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SAMMANFATTNING 
 
 
Rapporten syftar till att ta fram ett nytt gestaltningsförslag till ett 
befintligt gymnasieskolhus i Skärholmens Centrum. Skolhuset är ett 
resultat av det omfattande miljonprogrammets utbredning i våra 
storstäders perifera och håller det diskreta och ”gråa ansiktet” som 
präglat många hus från samma era. Med åren har antalet elever sakta 
men säkert sjunkit och orsaken ligger delvis i skolans fysiska miljö som 
säkerligen kan betraktas som undermålig. Detta trots att den ligger strax 
intill vårt lands största handelsområde. En grundlig analys har gjorts av 
skolbyggnaden och området i kombination med en kontinuerlig dialog 
förd tillsammans med elever och personal vid skolan. Skolhuset har 
därefter omformats och getts ett nytt utseende med förhoppningen att 
bidra till en trevligare, tryggare, attraktivare och mer stimulerande läro- 
och arbetsplats. För att nå resultatet har en forskning gjorts kring den 
fysiska skolmiljön och dess innebörd som av många erfarna skolarkitekter 
och experter anses värderas lägre än den borde. Omvandlingen innebär 
en omfattande rekonstruktion av ett idag väldigt anonymt skolhus i 
förortsmiljö vilket skulle medföra, vad som kan tyckas vara en dyr historia 
men enligt många ändå en välspenderad sådan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The aim of the report is to develop a new design proposal for an existing 
senior high school building in Skärholmens Center, Stockholm. The 
schoolhouse is a result of the extensive residential project during the 
period between the years 1965-75 in our large cities peripheral and holds 
anonymous and "gray face" that has characterized many houses from the 
same era. Over the years, the number of students steadily declined and 
the reason lies partly in the school's physical environment which can 
certainly be regarded as substandard. This despite the fact that it is 
located right next to Sweden´s largest trading block. A thorough analysis 
of the school building and the ambient area has been made in 
combination with a continuous dialogue with students and staff at the 
school. The school building has subsequently been transformed and given 
a new look with the hope to contribute to a nicer, safer, more attractive 
and stimulating learning- and workplace. To achieve the result, an 
extensive research on the physical school environment and its meaning 
has been made, which many experienced school architects and experts 
considered valued lower than it should. The transformation involves a 
major reconstruction of a now very anonymous school house in a 
suburban environment which would result, what may seem as an 
expensive business, but according to many, yet one well spent. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Vi har valt att jobba med skolan som är av hög prioritering inom samhället idag. Många är överens om att det idag råder stora psykosociala och fysiska 

brister vid många av våra svenska skolor. Vi har valt att inrikta oss på gymnasieskolan eftersom att det är det den tid vi själva har erfarat som mest bristfällig 

och behöver utvecklas då den är av högsta betydelse för elevens fortsatta skolgång och framtid.  

En ökad kriminalitet och vilseledning bland många unga och vuxna människor idag är ett faktum. För många ligger förklaringen i val man gjort under sina 

tidigare stadier i livet, där skolan är en väl tillgående mötesplats. Ungdomsstadiet i en människas liv är kanske av största betydelse då många fysiska och 

psykiska förändringar genomgås och risken för att hamna fel i livet är stor. Den obligatoriska skolan i Sverige är därför av lika stor betydelse att utformas 

välkommande, stimulerande, trygg och trivsam att vistas i. 

Människor som växt upp inom områden där arbetslösheten och invandrartätheten är hög tenderar att hamna i fel kretsar i livet under sina sköra tonår då 

bristen på god vägledning från bl. a föräldrar och omgivning är stor. I Sverige utgörs dessa områden ofta av stora grå betonghus byggda under 60- och 70–

talets omfattande miljonprogram. Skolbyggnadernas utformning utgör ofta inget undantag.   

Gymnasietiden i en människas liv är idag av högre betydelse än vad man själv kanske vet om under tiden man utövar den. I en alltmer effektiv och 

konkurrenskraftig arbetsvärld har det tidigare önskemålet om en utbildad person nästan blivit ett krav inom många branscher. Detta innebär att 

prestationen och betygen från gymnasieskolan har en avgörande roll för eventuella och framtida högskolestudier eller yrken.  

Under gymnasieskoltiden som normalt utgörs mellan åldrarna 15-19 år sker även ett antal kroppsliga förändringar och människans behov av att utforska nya 

spännande saker i liver ökar. Man är ”lite för stor för barndisco och för ung för det vuxna kroglivet”. För många elever blir kvällarna turligt nog ockuperade 

av någon idrottsverksamhet men för många, av ingenting alls. Idén har lett oss till att försöka hålla eleverna i eller nära skolan även skoldagen har tagit slut.  

Då arkitektur och byggteknik innebär ett utformningsmässigt helhetsingripande av all byggnation har den en avgörande och problemlösande roll i den 

avsedda verksamheten. En snygg en välkommande utsida ihop med en god disponering av rummet inom byggnaden präglar vår upplevelse av skolmiljön 

samt underlättar och stödjer en avsedd verksamhet.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Under 60- och 70- talet byggdes en mångfald av betongskolor med likartat robust och fyrkantigt utseende likt övriga hus från miljonprogrammet. Rapporten 

syftar till besvara frågor gällande deras befintliga utformning med dess olika alstrade effekter, samt vad som kan göras i förädlingsarbetet för att uppnå en 

bättre skola. För att nå ett resultat har vi försökt arbeta kring den allmänna frågan om hur byggnader i förortsmiljö kan omvandlas utifrån ett estetiskt och 

byggtekniskt perspektiv för att bidra med en tryggare och mer stimulerande arbetsmiljö för både elever och personal vid skolan. 

Till vår hjälp har vi även försökt besvara följande frågor: 

Hur bör den nya skolan utformas? 

Sett ur ett byggperspektiv är uppförandet av en skola idag en extremt krävande uppgift där många olika behov måste tillgodoses. Med en mångfald av olika 

pedagogiska metoder och specialanpassade program i kombination med en relativ frihet i nationella föreskrifter för den fysiska miljöns utformning, finns 

egentligen inget generellt ”recept”. Hur gör man då för att uppnå bästa möjliga resultat?     

Vilken betydelse har den fysiska miljön för skolan? 

Det är viktigt att fråga sig vilken betydelse den fysiska miljön har för skolhuset med tanke på skolans höga prioritering och syfte i samhället. När det görs 

politiska beslut som skall ligga till grund för en fysisk skolutformning, som ofta blir kostsamma historier, är det lika viktigt att det erhålls en förståelse av 

vilken inverkan bygget kommer ha på dess brukare och sin omgivning. Då kan man fråga sig om det gör någon skillnad med en ”god” utformning jämfört 

mot en dålig?     

Vad säger de styrande lagarna, riktlinjerna och experterna om den fysiska skolmiljön? 

Skolan är som en komplex sammansättning av individer och verksamheter där många lagar och föreskrifter tar vid och skall följas. Vilka är de exakt och vilka 

krav skall följas för den fysiska skolmiljön utformning? Finns det några sådana krav? Många experter är överens om att alltför många svenska skolor kan 

betraktas som undermåliga och tycker att det saknas en nationell instans som styr kvaliteten i helhetsutformningen för ett skolhus, d v s att varje uppgift för 

den ansvarande enheten som finns idag inte räcker till. Vad bör göras och vilka är framtidens verktyg enligt experterna? 

Hur har skolhuset formats genom tiderna och hur bygger man idag, samt för framtiden? 

Vid ett förädlingsarbete handlar det ofta om äldre hus som alla har sin egen historia. Det är därför viktigt att ha en förståelse för hur och varför dådtidens 
skolhus uppfördes samt åt vilken riktning byggandet går åt idag. Med hjälp av denna kunskap kan man skapa en modern och hållbar lösning. Arkitekten 
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Anna Thörnquist skriver i sin bok skolhus för tonåringar; För att bygga en modern skola behövs förutom läroplanen även kunskap om skolbyggartraditionen i 
Sverige finnas i bakgrunden. Den rumsliga organisationen i byggnader för folkskolor, realskola och gymnasium var snarlika. De bestod av salar som låg på rad 
längs korridorer, där eleverna förutsätts passera snabbt och spendera rasterna på skolgårdar. Utrymme för eget ansvar och grupparbeten var litet både 
pedagogiskt och rumsmässigt. 
 
Vilka hinder och problem finns? 

Ett gemensamt och återkommande hinder för de flesta visioner är finansiering. Mycket i världen kräver en ekonomisk plan där ett skolbygge hör till de mest 

kostsamma sådana vilket tvingar beslutsfattarna att göra besparingar ur många aspekter.  Finns det problem som inte kostar pengar? 

1.3 SYFTE 

Ett gemensamt estetiskt problem för nästan alla miljonprogramhus är dess enkla rektangulära form med långa och raka korridorer samt anonyma 
materialval som bidrar till en dyster anhaltsliknande känsla. Husbyggnaderna vid kvarteret Måsholmen 21 i Skärholmen utgör inget undantag. Syftet är att 
omvandla och modernisera huskroppen genom att göra större ingrepp i husets och tomtens estetik.  
Förslaget hoppas vi skall kunna agera som förebild för förädlingar av miljonprogramhus med i synnerhet skolor som har snarlika problem.   

1.4 AVGRÄNSNING 

Ombyggnadsuppgiften avser bara det stora skolhuset samt omfamnad markyta i öst vid Bredholmstorget 4 i Skärholmen. 
 
I förslaget kommer fokus att sättas på nya idéer kring fasaden med entré, skolgård, ljusgårdar, invändiga rum samt ungdomsgård. Planlösningar, fasader, 
sektioner och 3D bilder kommer att visualisera omvandlingen som helhet.  
 
Konstruktionsmässigt kommer enbart eventuella till - eller utbyggnader samt nya materialmöten redovisas i form av detaljritningar. Alla förändringar som är 
energipåverkande för huset kommer att anpassas efter SISABs krav för byggprojektering och redovisas med enkla energiberäkningar. 

