyra ut till företag och nerlagda mil-
itärkaserner.

Flera friskolor har betydligt lägre andel behöriga lärare.

Östra Vallabrinksskolan, från 60-talet, revs 2010 p g a dåligt skick och lågt elevunderlag.

Vid planering av ny skola bestämmer aktuell rektor hur den ska se ut. Denne får tillsätta 
arbetsgrupp bland sina lärare. Kommunarkitekt, planeringsavdelning och  extern expertis 
bistår, t ex i form av skolkunnigt arkitektkontor.

Kunskapsskolan Täby 2009. Kontorshus, inga klassrum.
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BOSTÄDER
Småhus 13 883
Flerbostadshus 12 449
Nybyggda lägenheter 169

UTLÄNNINGAR
Utländska medborgare 3 690 (6%)
Utrikes födda 8 961 (14%)
Fått svenskt medborgarskap 123

FAMILJ
Giftermål 270
Skilsmässor 134
Änkor/-lingar 174
Ålder förstföderskor 30,5 år
Ålder pappor 33,2 år

ARBETE
Arbetstillfällen 22 857
Förvärvsarbetande 30 624
Inpendlare 13 558
Utpendlare 21 325
Arbetssökande 710 (1,9%)

DEMOGRAFI
Folkmängd 63 014
Medelålder kvinnor 41,2 år
Medelålder män 38,8 år
Folkökning 748 personer
Födda 713
Döda 426
Inflyttade 4055
Utflyttade 3591v

EKONOMI
Kommunalskatt 17,63 kr
Landstingsskatt 12,10
Medelinkomst 393 000 kr

Täby

Bibliotek

Stadie

Skola

Hög
Mellan
Låg

Fritids

SKOLOR 
Sverige har
4660 grundskolor varav
709 fristående.

1015 gymnasieskolor varav
489 fria

SKOLPENG 
En skola får i skolpeng per elev

83.000 kr - grundskolan
93.800 kr - gymnasiet
367.400 kr - särskolan

Skolan är som regel en kommuns 
näst största budgetpost.

ELEVER
Sverige har 
891.727 elever i grundskolan - snitt 191 barn/skola

385.712 elever i gymnasiet - snitt 380 elever / skola

LÄRARE
Sverige har 
85.750 lärare i grundskolan - snitt 8,2 lärare/100 elever

i gymnasiet är snittet 7,9 lärare/100 elever

KOMMUNALA
Erikslundsskolan i Täby från 1974 har inte hel-
ler mer än 5 kvm per elev om man räknar 
bort salarna.

Hur ska skolan undervisa?

Katederundervisning 
i klassrum

Grupparbete Utan lärare
Utan klassrum

skolan skola skolas



BERGTORP
60-tal
600 elever
åk 6-9
6,9 Lär/100 elev
60% Behöriga
Friskola

BYLE
1978
300 elever
åk F-5
5,8 Lär/100 elev
100% Behöriga
Kommunal

BYÄNG
1968
515 elever
åk F-9
6,5 L/100e
68% Behöriga
Friskola

DRAKSKEPP

175 elever
åk F-5
7,9 Lär/100 elev
100% Behöriga
Kommunal

Ella Gård
1966
400 elever
åk F-5
7,1 Lär/100 elev
98% Behöriga
Kommunal

Internationella Engelska
fd kontor inflytt 2009
224 elever
åk 4-9
industriområde
5,0 Lär/100 elev
40% Behöriga
Friskola