1.5 METOD 

Överlag kommer vi arbeta i en ”före och efter” metod där vi analyserar det befintliga stora skolhuset och lokaliserar dess kvaliteter resp. brister för att 

sedan omvandla till ett funktionellt och snyggt resultat enligt vårat- och brukarnas tycke med hjälp av moderna riktlinjer. Metoden kommer resultera i 

många illustrationer med beskrivande texter. 
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Tanken är också att jobba i öppen dialog med berörda aktörer där elever och personalen vid skolan framförallt prioriteras. En enkät innehållande relevanta 

frågor rörande skolans befintliga och önskade utformning samt upplevelsen av skolmiljön kommer att delas ut och besvaras av elever och personal. 

Samtidigt kommer en kontinuerlig diskussion att föras med skolans ledning och fastighetsägare.  

Vi kommer också läsa olika böcker, tidskrifter och pålitliga webbaserade hemsidor på internet inom ramen för moderna byggnationers utformning.  

1.6 MATERIAL 

Rapporten kommer att skrivas i Microsoft Word i liggande format för att enklare och snyggare kombinera text och bild. 

Ritningar tillhandahålls av fastighetsägare (SISAB) som kommer användas för att rita befintlig byggnad och ombyggnad av denna i Autodesk Revit 

Architecture. Illustration av befintlig byggnad görs i form av fotografier som inlagda bilder i rapporten. Konstruktionsritningar av förslaget kommer att göras 

i Autodesk AutoCaD och illustrationer i 3D Studio Max. Idéskisser kommer att ritas för hand. 
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2. SKOLANS FYSISKA MILJÖ 

 

Idag råder inga tvivel om att skolan är en av samhällets och kanske tom vårt livs viktigaste fostrande mötesplats. Under våra första tjugo år spenderar vi i 

genomsnitt halva vår vakna tid i skolan och dess fysiska miljö vilket gör den till en livsviktig plats utforma bra. Med detta följs ett stort ansvar hos de 

ansvariga för skolverksamheten, men också hos brukarna. Verklighetens återspegling av skolhuset berättar ofta en annan saga och man kan lätt komma att 

ifrågasätta vår värdering av denna plats.  

Skolan utgör en ovanligt komplex miljö som ska svara mot många behov; elever ska lära samtidigt som de ska finna ro, trygghet och stimulans. Detta innebär 

att skilda ämnen och behov kräver olika typer av rum varmed olika åldrar har olika önskningar och behov. Livet i skolan skall möjliggöra och stödja en 

personlig utveckling hos de unga samtidigt som den utgör en arbetsplats för vuxna där läraren ska trivas på sin arbetsplats och ha goda förutsättningar för 

att driva sitt arbete. Det kan dessutom vara lämpligt att ibland hålla skolans rum öppna för allmänheten för eventuella gemensamma funktioner i samhället.  

 

Skolmiljön skall alltså fungera för en komplex sammansättning av verksamheter som riktar sig till barn och unga i skilda åldrar, under ledning av lärare, 

skolledare och övrig personal. I skolan finns alltså ingen homogen grupp av människor, utan består av mindre grupper med individer som alla har olika roller 

och särskilda behov. Skolbyggnaden betraktas med andra ord som en extrem krävande uppgift ur ett byggandeperspektiv. 

 

Det offentliga skolväsendet grundar sig idag på en demokratisk ideologi. Principen om alla människors lika värde genomsyrar fundamentet för skolan. Enligt 

läroplanen skall var och en som verkar i skolan främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår miljö. Det som avgör om en skola 

fungerar bra eller dåligt är flera faktorer varav skolmiljön är en av dessa. Enligt en undersökning i Barnombudsmannen 2005 där man bad barnen räkna upp 

vad som är viktigast i skolan, hamnade kompisar först, lärare på andra plats och en bra miljö på tredje. Enligt Reggio Emilia pedagogiken räknas miljön som 

den tredje pedagogen efter barnet självt och läraren.  

 

Trots de många rapporter om skolmiljöns brister, erfarenheter från fältet och en allt intensivare rapportering i medier lyckas man inte fastsätta frågan som 

en särskild. På nationell nivå råder det idag inget styrande dokument som uttrycker värdet av en god och likvärdig fysisk miljö i skolan. 

I Sveriges Elevråds hemsida finns ett inlägg värt att framhäva. Där står ”Arbetsmiljön i skolan är något som man ofta glömmer bort. Vi är helt enkelt vana vid 

obekväma stolar, dålig luft eller taskig stämning i skolan. Det kan också vara jättesvårt att veta vad arbetsmiljö egentligen är: Kan det vara mer än kall matsal 

och låga bord?” [2] 
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2.1 GYMNASIESKOLAN 

Ett gymnasium kommer från grekiskans gymnos vilket betyder naken. Gymnasiet har sedan antiken varit en offentlig anläggning för ungdomens fysiska 

fostran och andliga utbildning. Ordet har levt kvar och betyder på engelska gymnastiksal eller idrottshall.  

Gymnasieskolan är i Sverige en frivillig och avgiftsfri tre, eller ibland fyraårig utbildning i påbyggande- och förberedande syfte för högskolestudier. 

Gymnasieskolan beräknas som sekundär vilket innebär en fortsättning på grundskoleutbildningen och ger efter avslutad utbildning med slutbetyg en 

grundläggande behörighet för eventuella högskolestudier. Vissa gymnasieutbildningar är yrkesutbildningar som i direkt förberedande syfte skall leda till ett 

praktiskt arbete. Efter att 1970 års läroplan trätt i kraft omformades det tidigare kallat yrkesskola, gymnasium och fackskola till den nuvarande skolformen 

gymnasieskola.  

I den rådande läroplanen Lpf 94 är utbildningarna namngivna som program till skillnad från de tidigare kallade linjerna och består av flera kurser som 

tillsammans utgör totalt 2500 poäng. För varje program behandlas flertalet karaktärskurser och ett antal valbara inriktningskurser. Vissa kärnämneskurser 

som Svenska A och B, Matematik A, Engelska A, Samhällskunskap A, Idrott & hälsa A, Naturkunskap A, Religionskunskap A och Estetiskt verksamhet är dock 

obligatoriska och skall läsas vid samtliga program. För slutbetyg krävs att elev avklarat samtliga kurser inom programmet med betygsättning enligt skalan IG; 

G; VG eller MVG där maximala antalet poäng för betyget IG, är 250. I Sverige finns det idag 17 nationella program och ca 7 icke-nationella program som 

samtliga omfattar minst tre år.  

 

Samtidigt som denna rapport skrivs pågår införandet av den s k gymnasiereformen med den nya läroplanen GY 2011 som antas gälla fr o m höstterminen 

2011. Tanken med gymnasiereformen är att öka kvaliteten på utbildningen och att få fler elever att slutföra sina gymnasiestudier. Regeringen vill att 

gymnasieelever ska vara bättre förberedda inför yrkeslivet eller vidare studier. Bland annat kommer gymnasieprogrammens innehåll och kraven för att ta 

examen att förändras. De 17 nationella programmen blir 18 med en tydligare avskiljning mellan de yrkes- resp. högskoleförberedande programmen och 

bland kärnämnena ersätts Estetisk verksamhet mot Historia. Det befintliga betygsystemet i skalan MVG- IG ersätts av ett A-F system med motivationen att 

göra det lönsamt och mer rättvist för elever att studera. Önskningar finns också om en förändrad skollag som bl a skall tydligare vägleda gymnasieskolorna i 

styrningen av deras skolor med gemensamma lagar och regler såsom läro-, kurs och ämnesplaner.  

 

Utformningsmässigt skiljer sig inte gymnasieskolans krav eller normer från övriga skolformer. Då gymnasieskolor kan välja att driva specialanpassade 

program som inte kräver- eller i liten omfattning använder särskilda lokaler, kan skolan välja att istället använda sig av allmänna och helst närbelägna lokaler 

för avsedd verksamhet. Exempelvis hyr många skolor en lokal sporthall för att bruka sina idrottskurser i. [1] [9] 
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2.2 GYMNASIESÄRSKOLAN  

Gymnasiesärskolan är en egen skolform som riktar sig till elever som inte kan följa med i gymnasiet på grund av en utvecklingsstörning, autism, eller ett 

autismliknande tillstånd, efter att ha avslutat grundsärskolan eller träningsskolan. Gymnasiesärskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan, Lpf 94 och 

man antingen kan läsa ett Nationellt program eller ett Introduktionsprogram där det är styrelsen för särskolan som avgör vilket. 

 

Enligt skollagen ska utbildningen i särskolan syfta till att ge ungdomar med utvecklingsstörning en individanpassad utbildning som så långt som möjligt 

gymnasieskolan. Eleverna ska ges möjlighet att ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Samtliga elever mottagna i särskolan har rätt att tas emot i 

gymnasiesärskolan fram till och med det år de fyller 20 år. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda utbildning inom särskolan för de ungdomar som inte har 

förutsättningar att gå i gymnasieskolan. Eleven kan, liksom gymnasieskolan söka sig till skolor i andra kommuner om de lämpar sig bättre för elevens behov 

och förutsättningar. 

 

Programmen är inte lika många som för gymnasieskolan och de flesta omfattar 4 år och är yrkesförberedande. I programmen ingår både kärnämnen och 

valbara kurser. Att läsa på gymnasiesärskolan ger dock ingen behörighet till vidare studier på högskola eller universitet. Däremot kan eleverna ta del av 

vuxenutbildning som kallas särvux eller skaffa en anställning med lönebidrag genom det statligt ägda Samhall till exempel. 

 

Gymnasiesärskolan har samma läroplan som gymnasieskolan, men följer egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Betygskriterier för nationella 

kurser på gymnasiesärskolan fastställs av Skolverket, medan lokala kurser fastställs av styrelsen för utbildning för respektive skola. På gymnasiesärskolan 

läses kurser som ger betygen godkänt (G) eller väl godkänt (VG). Om inget betyg kan uppnås att få kan ett deltagande intyg delas ut. 