Enhagen
fd kontor
370 elever
åk 6-9
6,1 Lär/100 elev
78% Hex
Friskola

Erikslund
1974
206 elever
åk F-5
7,4 Lär/100 elev
86% Behöriga
Kommunal

Freja
fd kasern
140 elever
åk F-9
8,0 L/100e
48% Behöriga
Friskola
Waldorf

Gribby Gård
1988
160 elever
åk 6-9
9,0 Lär/100 elev
76% Behöriga
Kommunal

Gribbylund
fd kontor
80 elever
åk 2-5
6,1 Lär/100 elev
78% Behöriga
Friskola

Hägernäs

120 elever
åk F-5
6,1 Lär/100 elev
78% Hex
Friskola

Kunskap
fd kontor
<320 elever
åk 6-9
7,4 Lär/100 elev
61% Behöriga
Friskola

Kyrk
1911
195 elever
åk F-5
6,4 Lär/100 elev
100% Behöriga
Kommunal

Lilla Gribby

40 elever
åk F-1
6,1 Lär/100 elev
78% Behöriga
Friskola

Ljungmyr

100 elever
åk 2-5
6,8 Lär/100 elev
78% Behöriga
Friskola

Löttingelund
1998
210 elever
åk F-5
6,4 Lär/100 elev
98% Behöriga
Kommunal

Midgård
1975
174 elever
åk F-5
7,1 Lär/100 elev
80% Behöriga
Kommunal

Myrängen
1998
350 elever
åk F-5
7,9 Lär/100 elev
84% Behöriga
Kommunal

Nor
60-talet
140 elever
åk F-3
7,1 Lär/100 elev
94% Behöriga
Kommunal

Nytorp
60-tal
100 elever
åk F-9
15 Lär/100 elev
48% Behöriga
Friskola
”int musik o retorikskolan”

Näsbydal
1962
380 elever
åk 6-9
7,3 Lär/100 elev
89% Behöriga
Kommunal
musikklasser

Näsby Park
60-tal, renoverad 2010
260 elever
åk 4-9
8,9 Lär/100 elev
92% Behöriga
Kommunal

Rösjö
1977
372 elever
åk F-5
5,8 Lär/100 elev
99% Behöriga
Kommunal

Skarpäng
1980
450 elever
åk 6-9
7,4 Lär/100 elev
91% Behöriga
Kommunal

Skolhagen
1977
250 elever
åk 6-9
7,6 Lär/100 elev
80% Behöriga
Kommunal

Slottspark

160 elever
åk F-3
6,2 Lär/100 elev
84% Behöriga
Kommunal

Små

40 elever
åk F-1
6,1 Lär/100 elev
78% Behöriga
Friskola

Vallatorp
1981/01
360 elever
åk F-9
7,1 Lär/100 elev
78% Behöriga
Kommunal

Viggby
1926
300 elever
åk F-5
6,4 Lär/100 elev
86% Behöriga
Kommunal

Ytterby
1907
370 elever
åk F-5
6,8 Lär/100 elev
98% Behöriga
Kommunal
musikklasser
Montessori

Östra Valla
60-tal
inga elever
åk F-5
6,7 Lär/100 elev

Kommunal
nerlagd, delvis riven
träslöjd, kvällsgym, 
särskolefritids

Milsten
80-tal
460 elever
åk F-9
7,1 Lär/100 elev
84% Behöriga
Friskola

ERIKSLUND
parhus 
1970-tal

VALLATORP
radhus 
1980-tal

VISINGE
villor/radhus

1980-tal

LÖVBRUNNA
villor

2010-tal

VÄSTRA VALLABRINK
villor

1970-tal

VALLA
villor

2010-tal ÖSTRA VALLABRINK
villor

1960-tal

ELLA
villor

1950-tal

ENSTA
villor1930-tal

erikslundsskolan
låg mellan

(östra vallabrinksskolan)
låg mellan
revs 2010

vallatorpsskolan
låg mellan hög

MAT

VÅRD

MAT
gripsvallsskolan

låg mellan hög
fri

Situationsplan 1:5000

Erikslundsskolan - sluten utåt öppen inåt. Utbredd enplans systemskola. Icke hierarkisk.
540 meter fasad, 26 orange dörrar, bara en är öppen för dig, och skolan talar inte om vilken.

Erikslund - 328 tätt byggda parhus, slutna utåt, öppna inåt.

Skola Fritids Sport

Vardag

Helg

kl 8-13 kl 17-23kl 13-17

IDROTT
Faciliteterna för utomhus idrott är placerade bakom och ovanför skolan. 
Ska elever uppehålla sig här måste extra rastvaketer tilldelas.
Asfalterad löparbana 60m, längdhoppsgrop och plats för kultstötning. 
Inte inbjudande, ej underhållen. Fotbollsplan i allsvenska mått, underlag grus. 
Allt för stor för barn, tänkt för klubbverksamhet för vuxna.

SKOLGÅRD
Byggnadens organisation medför
två delade skolgårdar. 
Kräver många rastvakter.

KORRIDORER
Långa och många korridorer trots att kom-
munikation var planerad utomhus. Senare 
ombyggnader har öppnat upp kommunika-
tion inomhus, vilket lett till att de framsynta 
grupprummen decimerats till korridorer.