 

I utformningen för gymnasiesärskolan måste samtliga rum vara anpassade för funktionshindrade och rullstolsbundna med bl a breda korridorer, hisstillgång, 

tröskelfria golv, stora badrum med plats för stödpersonal, vissa knappstyrda funktioner, särskild entréhall med plats för direkt biltransport, parkering för 

handikappsfordon. Ytorna skall alltså kunna passeras med ett rullande handikappsfordon. Även för gymnasiesärskolan beror utformningen på vilken sorts 

verksamhet som skolan väljer att bedriva, för att därefter anpassas. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ningsskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpf_94
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2.3 LAGEN OCH LÄROPLANERNA 

En närmare granskning av skollagen och läroplanen för det offentliga skolväsendet har visat att skrivningarna om den fysiska miljön endast utgörs av ett 

fåtal meningar. Formuleringarna är ofta allmänna och otydliga vad som avses. Ordet miljö används exempelvis som ett samlingsnamn för det psykosociala, 

ekologiska och fysiska miljön. [2] 

Skollagen styr det offentliga skolväsendet som omfattas av förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. 

I skollagen uttrycks det väldigt kort att ”Lokalerna skall vara ändamålsenliga” samt att ”Lokalerna skall ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning”. 

Första kapitlet, 2§ ”Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografiskt hemvist, samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet”. 

Läroplanen är en förordning som uttrycker vilka krav staten ställer på skolan, som i sin tur ställer på eleven. Läroplanen är grundläggande för utformningen 

av undervisningen samt målen eleven skall uppnå.  

Under rubriken; God miljö för utveckling och lärande nämns miljön som en plats där eleven ska mötas av respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 

sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Vidare sägs skolan vid sidan av hemmet spela en viktig roll 

för grundläggandet av personligtrygghet och självkänsla. 

I avsnittet om elevernas ansvar och inflytande under -mål att sträva mot, framgår att skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan samt att alla elever oavsett kön och social- och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsutformning och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 

Under; Riktlinjer står: Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga att vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön. Vidare framgår den genomgående meningen om skolans och undervisningens individanpassning till varje elev. ”Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 

I avsnitt 2.8 om rektorns ansvar står att en rektor har ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, te x bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. 
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Likvärdigheten genomsyrar även läroplanen där det under rubriken – En likvärdig utbildning, står- och skall tolkas enligt; En likvärdig utbildning innebär inte 

att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolan resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå.  

 

I övrigt saknas närmare skrivningar om den fysiska miljön i skollagen och läroplanerna. 

 

Arbetsmiljölagen är den lag som främst åsyftar den fysiska miljön i skolan.  Under- Arbetsmiljöns beskaffenhet, 2 kap 1§ står ”Arbetsmiljön skall vara 

tillfredställande för med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena skall anpassas till människors 

olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende samt att arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och 

förändrings- och utvecklingsarbetet som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts 

för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall”. 4§ ”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus och 

vibrationer och liknande skall vara tillfredställande” 

Rådet för arkitektur, form och design menar att arbetsmiljölagens utformning skulle kunna användas som redskap vid skolans fysiska miljöutformning 

förutsatt att begrepp som – den sociala och tekniska utvecklingen- och – förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende- tas på allvar samt förtydligas vid 

tillämpning av lagen. [2] 

 

Miljöbalken är den lag som generellt reglerar fysiska miljöer. 9 kap 2§ och 3§ uttrycker: ”Verksamhetsutövare skall ha kunskap och vid behov vidta åtgärder 

för att förebygga, hindra eller motverka olägenhet för människors hälsa, samt vid yrkesmässig verksamhet använda bästa möjliga teknik. Miljöbalken menar 

alltså att verksamhetsutövaren ansvarar för att miljöbalkens regler följs. 9§ i samma kapitel finns dock en särskild regel som lyder ”Bostäder och lokaler för 

allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår”. Med detta menas att fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavaren (t ex skolförvaltningen i de fall skolbyggnaden ägs av ett fastighetsbolag) som skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra 

störningar eller ohälsa.  

 

Efter en studie genom dessa bestämmelser blir det ändå svårt att klargöra vem som tydligt bär helhetsansvaret för den fysiska miljön i skolan. Lagarna 

täcker idag rent teknisk och funktionellt en lägsta nivå. Skolorna skall exempelvis vara brandsäkra och hållfasta samt ha bibliotek, matservering och tillgång 

till gymnastiksal. Om människans hälsa äventyras p g a ventilation, buller, mögel till följd av en dålig fysisk miljö träder olika lagar in. Om en utformning å 

andra sidan försvårar en verksamhets bedrivande, inte erbjuder tillräcklig arbetsro eller sänder ut starka signaler om brist på omsorg och engagemang, finns 

varken lag eller riktlinjer att följa. [2] 
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2.4 ANSVARANDE ENHETER 

Under tidigt 90-tal övergick huvudansvaret för skolverksamheten från staten till kommunerna. Tidigare styrde staten skolorna under ledning av det centrala 

ämbetsverket Skolöverstyrelsen (SÖ) som år 1991 ersattes av Statens skolverk efter 71 år av styre. Skolöverstyrelsen utarbetade normer och 

rekommendationer för utformning och dimensionering av den fysiska miljön i skolan. De statliga subventioner som då fanns för skolbyggen var direkt 

anslutna till dessa normer. Ett samhälleligt ansvar togs för såväl pedagogisk miljö som för resursutnyttjande och byggnadsekonomi. SÖ hade med sina 

experter, kunskap och tillämpade erfarenhetsåtgärder. [1][3] 

Regering och riksdag styr Sverige. I riksdagen diskuteras och bestäms de lagar som skall ange förutsättningarna för skolans fysiska miljö. 

Utbildningsdepartementet är den myndighet som inom Regeringen, ansvarar för att bereda lagförslag och genomföra lagändringar, bl a genom att forma 

skolmyndigheternas uppdrag. Arbetsmarknads- och Socialdepartementet ansvarar för frågor gällande arbetsmiljö resp. hälsa. [1] 

Kommunerna ansvarar och är arbetsgivare för samtliga kommunala skolor vilket betyder att de enligt arbetsmiljölagen, därmed bär det yttersta ansvaret för 

arbetsmiljön. Vanligen delegeras uppgiften från arbetsgivaren (kommunen) till en rektor. Inom friskolor, som måste vara godkända av Skolverket tilldelas 

ansvaret en eller flera huvudmän. [1] 

Skolverket är den statliga förvaltningsmyndighet som ansvarar för frågor gällande undervisning, rektorsutbildning, kompetensutveckling, information och 

kunskapsspridning, nationella utvecklingsinsatser, administration av statligt stöd och bidrag mm för det offentliga skolväsendet. [1] 

Skolinspektionen är även den en statlig förvaltningsmyndighet som inrättades 2008 och övertog ansvaret för tillsyns- och kvalitetsfrågor i det offentliga 

skolväsendet från skolverket med syftet att ha en mer renodlad roll inom utvärdering. Skolinspektionen ser till att lokalerna är ändamålsenliga och utför en 

inspektion var femte år inom alla skolor. Myndigheten tar även emot anmälningar från föräldrar och elever rörande bl a kränkningar eller stödbrist. [1] 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ansvarar för arbetsmiljön vid arbetsplatser och uppför statistik om denna samt arbetsskador i Sverige. Inspektörer 

från AMV har som uppgift att kontrollera att arbetsmiljölagen- och utfärda föreskrifter följs vid inspektionstillfällen på arbetsplatsen. [1] 

Boverket är den myndighet för landets samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket har uppsiktsansvar över hur bestämmelserna i 

plan- och bygglagstiftningen skall tillämpas. Myndigheten utfärdar olika regelverk däribland Boverkets byggregler (BBR) som gäller för ny- och tillbyggnad. 

[1] 
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Socialstyrelsen är den myndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård, hälso- och smittskydd, socialtjänst mm. Myndigheten ansvarar för att 

upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön inom miljöbalkens tillämpningsområde. Socialstyrelsens nationella mål för barn och ungas hälsa är: 

frisk luft, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, säker strålmiljö och bebyggd miljö. [1] 

Räddningsverket är den myndighet som ansvarar för barnsäkerheten i Sverige och förebyggande åtgärder. Man har på senaste tiden uppmärksammat det 

ökande antalet skolbränder och hur man ska handskas med problemet. [1] 

Barnombudsmannen är den myndighet vars chef även kallas barnombudsman och har i uppgift att informera och tillvarata om barns rättigheter med 

utgångspunkt i FN barnkonvention om barns rättigheter. [1] 

Rådet menar att det efter samtal och diskussioner med flera av de nämnda myndigheter fortfarande råder en otydlig bild om vem som har ansvaret om 

skolans fysiska miljö som helhet, samt på vilka grunder tillsyn skall bedrivas. Resonemanget har förts under rubriken -Den omätbara kvaliteten och syftar till 

att framföra det faktum att offentliga myndigheter är bättre på att hantera alla former av mätbarheter, än på att bedöma kvaliteten som helhet ur 

brukarens eller medborgarens perspektiv. Samhällets helhetskvalitet är svårberäknad och omätbar vilket gör det svårt för resonemanget om skolans fysiska 

miljö att hitta sin plats och få gehör i en värld där siffror och politik ofta hör ihop. Detta trots det ökade engagemanget om den fysiska miljöns betydelse och 

dess följande positiva effekter. [2] 
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2.5 MILJÖNS BETYDELSE 

 
Enligt Rådet för Arkitektur, Form och Design finns fyra starka motiv till varför den fysiska miljön har betydelse för skolan: 
 

1. Trivsel, trygghet och stimulans påverkas av den fysiska miljöns kvalitet.  
Att skapa trygga och trivsamma miljöer både invändigt och utvändigt för elever och personal att vistas i är betydelsefullt för verksamheten. Detta kräver 
utöver kunskaper om planering och byggande, en förståelse för den fysiska miljön betydelse, liksom insikt om de ungas och personalens behov inom ramen 
för verksamheten. Trivsel, trygghet och stimulans är på intet fasta begrepp som i koppling till miljön ständigt behöver definieras och omprövas. I dagsläget 
är det generellt sätt de mindre barnens skolmiljöer som bäst tillgodoser dessa behov medan de äldre barnens miljöer visar stora brister. [2][3] 
 