SALAR
Matsal, slöjd och bibliotek 
samlade i huvudlängan

ADMINISTRATION
I egen flygel distanserad från elever 
och skolans aktiviteter.

KLASSRUM
Antydan till vinkel samt tillgång till gemensamt 
grupprum - modernt idag.
Ingång till klassrum från skolgården. 
Två klasser delar kapprum.
Kommunikation till mat, gym, slöjd m m utomhus.

IDROTT
Stor gymnastiksal, avdelningsbar. 18x36 m plan
Fyra omklädningsrum. Planerad för extern idrott.

SKOLA
Klassrum i flygel, administation 
och salar i huvudlänga.

DAGIS
Fyra avdelningar med separata 
ingångar. Egen administation i huvudlängan.

Låg- och mellanstadieskola från 1974. 
Tidstypisk enplans utbredd systemskola. 
Innehåller även dagis och stor gymnastiksal. 
Är den centrala komponenten i det barnvänliga, bilfria småhusområdet Erikslund.
Skolan organiserad i en huvudlänga med supportfunktioner varfrån flyglar utgår med 
respektive dagis, skola och idrott.
Ingen samlingssal. Ingen huvudentré. Intern kommunikation utomhus över skolgården.
Skolan har idag drygt 200 elever i förskoleklass till femman i dubbla paralleller.
Kommunen debiterar för 12 klassrum a 25 elever, 300. Som mest har skolan haft 250 
elever. Skolan byggdes om för två år sedan för att ge plats för Östra Vallabrinks drygt 
120 elever inför dess rivning, 16 elever började.

KOMMUNIKATION
Skolan har ingen huvudentré. Tillträde till skolområdet 
endast i NO. Bilparkering i SV.
Kommunikation inom skolan utomhus över skolgården.

ANGÖRING
Skolan är sluten utåt, öppen inåt. Bilparkering är i SV. Enda 
angöring till skolområdet är i NO. 
Promenad genom skogen från norr är möjlig.

LJUS
Klassrummen har ensidigt ljusinsläpp, öst- eller västläge. 
Skolgård i norr. 
I söder tornar massiv, högt belägen tennishall upp sig.

YTA
Skolans totalyta 3.700 kvm.
En tredjedel är för idrott.
Lika mycket korridor som klassrum.

Erikslund
OMRÅDET
Småhusområdet Erikslund planerades som 
en direkt fortsättning på 60-talets 
miljonprogram. Rationellt, välplanerat, 
billigt och effektivt. Låg kvalitet och 
estetik. 328 identiska, mycket tätt byggda 
parhus i bilfritt område komplett med skola, 
dagis, mataffär, vårdcentral, fotboll- och 
tennisplan. Området är indelat i fem kvarter 
med ca 65 hus i varje där de boende ingår 
i samfällighetsförening för skötsel av 
gemensamma faciliteter.

ENTREPRENADEN
Täby Kommun planerar området som Sveriges 
första totalentreprenad. Entreprenaden vanns 
av Platzer Bygg AB på lägst pris. Så pass lågt 
att Platzer under byggnationen inser att 
ekonomin inte går ihop och kräver att få 
höja priset. Kommunen tillåter inte detta.
Husens försäljningspris var 146.000 kronor, vilket i 
i dagens penningvärde motsvarar 960.000.

KOMMUNIKATIONER
Ny busslinje till Erikslund-Täby Centrum startas. Existerande 
busslinje till Danderyd för anslutning till T-banan passerar. 

HUSEN
Ett bra pris för eget modernt hus på 128 kvm med 
fyra sovrum, insynsskyddad trädgård, gemensamma 
grönytor och lekplats. Varje kvarter har kvartersgård 
med bastu, festlokal och pool samt garage och 
hobbyrum.

SKOLAN
Mitt i det bilfria området byggs låg- och 
mellanstadieskolan som även har dagis och 
en stor gymnastiksal med utrymme för 
kvällsaktiviteter.

IDROTT
Området byggs med en fullstor fotbollsplan grus 
samt tennisbanor. De nyinflyttade bildar tämligen
omgående Erikslunds Tennissällskap (ETS) samt 
Erikslunds Kamratförening (EKF) med fotboll på 
programmet. Senare tillkommer innebandy som 
bedrivs i skolans gymnastiksal.

Erikslundsskolan

33%
idrott

16%
korridor16%

klassrum
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musik

1,5%
bibliotek 1,5%
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6% 
skyddsrum

TID
Oftare idrottshall än skola.

kl 10-21

ANVÄNDNING

Ovälkomnande entrésida. Tennishall tornar upp sig över skolan i söder. Inte fotboll för barn - snarare långdistanslöpning. Vägen från buss o parkering till skolgården. Sluten utsida. Erikslundshus - slutet utåt. Erikslundshus - öppet inåt.

Plan 1:300
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KLASSRUM
12 klassrum för två paralleller från förskoleklass till årskurs fem. 
Likvärdiga klassrum med högst olika förutsättningar och möjligheter i 
och med varierande relation till grupprum och andra rum för lärande.
Ger individanpassad möjlighet för varje pedagog att själv välja rum 
och utbildningssätt.

GRUPPRUM
Sex grupprum av varierande karaktär och placering i skolan. 
Centrala, avskilda, utblickande, introverta. 
Välj rum efter lärosituation. 
Matsal, idrottshall, musiksal, bibliotek kan användas så snart de 
är lediga. Möjligt att överblicka från varje klassrum.

SALAR
Bibliotek vänder ut mot områdets centrala cykelväg. Lämpligt 
och inbjudande för allmänheten. Mervärde för samhället. Trä- 
och syslöjdsal. Finns ej i gamla skolan. Möjlighet för offentlig 
användning. 
Matsal lämplig som läktare vid idrottsevenemang, kvällar och 
helger. Köket kan användas som kiosk. 

ADMINISTRATION
Administrativa rummen utspridda för att främja vuxen närvaro i 
varje del av skolan, för trygg och trivsam miljö.
Lärarrummen har bra utsikt över elevernas miljö för med delak-
tighet och lättare övervakning. Färre personal behöver gå rast-
vakt, kan fika i stället. Personalvård.

IDROTT
Enligt läroplanen ska skolans idrott inte lära ut specifika 
idrotter utan “lek och rörelse”. Tror det främjar leklust att 
kunna springa runt i stället för att ställa sig i hörnet. Run-
deln inbjuder inblick för allmänheten och kan med fördel 
användas för uppvärming och annat även när matcher 
pågår. Musiksalen kan öppnas ut mot idrottshallen om 
utrymme behövs för stor publik.

Nya Erikslundsskolan

Situationsplan Nya Erikslundsskolan1:500

b

b

a

a

Sektion b-b 1:500

Sektion a-a 1:500

RUM
I mitt förslag läggs nya skolan på nuvarande fotbollsplan. Ger skolgård i söder och entré som vänder sig till samhället, 
inte från. 
Skolan vrids upp med NV hörnet som siktpunkt från tre håll. Ger samtidigt uterum av olika karaktär. Skolgård/lekplats i 
söder. Skolgård/välkomnande mötesplats och entrétorg framför huvudingång mot vilket skolan presenterar sig från sin 
bästa sida. Idrottsplan i väster på gamla skolans plats. Idrottsplatsen blir central, inbjudande och ligger framför skolan, 
inte bakom. Skogens klipphällar blir mysiga åskådarplatser.
Efter färdig byggnation kan gamla skolan rivas och idrottsplats anläggas på dess plats. En fotbollsplan i barnstorlek. 
samt friidrottsplan 200 meter!. 
Detta ger även bättre balans mot den enorma tennishall som nu dominerar gamla skolan.

STADSPLANERING
Existerande skolan ligger geografiskt i centrum av Erikslund, men knappast 
betydelsemässigt, om man nu inte är, eller har barn som går där.
Eftersom skolan är så sluten utåt är området totalt öde efter skoltid. Ingen 
har naturlig anledning att passera, ingen har ärende dit. Lätt mål för skade-
görelse, skolan framstår kvällstid som en skrämmande miljö. Dåligt använda 
resurser som skolan ändå skulle kunna bidra med utöver skoltid.