2. Samverkan mellan rum och pedagogik  
Den fysiska miljön har som uppgift att stödja och inte förhindra en vald pedagogisk modell. Rummens storlek och organisation erbjuder antingen 
möjligheter eller ställer upp hinder för önskat arbetssätt. Det görs tydliga kopplingar mellan en särskild pedagogik och rumsfunktioner, inlärningsmaterial, 
teknik och pedagogik i många skolor. Dock arbetar flera skolor med ständig omformulering av pedagogiska modeller vilket leder till ett behov av flexibilitet 
dvs en önskan om en lätthet i rörelserna mellan olika typer av rum. Samtidigt är kravet på arbetsro väldigt central varvid lösningar för dessa till synes 
motstridiga behov måste tillgodoses med stor kunskap om samspel mellan människa och rum. [2] 
 

3. Delaktighet och inflytande vid utformning är medel och mål. 
Skolan har i uppdrag att främja elevernas lärande och överföra grundläggande värden för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 
Det är en medborgerlig rättighet att få möjligheten att påverka beslut gällande den fysiska miljön. För att kunna utöva sin rättighet behöver eleven förstå 
processens gång samt skolmiljöns inverkan i olika avseenden. Detta görs genom att låta skolbrukare vara delaktiga i förändringsarbeten för att därigenom 
uppnå förståelse och kunskap hos eleverna om den demokratiska processens dynamik och dessutom nå ett bättre resultat.  Det är betydligt lättare att 
uppmuntra en vilja till omsorg om skolmiljön när brukaren själv får ha inflytande över den och på så vis göra den till ”sin”. En brittisk studie har visat att 
skadegörelsen minskat och elevers prestationer ökat när unga och vuxna i skolan gjorts delaktiga i utformandet av den fysiska miljön. [2] 
 

4. Skolbyggnaden som symbol i samhället. 
Skolbyggnader och dess miljöer sänder ut signaler inte bara till de som vistas där utan även till det omgivande samhället. Skolmiljön kommunicerar värden 
och blir ett svar på hur barn och unga tillmäts samt om hur skolarbete och kunskap värderas generellt. Unga är idag avancerade mottagare och uttolkare när 
det gäller form och symbolik. De gör jämförelser mellan miljöer de vistas i och är duktiga avläsare av avsändarens förmåga och engagemang. Det finns alltså 
skäl att ställa sig frågan om hur kvaliteten i skolmiljön och graden av omsorg som visas den, påverkar elevernas syn på sig själva och på det vuxensamhälle 
som har ansvar för miljön. [2] 
 



13 
 

2.6 HINDER 

Vanliga problem i den fysiska miljön idag är höga bullernivåer, dålig luftkvalitet och belysningsproblem. 2007 presenterade Boverket och Energimyndigheten 
ett energibesiktningsresultat efter en inventering av innemiljön i 130 skolor där 81 procent av de undersökta skolorna hade fukt i konstruktionen. Det 
framgick även att 75 procent av skolorna hade så stora problem med vissa platser att de inte gick att vistas där överhuvudtaget. Kostnaderna för att åtgärda 
uppgick till ca 5 miljarder kronor. Gladeligen håller inte alla skolor i Sverige samma låga kvalitetsnivå. Det finns en hel del bra skolor runtom i landet som 
håller en acceptabel resp. hög nivå. Dock dras alltför många skolor av en dålig skolmiljö att de betraktas som undermåliga. Rådet förmodar att flertalet 
vuxna inte skulle acceptera den skolmiljö många elever vistas i då de förväntas genomgå en personlig och kunskapsmässig utveckling. [2] 
 

EKONOMI 

 
En återkommande orolig punkt är ekonomin. Det kan tyckas dyrt att bygga den sorts specialanpassade och multifunktionella lokaler som skolan behöver när 
det dessutom är svårt att bedöma det framtida utnyttjandet. En ledstjärna blir att skapa flexibla lösningar. I praktiken kan dock inte de åtrådda flexibla 
lösningarna skiljas från de decennielånga provisorierna som hinner bli en hel generations skolmiljö. [2] 
 

SKADEGÖRELSE 

 
Under de senaste åren har även problemet med skolbränder ökat. Skolan är det tredje vanligaste objektet som brinner i Sverige. Det brinner en skola 
dagligen och de flesta gör det under dagtid när verksamheten är i full gång. Dessa bränder är många men inte särskilt omfattande. De bränder som utvecklas 
till större bränder som förstör en hel byggnad eller en skola inträffar under kvällar och helger mellan kl 21-22. Kostnaderna för sanering och renovering till 
följd av bränder uppgick år 2009 till ca 500 miljoner kr. 2010 gjordes 728 insatser mot bränder, eller förmodade bränder, i skolmiljö, i eller utanför 
byggnaden. Enligt Räddningsverket har antalet skolbränder ökat totalt och i förhållande till andra skadegörelser, exempelvis glaskross. 2007 stod brand i 
Stockholm för 90 procent av den totala skadegörelsekostnaden som uppgått till 90 miljoner kronor. I Göteborg och Malmö är samma siffror 47 % av 44 
miljoner resp. 60 % av 34 miljoner kronor. Denna negativa trend tycks dock vända och detta år är andra året i följd som siffrorna minskar och antalet 
bränder är på väg att nå en lägsta nivå. [6] 
 
I en Idéskrift från 2001 har det Brottsförebyggande rådet tillsammans med Skolverket skrivit att skolans uppdrag beskrivs som krävande i en tid då det 
sociala normsystemet har blivit svårare att omfatta och förstå. Man menar att skolan är en återspegling av samhället i stort och att brott och skadegörelse 
hör till verkligheten i skolan. Skadegörelse ökar också otryggheten som i sin tur bildar en negativ spiral. Man ställer sig därför frågan om onda cirklar går att 
bryta och i så fall hur. Rådet har i sitt arbete kring den fysiska skolmiljön varit i kontakt med flera kommuner och skolor, både lokalt och globalt, som visat att 
onda utvecklingar gått att vända. I samtliga fall har förändringsarbetet på ett eller annat sätt involverat en utveckling av den fysiska miljön. 
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Det Brottsförebyggande rådet talar om sociala resp. situationella brottspreventiva metoder. De sociala metoderna syftar till att stärka banden mellan hem, 
skola och samhälle och menas ha långsiktiga effekter om framgångsrika. Med situationella menas direkta åtgärder mot möjligheter att begå brott där man 
menar att en långsiktig situationell metod är att skapa kreativa ute- och innemiljöer som stimulerar fantasin och inbjuder till positiva aktiviteter. [2][7] 
 

ATTITYDER 

 
En ytterligare aspekt ur skolmiljöns helhetsintryck är den rådande attityden kring arkitektur i samband med byggnationer. Den vanliga inställningen till form 
och design är att det bara är det där ”lilla extra” som bara innebär utseende och kostar i onödan. En kunskap och förståelse om arkitektur som innebär 
problemlösning till sin grund på ett sätt som öppnar för möjligheter till en bättre fungerande verksamhet, är mindre utbrett. Det är sällan det 
helhetsbetydande behov som brukarnas och användarna utgör som grundar politiska beslut. Det är istället de mätbara tekniska och kortsiktigt ekonomiska 
aspekterna som styr beslutsprocesserna. Rådet menar att bristen på kunskap och kompetens i kombination med rådande attityder kring arkitektur och 
design med stor sannolikhet har en betydande inverkan på gestaltning och funktionalitet i offentliga och gemensamma rum överlag. Om samhället på ett 
fullgott sätt skall förmå att utveckla sina verksamheter mot i synnerhet en långsiktig ökad hållbarhet, behövs en fördjupad förståelse hos framförallt 
beslutsfattare om de positiva möjligheter som arkitektur, form och design tillför den egna verksamheten. [2] 
 

2.7 SITUATIONEN IDAG 

I samband med nedläggningen av Skolöverstyrelsen tillgodosågs inte framtida behov av fortsatt kunskapsbyggande och utveckling av den fysiska miljön. 

Kompetens, kunskap och organisation är begrepp som framförallt tappades vid omstruktureringen då SÖ ytterst syftade till ansvara för frågor gällande 

skolans fysiska miljö och dess betydelse för skolverksamheten. Med 60- och 70-talets erfarenheter av skolbyggande enligt SÖs normer och monokultur är 

situationen idag betydligt mer kulturellt spriden vilket gör det svårt att företräda en generell skolmodell. Dock återstår flertalet principer som utgör kärnan i 

skolverksamheten. I både skollag och läroplan fastslås tydligt att utformningen av skolans verksamhet skall överensstämma med grundläggande 

demokratiska värderingar som bl a rättvisa. Exempelvis är antalet timmar per ämne noggrant fördelat. Den rättvisa principen råder för skolväsendet men 

saknar en likvärdighetsprincip för skolans fysiska miljö. [2] 

FORSKNINGEN 

 
Olika forskare inom frågan menar att nya forskningsinsatser för den fysiska miljön kontinuerlig behöver göras. Pia Björklund skriver i sin rapport att det 
framförallt är de tekniska aspekterna i miljön som behöver uppmärksammas och att betydelsen av en god fysisk uppväxtmiljö inte är lika vedertagen som de 
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psykosociala aspekternas betydelse. ”Kanske beror det på att den fysiska miljön är så självklar att vi inte funderar över vårt förhållande till den”. Hon 
beskriver även skolan som en utvecklingsmiljö. ”En bra arbetsmiljö i skolan skall i skolan handla om att stimulera elevers positiva utveckling” [2] 
 
Design Council menar att ”en bra arbetsmiljö inte går att köpa färdiga från hyllan, utan att lyckade resultat uppnås till följd av en fruktbar process mellan 
arkitekt och beställare”. DC menar även att ”ingen fysisk miljö är evigt bestående. Förhållningsättet bör vara en ständigt pågående och levande process som 
involverar brukarna”. [2] 
 
Price Waterhouse Coopers har undersökt sambandet mellan kapitalinvesteringar i olika skolor och de studerandes resultat i en uppgift som visade sig vara 
väldigt svår att påvisa. Förändringar som ledde till förbättrade resultat utgörs främst av elevers och lärares ökade motivation som i sin tur ledde till ökat 
kvalitet i undervisning och inlärning. En effektivare rumsorganisation gjorde att eleverna dessutom hann lära sig mer. Investeringsmässigt skiljde sig 
resultaten åt beroende på hur pengarna användes och vilka förändringar som gjordes med samma summa pengar. [2] 
 
Anna Törnquist skriver att likvärdighet som präglar skollagen, står i kontrast till den uppdelning i skolvärlden som uppmuntras med syfte att ge skolorna och 
kommunerna friare tyglar för att planera sina skolor. Vid jämförande av olika skolor framgår det tydligt att de fysiska förutsättningarna varierar stort. 
Villrådigheten inför nya skolprojekt leder till att det växer fram skolmiljöer med mycket olika karaktär och med olika förutsättningar att utgöra stöd för 
verksamheten. En större variation och mångfald har många positiva egenskaper, dock skapar även fri konkurrens en situation där kommuner visar upp 
skillnader i engagemang och ekonomisk investeringsvilja. Den fysiska gestaltningen torde ge signaler på hur samhället värderar och satsar på sina barn och 
tonåringar. [3] 
 
 

2.8 FRAMTIDENS VERKTYG 

Kunskap är ett ledord inom arbetet kring skolmiljön överlag. Metoder mot bl a bränder och skadegörelser och dess effekter är något som är väl värt att 

fortsätta undersöka. De erfarenheter som idag finns måste tillsammans med forskningen samlas, vidareutvecklas och spridas för att komma till nytta. 

Behovet av kunskap är ledande men saknas idag på många nivåer. Som ett prioriterande led behövs ökad kunskap om elevers och skolpersonals mångsidiga 

behov samt hur den fysiska miljön kan möta dessa. I längden bör dessa analyser ligga till grund för planering, styrning och utvärdering av den offentligt 

finansierade skolan. Rådet menar att den offentliga upphandlingen har allt att vinna på att mer kunskap förs in i processerna, dels i form av ökad 

medvetenhet hos verksamhetsledningar om den fysiska miljön, dels i form av sak- och metodkunskap i upphandlingen. Vidare bör samtliga erfarenheter 

inom offentlig planering och förvaltning samlas in och tjänas som underlag för utvecklingen. Rådet tycker att betydelse av den fysiska miljön till en början 

bör synliggöras om som en tydlig del av skolväsendet som helhet för att därför också pekas ut, samt ansvaret för den, i de olika lagar, läro- och skolplaner 

samt myndighetsinstruktioner. [2] 
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Rådet för arkitektur, form och design ställer upp följande tre rekommendationer som de på nationell nivå anser vara rimliga och nödvändiga att ta hänsyn 

till för utvecklingen inom skolans fysiska miljö. 

1. Ett förtydligat nationellt måldokument för skolan gällande betydelsen av en god fysisk miljö 

Enligt skollagens 2§ skall utbildning inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Rådet menar att detta även bör gälla för den fysiska 

miljöns kvalitet som skolverksamheten drivs i. Alla barn, unga och anställda inom skolan har rätt till en bra arbetsmiljö och de som har ansvaret för att 

leverera denna är kommuner, friskolor, stat eller landsting. Liksom skälen för de höga gemensamma och nationella mål för utbildningen bör finnas en lika 

hög målsättning för den fysiska miljön utbildningen drivs i att hålla hög funktions - och gestaltningskvalitet. Skolmiljön behöver förtydligas som en del av 

helheten i en skolverksamhet, samt att undermåliga skolmiljöer inte är acceptabla. [2] 

2. Kunskapsbildning och forskning om skolmiljö bedrivs fortlöpande. 

Skolverksamheten ställer väldigt många och specifika krav på funktioner i miljön och dess gestaltning. En genomtänkt och väl utformad miljö stöder och 

tjänar den verksamhet den rymmer. En dålig miljö kan istället utgöra ett hinder för verksamhetens bedrivande.  Med mångfalden av pedagogiska metoder 

som verkar inom skolan samt det stora behovet av flexibla lösningar, är det viktigt att relationen mellan pedagogik och rum där lärande skall utövas, både 

utvändigt och invändigt, studeras kontinuerligt och i rätt takt. För de unga eleverna är skolan en miljö för lärande, identitetsutveckling och fritid. För att 

arkitektur, form och design i på bästa sätt ska kunna tjäna de behov som finns i skolan ställs det ständigt nya krav på kunskap, kompetens och ett kvalificerat 

forskningsarbete likaså för utvärderingar, erfarenhetsåterföring och kommunikation av goda exempel. [2] 

3. Funktioner på nationell nivå inrättas för rådgivning och tillsyn av fysiska skolmiljöer. 

Det är i dag flera myndigheter som delar på ansvaret för den fysiska miljön i skolan. Arbetsmiljöverket är på statlig nivå den myndighet som främst har 

möjligheten att föreskriva och rekommendera hur miljön ska utformas och då i första hand med utgångspunkten i ett antal specifika delaspekter. 

Tillsynsansvaret för den samlade fysiska skolmiljön som grundar sig på en samlad syn om barn, unga, pedagogisk verksamhet och gestaltningsfrågor saknar 

idag en tydlig hemvist i på myndighetsnivå. Enligt Rådet bör en lämplig central och rådgivande instans inrättas där kunskaper och erfarenheter kan utbytas 

samtidigt som en tydlighet om lägsta krav och övergripande mål kan vara till hjälp för ansvariga myndigheter både centralt och lokalt. [2] 
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Överst de två äldsta domskolorna i Skara. Nederst fr.v Växjö gymnasium från 

mitten av 1700-talet. Samma byggnad, Karolinergymnsiet i Växjö står kvar 

idag. Kyrkotornet har försvunnit och taket sänkts.  

3. SKOLHUSET GENOM TIDERNA 

Skolhuset har under olika perioder varit en avspegling av samhället som en del av en kulturell och politiskt kontext. Spännvidden för skolhuset beskrivs av 

Hjördis Kristenson som ofantlig. Under den senare delen av 1800- talet och vid sekelskiftet sågs de dåtida läroverken som publika, närmast palatslika 

byggnader, vars plast skulle framhävas i staden. De tidiga läroverken hade inte sällan en plats vid stadens torg, väl insmugna bland borgerligheternas andra 

byggnader. Några decennier senare finner man såväl folk- som gymnasieskolor i ensamt majestät omgivna av luft och rymd.  

 

KYRKAN OCH DOMKAPITALEN 

Skolväsendet har främst sitt ursprung i 1200 talet med klostren och domkapitlen som främsta huvudmän. Kyrkans starka och länge dominerande roll 

grundlade utbildningen och det var ofta prästerna som lärde ut. Den s k trivialskolan som uppkom runt 1500 -talet, har sin grund i den kyrkodominerande 

utbildningen som i sin kyrkoordning från 1571 uttrycker noggranna regler för såväl klassindelning som läroplan. Latin, kristendom och sång var 

huvudämnena.  

Under 1600 talet skedde många nytänkande och betydelsefulla reformer som resulterade i 

obligatorisk skolgång samt inrättning av gymnasier eller högre lärdomsskolor som överbyggnad 

till trivialskolan. Domkyrkorna och de nya sekundärskolorna befann sig vanligen i stiftstäderna 

Skara, Växjö, Karlstad, Linköping och Härnösand. Jönköping kom även att bli nytt centrum för 

skolväsendet där nya beslut togs.  

Utformningens villkor för dåtidens läroverk kom att bestämmas av grannskapet och det var 

inte ovanligt att skolorna var sammanvuxna med kyrkan. De stränga och slutna byggnaderna var 

ofta uppförda i två våningar med höga valmade sadeltak och reste sig ofta högt över sin 

omgivning. Gavlarna var prydda med lisener och krönt med en imponerande tornbyggnad som vilar på det höga valmade taket. Murarna var till en början 

rödfärgade och lisenerna gråvita. Dagsljusintaget var litet genom de relativt små fönstren i 

början men ökade markant i storlek allt eftersom dagsljusets funktion och inverkan framhävts. 

Schematiskt var skolan mellan 1700- talet till början av 1800-talet ett stramt byggnadsverk i 

sten värdigt sitt ändamål. En vanlig ordning var trivialskolan förlagd till bottenvåning och 

gymnasiet till det övre.     
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MOT SEKELSKIFTET 

Trenden med skola och domkyrka sammanlänkade var obruten och en placering i någon annan 

stans än stadskärnans centrum var inte aktuellt förrän sent mot slutet av 1800-talet då stora 

förändringar i staden gjordes i samband med bl a industrialismens genombrott. Folk flyttade in 

till städerna från landsbygden och tekniska tjänster i form av vatten och avlopp introducerades 

samt höjde livskvaliteten. Även järnvägen hade tagit sin plats i samhället vilket bidrog till ett nytt 

erforderligt stadsplanetänkande. Stadsplaneraren Adolf Edelsvärd presenterade ett förslag till en 

idealstad som skulle bestå av minst 18 procent torg, öppna platser och planteringar, främst i 

den tänkta mittaxel som utgör nav i det strikta rutnätet. Publika byggnader som skolhus, 

badhus m.fl skulle ligga fritt längs ”promenader” och byggda i en lätt och behaglig stil. Kyrkan 

skulle ha sin egen framstående plats.  

Södra Latin och Norra Real i Stockholm invigdes 1891 och är tvillingskolorna som utgör 

prototypen av högre allmänna läroverk. Man använde samma ritningar för en enkel, rationell 

och ekonomisk lösning. Tiden är under en form av omfattande institutionsbyggande då klyftan 

mellan olika typer var liten. Planlösningen kan t o m vara svår att avtyda om det är ett lärosäte, 

museum eller ett sjukhus. Stora sjuksalar bredvid varandra, där sängarna vid en hastig blick kan 

förväxlas med skolbänkar. Och mellan vårdanstaltens kyrksal och skolans aula kan man sätta 

likhetstecken. Trapphusen var också generöst tilltagna, underlättade orienteringen men kunde 

också användas för att exponera föremål.  

Norra Real och Södra Latin kan liknas vid normalplaner för läroverksbyggen under den tiden och 

en bra tid framöver. Materialens äkthet skulle framhävas och teglet med dess inneboende färg 

räckte för att utsmycka hela byggnaden. Betraktaren påminns om både renässans och medeltid 

med utmärkande murpelare, pilastrar som ramar in de på översta våningen, stickbågsrundade 

fönstren.  