RÖRELSE
Inga större fysiska vägomläggningar behövs göras. Endast en ny cykelväg från parkeringen till skolan. Dessutom bryts 
asfalteringen av den nord/syd-gående för att för att minska dess hierariska betydelse och stärka skolans gård. 
Den yttre skolmiljön blir tryggare och trevligare i och med att skolan bjuder in samhället och tvärtom. 
Skolans NV hörn kommer bli en siktpunkt från tre håll, norr, söder, väster. Från öster välkomnar skolans gård/lekplats.
På nära håll kommer allrummet idrottshallen attrahera blicken och naturligt styra stegen mot skolans huvudentré.

PROGRAM 
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Nya Erikslundsskolan

Exteriörbild från väster - huvudentrén

KONSTRUKTION OCH MATERIAL
Husen i Erikslund är pragmatiska; byggda av enkla, billiga material. 
Utformingen däremot är omsorgsfullt arkitektoniskt genomtänkt. 
Denna filosofi vill jag föra vidare till den nya skolan. Tror det kommer vara ett väldigt tydligt och enkelt sätt att få skolan 
att höra hemma i området. Något som varje förälder instinktivt kommer känna och uppskatta så snart hon kommer in i 
skolan - även om han inte är medeveten om det.
Husen har träfasad av 2”x4” panel och asfaltpapp på taket. Jag använder detsamma, panelen organiserar jag i rut-
mönster 300x600 som tillåter en blandning av både strikt och fri fönstersättning. Tycker det ger en start visuell effekt av en 
basal metervara och signalerar att det ändå handlar om en ny byggnad från en senare era. På taket ligger asfaltpapp, 
vilket är underlaget för sedum. Runt om skolan ligger alltså 328 hus som förbereddes för sedumtak 1971.

Sektion c-c 1:200

Undre plan Nya Erikslundsskolan 1:200

c

c

TAKBELÄGGNING
Sedum. Klimatsmart, trivsamt utseende. 
Sänder rätt signaler till morgondagens 
medvetna medborgare.

INNERVÄGGAR
Plywood. Taktil trevlig känsla. Ljust in-
tryck. Bra för uppsättning av elevalster. 
Vaktmästare byter enkelt själv skivor 
vid behov. Enkelt underhåll.

YTTERVÄGGAR
Yttervägg av träpanel 2’x4’, stan-
dard, billigt, enkelt, Bildar rutmönster, 
300x600mm. Tillåter såväl strikt som vari-
erad fönstersättning. 

RUMMET
Jag använder skolans enda rum med rymliga, rumsliga kvaliteter - gymnastiksalen - och uppgraderar det 
i betydelse till att vara skolans centrala ALLRUM vilket allt kretsar kring. Det ger rymd, ljus, överblick och ge-
menskap. Det största rummet blir del av skolan hela tiden, inte bara två svettiga timmar i veckan. 
Allrummet för fritids, skolavslutningar, framträdanden, rektorns samlingar, lek, rörelse och underhållning. 
Takhöjden, ljuset och rymden delar med sig till hela skolan.
Placering i norrsluttning ger skolgård i söder. 
Sutturäng för spännande nivåskillnad. Markkontakt i två nivå nivåer. 
Entré i bottenvåningen, man rör sig sakta men säkert uppåt mot ljuset och den högre bildningen i takt 
med att insikten och utsikten över hela skolan klarnar.
Genomgående rum i öst-väst för välkomnande morgon och kvällsljus vid ankomst och hemgång.

RAMVERK I-BALK
Bär upp limträbalkarna.
I-balk 150 mm, 250 mm gymnastiksal.

STÅLPELARE
Bär upp i-balkarna.
100 mm diameter, 
225 mm till tak allrum.

LIMTRÄBALKAR
Ger rytmiskt behagligt ljusgenomsläpp 
och bestämmer rummens rytm.

Konstruktionsprincip
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Plan övre våning Nya Erikslundsskolan 1:200

Fasad väst 1:200
Huvudentré

Fasad syd 1:200
Utgång skolgård

Fasad öst 1:200
Ingång klassrum samt extern entré trä- och syslöjd

Fasad norr 1:200
Huvudentré samt extern ingång omklädningsrum. Lastintag.

Interiörbild från väster
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Nya Erikslundsskolan
GRUPPRUMMEN
Som pedagogiskt komplement till klassrumsundervisningen finns tre centrala grupprum av olika karaktär i 
skolans genomgående huvudrum i öst-västlig riktning.
Det nedre ger känslan av väggar runt om. Ingen utsikt över allrummet, bra för inåtvänd koncentration. 
Karaktär av läserum med soffor och bokhyllor. Anknyter till bottenvåningens entrehall.
Rummet på mellannivå ger ingen utblick sittandes, ställer man sig upp, försvinner väggarna, rummet öp-
pnar upp sig med full utsikt runt om. Lämpligt för friare aktiviteter, t ex eftermiddagens fritids.
Övre grupprummet bjuder på full överblick sittandes studerandes. Här både ser och syns man.