Mot slutet av 1800- talet ökade skolbyggnaden på höjden med vanligen en våning och 

skolgårdar blev en mer eller mindre standard. Mer fokus sattes vid interiören i de olika 

läroverken med dekorativa inslag av natur och kultur i samband med att flick- och 

Fr.v Adolf Edelsvärds förslag till idealstad, 1859. Svenska skolhuset invändigt 

på Wienutställningen 1873.  

 

Fr.v Södra Latins gymnasium, huvudfasad och Aula. Per E. Werming 1891. 

Nederst planförslag till Högre allmänt läroverk, Norra Real och Södra Latin, 

Stockholm.  
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folkhemsskolan tog sin plats i samhället. Skolorna hade även väldiga och utmärkande portaler med 

vestibuler som präglats av de olika stilarna under 1800-talet. Puts i fasaden var inte heller lika 

självklart längre. 

Folkskolorna som uppfördes runt sekelskiftet i framförallt i de stora städerna, var mycket stora och 

tog, med gården inräknad, nästan upp ett helt kvarter. Detta bör ha berott på de stora 

barnkullarna vid sekelskiftet. De väldiga byggnaderna visade vad tiden förmådde både funktionellt 

och estetiskt. Samtidigt var de en symbol för kunskap och ett progressivt samhälle. Möjligen ville 

man, i kontrast till dåtidens usla hemförhållanden tillföra ytterligare en kompenserande aspekt för 

de unga med generösa mått i skolkorridoren, stora ljusa klassrum och en skolbänk med eget fack. 

Man införde även arbetsstugor för de fattigaste och mest tillsynslösa barnen som alltså kunde 

arbeta efter schemalagd skoltid.  

Södra Folkskolan i Jönköping invigdes 1908 och är en stor anläggning som uppfördes på jungfrulig 

område. Stadsplanen utryckte en en stad i förändring där befolkningen förväntades öka. Pondus 

kan mycket väl användas som beskrivning på en instutition värdig sitt ändamål. Arktitekten August 

Atterström har här, under det fria jugend, utryckt sig assymetriskt med två mjukt rundade 

portaler. Betraktaren möter blott en torso, mittpariet och en flygel, den norra. Sockeln är av 

finhuggen granit på betonggrund; källarvåninen som till större delen befinner sig över jord har 

en fasadbeklädnad av kalksten. Muren i övrigt har klätts i tegel och yttertaket är lagt i skiffer.  

Det praktiska rutnätet med raka gator och klart avgränsande kvarter var ett effektivt sätt att ordna 

byggandet i samband med den växande trafiken. Dock saknandes inga invändningar från både 

arkitekter och planerare som hade tröttnat på den monotona formen. Utvecklingen tar sig andra 

vägar, utbyggnadstakten blir som en följd av konjunktursvängningar inte den väntade och nya 

ideal gör sig gällande inom arkitekturen. Både byggtekniskt och sanitärt hade man kommit långt 

runt sekelskiftet hade 1900 vilket gav upphov för att numera ägna intresse åt bl a skönhetens 

förädlande inverkan.  

1919 introducerades en ny studieplan som främst rörde nya undervisningsmetoder som utökade 

studier i det fria, koncentrationsläsning, större självverksamhet samt nedskärning av 

Överst fr.v Södra folkskolan, Jönköping. August Atterström, 1908. Över och 

under exempel på inredningar, trapphus och portaler i fick- och folkhemsskolor. 

Under f.d flickskolan i Nyköping med planer, numera folkhögskola. Putsfasad. 
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kristendomsämnet. Klassrummets dominans var fortfarande orubbad även om utrustningen 

kunde se annorlunda ut.  

MODERNISMEN 

Tiden runt 1930 innebar början till slutet för de gamla storsvullna palatsskolhusen. Fasadernas 

dyrbarhet och ståtliga palatsliknande utseende tävlar med de inventiösa höga ljusa och ytterst 

hemtrevliga skollokalerna och korridorerna med dyrbara bjälklagskonstruktioner, 

linoleummattor, praktfulla vestibuler med dörrar av ek eller mahogny samt granittrappor. Många 

arkitekter tyckte det var dags att slå ett slag för billigare skolbyggnader.  

Karl Nissen hänvisar till tyska och danska skolor som med lika antal elever som en svensk skola, 

upptog 20 procent mindre utrymme. Korridorer i husets mitt förespråkades för att spara yta och 

den stadgade 4 meters höjden mellan golv och tak kunde också följa utlandets 3.35 menade 

han.  

Vid tal om nytänkande och förändring utgör modernismen med typexemplet Bauhaus i tyska 

Dessau en milstolpe för arkitekturen. Här finns allt man kan förknippa med funktionalismen, som 

för övrigt fick sin stora utbredning i samband med Stockholmsutställningen 1930. Tunna skal 

omsluter rum där öppna ytor presenteras på ett djärvare sätt än tidigare, armerad betong som 

nått sitt fulla erkännande både konstruktionsmässigt och estetiskt, står för frigörelsen i huset. De 

av tradition bärande murarna har ersatts av fritt stående pelare. Skalet är en vit osmyckad vägg 

men lika ofta glas i form av långa fönsterband eller en hel fasad med tunna bågar och spröjs i 

järn. Taken är platta, profilerna skarpa och hela byggnaden är ett samspel kroppar i olika höjder. 

Planen är klart funktionsbetingad med tre uppdelade och olika enheter. En arm rymmer således 

mindre salar förenad med en vinkelställd administrationsdel som vilar på pelare. Denna ”bro” 

mynnar såväl i den envåniga samlingssalen -som står i direkt förbindelse med studenternas 

bostäder- som i den stora ”verkstadsdelen”. Bilden av planen kan liknas vid ett kryss, tydlig och 

intrikat på samma gång. Trots att skolan stängdes efter bara åtta år gav utformningen eko och 

levde vidare utanför Tyskland.  

 
Överst Bauhaus i Dessau. Walter Gropius, 1926. Under fr.v  Sveaplans 

flickläroverk, idag Socialhögskolan vid Stockholms Universitet. Nils Ahrbom 

och Helge Zimdahl, 1936. Nederst Södra kommunala mellanskolan. Paul 

Hedqvist, 1936. 
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Under funkiseran från sent 1920- fram till 40-tal behöll skolbyggandet fortfarande sin 

framskjutna roll i samhällets utveckling.  

Funktionalismen mötte under 40-talet motstånd av bland andra empirismens organiska 

former och ideologi med återanvändandet av tegel i fasad, och sadeltak.  

Det byggdes många s k folkhemsskolor i Sverige som följde tidens tendenser, blev mindre 

anspråksfulla till sin karaktär, men bibehöll en hög arkitektonisk och materialmässig standard 

i interiörerna.  

Den stora hallen i skolan hade gjort sitt intrång efter att, till viss mån ha ersatt den klassiska 

skolkorridoren, och efterlämnade flertalet s k hallskolor som byggdes framtill 60- talets 

början. Inspirationen kan ha skänkts av olika institutioner med stor rymd, fria ytor och 

överljus. Stora museer med vida salar, bibliotek med rader av gallerier ovanför varandra, 

banker, världsutställningarnas maskinhallar utgör några av exemplen. 

Vid 1962 års grundskolereform infördes obligatorisk 9- årig grundskola med start vid sju års 

ålder. Samtidigt förändrades synen på skolan radikalt och nya pedagogiska strömningar 

ställdes krav på nya byggnader. För de äldre eleverna skulle klassrummen ersättas av 

ämnesspecifika rum med karaktäriserande inredningar. Skolhusen skulle användas en lång tid 

framöver då nya skolorganisationer och annorlunda undervisningsmetoder inrättats. 

”Palatstraditionen” avvecklades och ersattes under 60- talet av den s k paviljongskolan som 

innebar mer fokus på uterum. Inspiration hade hämtats från länder som England, Tyskland 

och Danmark som redan bekantats med uttrycket väl.  

Skolan bestod av mindre enheter i parklik miljö istället för de tidigare gatunätsbundna 

byggnaderna. Inne i skolsalen hade läraren lämnat sin upphöjda position, katedern på 

podium, för att befinna sig på samma nivå som barnen. Möblerna som ofta var i trä på 

lackerad stålrörstomme, gick lätt att flytta runt. När vädret tillät skulle barnen och läraren 

lämna klassrummet. Genom stora ”fönsterdörrar” skulle man direkt ut till en fredad plats och 

tillbaka för att fortsätta lektionen.  

Överst Falkenbergsskolan, Kalmar. Nils Carlgren, 1956. Under fr.v  

Södermalmsskolan och Solna gymnasium är tydliga exempel på hallskolor 

uppförda mellan 30- 60 talet. Nedan ombyggd paviljongskolan från 1969; 

Hjärup, Skåne. Gunilla Svensson, 1996. 
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Under 60-talet ansågs skolgestaltningens helhetsuttryck fortfarande vara betydelsefull med en 

fortsatt stor omsorg av material och detaljer. 

Senare del av 60- och tidig 70- tal kom de platta och enplansbaserade systemskolorna. Hjördis 

är tydligt med att kritisera den länga av systemskolor som uppfördes under det sena 1900 -

talet. Hon menar att om de gamla skolhusen stack av mot omgivningen, i akt och mening att 

just synas, därtill gärna en arkitektonisk gestalt som var väl artikulerad, ibland rentav 

överdådig, förhåller sig således på rakt motsatt sätt med dessa nya byggnader. De ”smyger sig 

undan” och att det rör sig om en läroanstalt är långt ifrån alltid självklart. Kravet med hushålla 

med byggnadskostnaderna skall vägas in, men måste detta sätta hämsko på kreativiteten? 

Avlägsen är det den tid då en tung portal fick någon att känna sig utestängd, ingångarna är 

snarare svåra att hitta. Trots att dessa skolor från en början svarade mot nya önskemål gällande utrymmen, öppenhet och flexibilitet visade de sig fort nog 

omoderna och otillräckliga. De nya pedagogiska strömningarna i samband med datorns introduktion, drev på förändringar.   