I var sitt hörn av skolans norra fasad finns två avskilda grupprum. Ett socialt över huvudentrén, vänt ut mot 
cykelvägen och idrottplatsen i väster. I öster ett introvert datorrum, med lugn skogsmiljö utanför, utsikt men  
begränsad insyn.

MUSIKEN
En skolas musikrum är normalt inget mer avancerat än ett vanligt klassrum. Fungerar också ok för en pia-
nokompande lärare och ett tjog sjungande barn. Mitt musikrum aspirerar inte på något sätt till att vara en 
fullfjädrad konsertlokal, men är förhoppningsvis en aning mer inspirerande, användbart och akustiskt korrekt. 
Placerat i gradäng ner mot bottenvåningen är den också en liten teater. Öppnar man porten ut mot allrum-
met kan man ha stor publik. För bättre akustik drar man bara ut scenen i allrummet, kören och bandet kan 
sitta på avsatserna. Eller så sätter man publiken där. Stängt är rummet introvert och passar bra för både buller 
och bio. I anslutning, på bottenvåningen, finns övningsrum för kulturskolan. 
Rummets sluttande tak kan med fördel användas som åskådarläktare ut mot allrummet. Annars ett utmärkt 
ställe att bara hänga och ha full kolll. Skolans medelpunkt?

MATSALEN
Skolans matsal används för tre sittningar om dagen, vilket gör det upptaget en och en halv timme. Övrig tid 
kan den användas för skolarbete. Läraren behöver bara titta ut från klassrummet för att se om det är ledigt. 
Erbjuder utmärkta åskådarplatser till allrummet. 
Idrottshelger kan medföljande supporters tillbringa väntetiden här. Köket kan bli kafé. 

UPPLEVELSEN
Eleven är på väg till sin skola promenerandes hand i hand med föräldern. Skolan dyker upp mitt i synfältet redan på långt 
håll. En låg, lång, massiv solitär av enkel geometrisk form, med svagt sluttande tak anpassat till landskapet. Rummet ovan-
för entrén bjuder in blicken för allmänheten att ta del av skolans aktiviteter promenerandes längs Erikslunds huvudstråk, 
gångvägen. I nästa parti är fasaden däremot sluten, här håller skolan på sin integritet för att lösa upp sig och försvinna i åter 
andra partier. 
Närmare komna ser de bottenvåningens entréhörn rakt in i byggnadens hjärta. In i det mäktigt stora allrummet, här spring-
er barn omkring och leker. Från taket ringlar sig en spännande sprialtrappa rätt ner i rummet! Var kommer den ifrån? Hur 
kommer man dit? Handbollsmål, klättervägg, scen, det här lovar mer än gymnastik. Tvärs över och uppe på nästa våning 
skymtar klassrum och salar, inbjudande sittgrupper och en märkligt sluttande golv, eller tak? Nyfikenheten väcks och man 
kan inte gå rakt in. Här får man välja väg, vänster eller den mer pockande huvudingången till höger som man redan nu inser 
logiskt mynnar upp till den lockande övervåningen. In i entréhallen, där, dansandes  i det ystra morgonljuset från öster börjar 
äventyret med rampen upp. Upp mot ljuset, rummen, leken, kompisarna, fröken och nyfiken börjar en ny spännande dag 
med lärdomar lekandes lätt lockandes fram ur en kreativt trivsam skolmiljö.