Under 60- talet hade skolbyggandet nått en större omfattning än någonsin tidigare. I genomsnitt hade man satsat upp emot 1 miljard kronor årligen för 

byggandet av grundskolor och gymnasier. Utgifter för personal och lokaler utgjorde en stor del av budgeten vilket krävde sänkta byggkostnader och 

avspeglas i många anläggningar från samma tid. Funktionsuppdelningstanken rådde i samhället vilken innebar att arbete, boende och frititd skulle separeras 

ifrån varandra i ren fysisk mening. Efter 70- talet har relativt få skolor byggts i Sverige. Folkhems- och systemskolorna hör tillsammans till den typ av 

skolbyggnader som uppfördes under tiden då mest intensivt skolbygge genomfördes och finns därmed i flest antal.  

Dåvarande chefsarkitekt på skolöverstyrelsen, Karl - Gösta Lindquist hade i sin artikel från 1981 bland annat skrivit om skolpolitiska och ekonomiska 

problem. Från att under 60- 70-talet ha varit förhållandevis enkla att läsa blir planerna nu mer och mer komplicerade eller de snarare, presenterar den 

mångfald den nya skolan gjort till sitt signum. 

 

 

 

 

 

Alströmergymnasiet i Alingsås utgör ett tydligt exempel på en anonym 

systemskola. EKHL arkitektkontor, 1967. 
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MILLENIESKIFTET OCH NYA SKOLTRENDER 

Nya skoltrenden nämns vara präglad av gallerian som idag finns i varje stad. 

Dess öppna och flexibla lösning har i stor utsträckning även sjunkit in i 

skolhuset.     

Hjördis skriver att utifrån hennes erfarenheter av svenska förhållanden säger 

henne att våra nya skolbyggnader på det hela taget lever upp till dagens 

önskemål om flexibilitet som täcks med hjälp av öppna utrymmen. Den nya 

svenska skolan är obunden av tyngande traditioner och föga hierarki. 

Mångfalden är slående, tydligt uttryckt i planlösningen. Skolsalen har inte 

försvunnit men den tycker hon ska gå under ett annat namn som exempelvis 

studielandskap, ateljé eller kunskapsverkstad. Ett utmärkande drag för dessa 

olika utrymmen är just flexibilitet. 

Balingsnässkolan i Huddinge är ett ”futuristisk” och ”färgstarkt” exempel på ett 

lärosäte uppfört efter millennieskiftet. Med sina stora glasytor i olika kulörer och 

regnbågsfärgade stålstavar som håller upp gymnastikhallen, påminns man om 

den riktning 1900- talets konst som i Sverige fick sitt genombrott på 40- talet, 

konkretismen. Om första mötet med skolan är häftigt blir fortsättningen 

betydligt lugnare. I hall och korridorer dominerar vitt och grått vid sidan om 

golvets plommonfärg, slipad terazzo och gummimattor, samt trädetaljer.  

Att intresset för 1930-talets modernism nu står högt på dagordningen finns det 

många bevis för, inom all typer av byggnader. Stilmässigt tar sig detta uttryck i 

linjerna former, mycket glas och ljusa ytor. I Balingsnässkolan blir detta tydligt 

mot gården, med fasader klädda i vit puts. En rund form, också ett kännetecken 

för högmodernismen, omfamnar anläggningens ”hjärta” och tar sin början i inne 

Balingsnässkolan i Huddinge. AIX Arkitekter, 2003. Överst fr.v trädgård med kanal, färglada 

gymnastikhuset och glasfasad. Nedan fr.v hall med teater, fasad mot skolgård.  

”Gallerian” med öppna 

ytor och dagsljusintag 

med hjälp av mycket 

glas är en allt vanligare 

syn bland dagens 

skolhus. Här exempel 

fr.v Jenny 

Nyströmsskolan, 

Kalmar. Högst upp t.h 

Södertörns Högskola, 

Stockholm och 

Möllevångsgsskolan, 

Malmö. 
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i huset med bland annat en liten amfiteater. Utomhustrappor utskurna ur muren 

med grafisk skärpa, är ett återkommande motiv. Men stora glasade partier finns 

också liksom färgade rutor, nu i milt gröna, gula och gråblå toner. 

Små barn, mellanstora barn och stora barn utgör totalt 600 elever där varje grupp 

har sin del i huset, med på samma gång tydliga gränser och gemensamma ytor, i 

passager, i bibliotek och det s k ”hantverkshuset”. Hit har ämnena bild, keramik, 

textil, trä- och metallslöjd koncentrerats. 

Utemiljön är den för Mälarlandskapet typiska där fonden är skogklädda kullar som 

med inlevelse format barnens behov. En takterrass på rundeln utgör ett fint 

komplement. En rännil börjar i en backe och rinner i en sicksack form mot en trappa 

för att sedan försvinna under jord. 

Det finns även exempel av skolor som fått ”grönare” rum och biologisk mångfald. 

Elias Fries skola i Hyltebruk är en botanisk upplevelse döpt efter en den kände 

botanikern. Mellan klungan av färggranna envåningshus i trä sträcker sig den lätt 

krökta ”brukstugan”, allt i anknytning till ortens historia och bebyggelsemönster. 

Många små fritt liggande hus, fördelade på olika åldersgrupper där det i vart och ett 

finns två skolsalar på gavlarna, rymliga och ljusa med öppen takstol och ett trivsamt loft med rum för lärarna. Planformen liknar ett grekiskt kors. Rektor 

sjuksköterska och vaktmästare håller till i ”centrumhuset” som också rymmer en samlingssal med scen. I skolan tas till exempelvis allt avlopp om hand på 

tomten och som första skola har man urinseparering, maskkompostering och infiltrationsbädd. Naturligtvis komposteras också matrester trädgårdsavfall. 

Dagvatten leds i diken och ränndalar, ”kanaler” till en öppen våtmark. Bakom varje hus ligger trädgårdar av olika karaktär med fruktträd och bärbuskar samt 

prydnadsväxter, välansade rabatter och ett växthus. 

Över tiden har situationen för skolhuset sett olika ut. Från då att skolbyggandet kommit igång på allvar har en obruten tradition med hög hänsyn till 

kvaliteten genomsyrat skolans fysiska miljöer, fram till 60- talet. Under detta decennium och ett bra tag framöver förändrades bilden. Till följd av en kraftig 

expansion av skolväsendet kombinerat med reformer av olika slag påverkades tyvärr byggandet som resulterade i låga budgetar. På annat sätt kan inte 

resultatet tolkas. Idag ser vi dessbättre en återgång till det gamla, i meningen att elever och lärare på nytt möter hög standard och vackra rum, goda och 

hållbara material, färgglädje och stort spelrum för fantasin. [4] 

Elias Fries skola, Hyltebruk. Anna Törnquist, KerstinTeutsch och Birgitta Holmström 1995. 

Överst fr.v ”bruksgatan” med skolhusen. Trädgård med dike och ränndalar. Skolsal. 
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4. MILJONPROGRAMMET 

Miljonprogrammet är det sammanfattande namnet på den bostads- och byggnadspolitik i Sverige som utgjordes 

under åren 1965-1975. Riksdagen hade beslutat att lösa den akuta bostadsbristen som rådde genom att låta 

uppföra en miljon nya bostäder med ökad standard, under en väldigt kort tid. Resultatet blev totalt ca 1 006 000 

nya lägenheter belägna i stadens periferi, i form av framförallt flerbostadshus, radhus och småhus som idag 

omfattar 25 procent av Sveriges av totala bostadsbebyggelse. 

BAKGRUND 

I Sverige nådde bostadsbristen höga nivåer under 1950-talet vilken främst berodde en stor folkomflyttning och 

utbredd urbanisering. Folk flyttade från byar till städer där arbete fanns. Samtidigt rådde högkonjunktur i Sverige 

som var ett av få länder som hade fungerande industrier efter andra världskriget. Dock var den generella svenska 

bostadsstandarden under 50- talet dålig. Låga, trångbodda och nedslitna hem var vanligt förekommande 

bostadsförhållanden. 

1959- års bostadsbyggnadsutredning visade ett kraftigt behov av nya bostäder som uppskattades till 1,5 miljoner bostäder mellan åren 1960-1975. Den 

uttryckte även ett rationaliseringsbehov av byggindustrin.  

Miljonprogrammet antogs av riksdagen 1965 och målet blev att bygga en miljon nya lägenheter under en tioårsperiod 1965-1975 där statlig stöd erbjöds till 

kommunerna som premierades extra för storskaliga byggen då man menade att uppföra byggnaden med plats för fler hyresgäster var säkrare ekonomiskt. 

Storskaligheten har även kommit att bli miljonprogrammets största kännetecken. Standardisering av material och byggnadsdelar blev resultatet av 

byggnormernas utformning. Projektet uppfyllde sitt mål och resultatet blev 1 006 000 nya lägenheter vilket gjorde att bostadsbristen så småningom gick 

över på slutet av 70 talet och ledde istället till ett överskott på outhyrda lägenheter. Drygt hälften av husen byggda under miljonprogrammet är småhus som 

villor, parhus och radhus medan andra hälften är flerfamiljshus i form av lamellhus, punkthus, skivhus.  

STADSPLANERING  

Under 60- och 70- talet var planeringsidealen som sådana att- istället för att bygga enligt det traditionella rutnätsidealet, uppföra helt nya områden. Det 

skulle skapas lägenheter med bra ljusinsläpp, stora rekreationsytor omkring husen samt goda kommunikationer och offentlig service på strategiska platser 

relativt bostadshusen. 

Vy över Hagalund, Stockholm. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Villa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lamellhus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Punkthus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skivhus
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En plan för trafikseparering inrättades som gick ut på att skilja bil- och gångtrafik åt. Detta ledde till att 

man byggde många gångtunnlar- och broar, breda motorvägar och stora parkeringsplatser. 

Gångvägarna som frilades blev därmed också helt bilfria.  

Vägnät, avloppssystem och elnät byggdes ut i städerna i samband med att områdena i stadens periferi 

växte.  

I de större städerna drogs spårtrafiken från den centrala orten till den nya perifera stadsdelen i 

utkanterna av staden. På sådant vis byggdes exempelvis Stockholms tunnelbana och Göteborgs 

spårvagnsnät ut. Många kranskommuner till de stora städerna som ville ha spårtrafik, lät bygga 

områden mot löften om spårtrafik bunden till innerstaden. 