ANVÄNDNINGEN
Arbetsmässiga användningen av skolan kan se ut på följande sätt. Skolans pedagogiska ledare (enligt läroplanen) rektorn, kan samla sitt lag av lärare (som i 
praktiken sköter pedagogiken själva) innan skolårets början och dra upp värdegrunder och pedagogiska ramar skolan ska stå för. Sen bjuder han in lärarna att 
själva välja klassrum efter den arbetsform och pedagogik de har tänkt att personligen bedriva. Skolans klassrum, i sig likvärdiga, men i sin kontext med övriga 
salar och grupp- och allrum, erbjuder såväl klassisk som differentierad undervisning av olika grad och karaktär. En lärare kanske vill ha klassrummet närmast bib-
lioteket, en annan vid grupprummet för avskild läsning. Någon utnyttja matsalens generösa plats för utsvävande teckningsövningar, eller grupprummet med 
kuddar och lekrum. Vilken årskurs använder mest datorer?, vilka har koncentrationssvårigheter och vilka behöver svängrum för svårartade fall av spring i benen? 
På så sätt kan varje lärare erbjudas en personligt anpassad arbetsmiljö och medbestämmande och på så sätt uppleva den här skolan som en attraktiv och 
stimulerande arbetsplats. Och för rektorn blir denna arkitektoniskt medvetet utformade byggnad ett kraftfullt verktyg för initierat ledarskap. En skola med kara-
ktär som är tillräckligt specifik för att kunna tillåta ändring, förändring och skillnader i arbetssätt, men ändå på likvärdiga villkor. En skola som uppmuntrar ge-
menskap och arbete tillsammans, vuxna bland barn på ett naturligt sätt genom hela skoldagen. 
En skola av idag, och i morgon, måste vara attraktiv för alla sina viktigaste intressegrupper - eleven - läraren och föräldern.
I anslutning till omklädningsrummen har skolan ett spa. Tillkommet tack vare intensiva påtrckningar från en tungt inflytelserik lobbygrupp - mina barn. En rolig 
gimmick kan tyckas, som bara kostar en bråkdel av den positiva effekt den ger. Den illustrerar en viktig poäng; En skola av idag måste marknadsföra sig, hitta 
sin nisch och sin egenart. Annars får den inga elever. Så här i valfrihetens tidevarv måste skolan vara attraktiv för både föräldrar, lärare och elever ska välja den. 
Annars går de någon annan stans. Det kan då vara lätt hänt att många skolor inte lyckas övertyga i dagens mediabrus med tråkigt förnuftigt pedagogiska ar-
gument utan tar till populistiska enkla knep som nybakade bullar och gratis dator för att locka elever.

På eftermiddagarna är byggnaden ingen skola längre, utan ett fritids för 150 elever. Uppdelade i grupper i klassrum går det åt mycket personal. Här rymmer 
både allrummet och grupprummen samtliga barn. Och vill de gå till fotbollsplan har ledarna uppsikt utan att ens själva behöva gå ut.  Här kan ett fåtal fritidsle-
dare hålla uppsikt över barn även om de är spridda i allrummet, musikrummet, matsalen grupprummen och hälften av klassrummen. Resten kan gå och fika, 
det är personalvård.

Kvällar och helger är skolan en flitigt utnyttjad idrottsanläggning. Normalt är skjutsande föräldrar utvisade till ett svettigt omklädesrum utan kontakt eller insyn till 
sina barns idrottande. Här kan de sätta sig i biblioteket eller matsalen, på musikrumstaket eller grupprumsmöblering och se på och ta del av aktiviteterna. Tränin-
gar kan lätt bli tävlingar, det går in många åskådare. Den ideella klubben kan tjäna extra på att öppna kafé i skolköket.

SAMHÄLLSNYTTAN
Skolans bibliotekt har jag placerat på övre våningen med utsikt och inblick från Erikslunds centrala gångstråk. 
Utmärkt tillfälle där skolan kan erbjuda samhället ett mervärde genom att bjuda på faciliteter som annars 
långa tider står outnyttjade. 

Lika väl som att en skolas gymnastiksal används till föreningsidrott bör det gå att upplåta övriga salar till sam-
hället omkring. Största hindret kanske är att det skulle behöva ske i organiserade form för att vara praktiskt 
genomförbart. Erikslund är organiserat i 5 samfällighetersföreningar med 328 ägare av enkelt renoverbara 
trähus i konstant behov av kärleksfull snickarvård. Är det något man inte har plats för i ett utrymmeseffektivt 
småhus så är det verkstad. Syjuntor, bridgeklubbar, läsecirklar och presumtiva rockstjärnor skulle här också 
kunna hitta sin plats. 

Ökad samhällsanvändning av skolan under större del av dygnet skulle öka trivseln och tryggheten runt en an-
nars öde och otrygg miljö, utsatt inte minst för skadegörelse.