De planerade bostadsområdena förseddes med kommersiell och samhällelig service, rekreationsanläggningar, arbetsplatser och skolor. Service och skola 

samlades ofta kring en centrumanläggning och skulle erbjuda service av olika slag samt kunna nyttjas även under helger och kvällar för olika evenemang. 

HUSBYGGANDET 

Idealen under miljonprogramseran kan betraktas som funktionalism, hård planering samt en vilja att finna lugn utanför den trånga och stressiga stenstaden. 

Kombinerat med strama ekonomisk begränsningar blev utformningen av husen avsevärt påverkade av dessa omständigheter.  

Husbyggandet förespråkades av effektivitet och ekonomisk rationalitet med framförallt prefabricerade betongelement och putsade fasader. 

Sandwichelement med färdig inlagd isolering hör till de vanligaste konstruktionselementen. Även tegel användes flitigt som fasadmaterial, dock inte i 

stommar. Kombinationer av prefab- betongelement med ytskikt av tunt fasadtegel förekom också.  

De prefabricerade betongelementen kunde gjutas på arbetsplatsen i en s k ”tillfällig fabrik” vilket effektiviserade och industrialiserade byggandet avsevärt. 

Metoden användes frekvent vid uppförandet av de större bostadsområdena och används i en modifierad variant även idag. 

Arkitekturen var sparsmakad, rationell och saklig och kan därför upplevas som ganska enformig. Dåtidens brutalistiska ideal som uttryckte en hel del råa och 

grå fasader, gav husen ett generellt fyrkantigt och stelt utseende. Bostadsområdena ligger oftast isolerade utkanten av städerna med bostadshusen 

placerade inne i bilfria grönområden och omringades av vägar och parkeringsplatser. [1][13] 

 

Typiska miljonprogramshus i Hammarkullen, Göteborg  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Motorv%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kranskommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Prefab
http://sv.wikipedia.org/wiki/Betongelement
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BEFOLKNING 

Statistik från 2010, över många miljonprogramsområden som haft integrationsproblem visar att folk med utländsk bakgrund utgör en majoritet av 

befolkningen. Runt Stockholmsområdet är befolkningen till 90 % av utländsk bakgrund i exempelvis Fittja, Tensta och Rinkeby.  Flemingsberg, Skärholmen 

och Norsborg är andelen 80 % och i Södertälje motsvaras antalet av ca 65%. [17] 

 

Miljonprogrammet är inte en företeelse unik för Sverige. Bostadsområden med liknande förutsättningar byggdes under efterkrigstiden i hela Europa och 

Sovjetunionen. Höga produktionsnivåer, korta byggtider, prefabricerade byggmaterial och uppförande i stadens periferi är gemensamma resultat av 

byggboomen under efterkrigstiden. Problemen som uppstått är även de av likartad form; oprövade konstruktionsmetoder, perifert läge i staden som lett till 

sociala problem samt bristande underhåll av allmänna ytor. Flera av miljonprogrammets områden betraktas idag som fysiskt och socialt bristfälliga 

boendemiljöer. [1][13] 

 

4.1 UNGDOMEN 

Ungdomsåren hör till den mest sköra tiden under en människas liv då många psykiska och fysiska förändringar genomgås och mottagligheten för omgivande 

påverkan är hög. Att värna om denna tid är en mycket svår samhällsuppgift som kräver god vägledning från många håll, som tyvärr inte alltid erhålls.   

UNGDOMSBROTTSLIGHET 

Med ungdomsbrottslighet menas den brottslighet som främst personer i åldern 15-20 år står för. 

Ungdomsbrottsligheten har under 1900-talet framhållits som ett allvarligt samhällsproblem, först som stöldbrottslighet och sedan 1980-talet som 

våldbrottslighet. Ungdomsbrottslighet kan i stort likställas med traditionell brottslighet, dvs. olika former av stöld, skadegörelse och våld. Den når troligen 

sin topp i tidiga tonåren och begås i allt väsentligt av män. Utländska ungdomar bosatta i Sverige begår enligt statistiken brott i nästan dubbelt så stor 

omfattning som svenska ungdomar, medan invandrarungdomar i andra generation placerar sig mellan svenska och utländska ungdomar i detta avseende. 

Förklaringar av ungdomsbrottslighetens orsaker och utveckling liknar de allmänna teorierna om brott och brottsutveckling. Det straffrättsliga 

reaktionssystemet avseende ungdomar skiljer sig delvis från det som gäller vuxna lagöverträdare. Livstidsfängelse får inte utdömas. Fängelsestraffet skall 

användas restriktivt. Böter och åtalsunderlåtelse får däremot komma till större användning. Ungdomar kan även överlämnas till vård inom socialtjänsten. [1] 
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Det Brottsförebyggande rådet menar att ungdomars brottslighet är ett komplext fenomen som inte kan beskrivas utifrån en enskild infallsvinkel eller 

förklaras utifrån en enskild teori. Därmed finns det inte heller en enskild metod som har förmåga att lösa ungdomsbrottsligheten. Det tidiga 

brottsförebyggandearbetet måste innehålla många olika komponenter och bedrivas på många olika nivåer i samhället. På individ- och familjenivå finns det 

behov av riktade åtgärder för barn och föräldrar för vilka de generella systemen inte är tillräckliga. Det kan handla om stöd och behandling av olika slag, där 

så kallade föräldrautbildningar är ett av flera exempel. I närsamhället behöver brottsförebyggande aspekter vägas in när sociala och fysiska miljöer och 

utformas. Om antalet tillfällen till brott motverkas genom brotts- och trygghetssäkring av den fysiska miljön, kan det bidra till att färre unga utsätts för brott 

och skaffar sig egen erfarenhet av att begå brott. Ett sätt att engagera och väva in unga i positiva verksamheter är att skapa fungerande plattformar för 

social integration, exempelvis ett rikt och stimulerande utbud av fritidsaktiviteter. Skolan är en annan arena där det finns behov av och möjligheter till att 

arbeta mot både pågående problem och framtida brottslighet. [16] 

UNGDOMSGÅRD  

Fritidsgård eller ungdomsgård är en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av fritidsledare. 

I Sverige drivs fritidsgårdar kommunalt eller av föreningar och kyrkosamfund. Tidigare fanns de s k hemgårdarna som startade runt tidigt 1900 –tal och 
grundade sig på ett bildningsperspektiv enligt kristen tradition. Hemgårdarna fick aldrig någon större spridning utanför Stockholm.  

Som ett resultat av barnavårdslagen som tillkom 1924 så fick de kommunala barnavårdsnämnderna runt om i landet ansvar för den förebyggande 
ungdomsverksamheten. Detta resulterade i fritidsgårdsverksamheter med fokus på ungdomar. Verksamheten skulle utbilda och vidga ungdomarnas 
kunskaper genom studiecirklar, praktiska arbetskurser, föredrag, diskussioner, sång och musik. Politiska inslag fick inte förekomma. [1][15] 

UNGDOMENS HUS 

Ett Ungdomens Hus finns i många orter runt om i landet och syftar till att sysselsätta ungdomar på deras fritid. Vanligen finansieras lokalen och 

verksamheten av kommunen men drivs av ungdomarna själva. I huset brukar någon form av kaféverksamhet drivas tillsammans med, vanligtvis drogfria 

arrangemang och aktiviteter av olika slag. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fritid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fritidsledare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Barnav%C3%A5rdslagen&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barnav%C3%A5rdsn%C3%A4mnd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ungdomar
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EXEMPEL, UNGDOMSGÅRD - YOUTH CENTRE, HUDDINGE 

Kommunala bostadsbolaget Huge beslutade att omvandla den dieseldoftande 

panncentralen till en riktig ungdomsgård. Den låga byggnaden med höga skorstenen syns 

ända från motortrafikleden. Uppifrån blickar man ut över hela den infrastrukturspagetti 

som sammanflätas nedanför de färgglada husen i Flemingsberg. 

Uppdraget var att omforma 550 kvm stora lokalerna gick till Scheiwiller Svensson 

Arkitektkontor som med sikte på ”ett hyfsat hårt ställe” skulle skapa en träffpunkt med 

spännande rumsliga kvaliteter.  

Målet var en mötesplats inte bara för de ungdomar mellan 13 och 19 år som skulle 

hänga här mellan 18:30 och 21:30 på vardagar och till 23:00 på helger utan också en 

plats för föreningsliv och olika arrangemang i 1960-talsförorten, som också fått ett ny 

upprustat centrum. 

Idé 

Visionen var som ansvarige arkitekten Ari Leinonen uttrycker det ”att bevara känslan av 

att man är på ett hyfsat hårt ställe ”. Han skaffade sig en egen tonåringspanel för att inte 

kliva helt fel. 

Grundidén var ett rum i två plan, med en hylla för spaning och ett nedre rum med en 

scen och ett golv med plats för allt från dans till bordtennis. Att stå och hänga på räcket 

på hyllan och bara se sig omkring är en perfekt syssla, den briljanta gestaltningen gör att 

man ser alla och man är sedd av alla. 

Material  

I huset har man använt relativt enkla robusta material som tål en hel del slitage som 

svarta linoleumgolv, betong och grov järnräcken. Konstruktionen är dimensionerad för 

att ge huset en bra akustik som kan vara praktisk vid dans och musik aktiviteter. Man har 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överst fr.v pingisspel i undre plan. Vy från entréplan mot scen. Under fr.v Vy mot 

fasad från parkering. Alternativ möblering, undre plan. Nederst planer. 
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försökt integrera samma färger som finns på husen i Flemingsberg på andra sidan trafikleden. 

Entrén ligger på markplan, en trappa som leder till nedre planet finns tydligt placerad. på entréplanet hittar man bland annat ett pentry och ett Café med 

sittstolar och soffor, ett hobbyrum samt arbetsrum för fritidsledarna.  

På nedre planet hittar vi datasal, replokal, moped verkstad samt en scen som kan anpassas till olika arrangemang.  

Fritidsledarna intygar uppskattningen från ungdomarna, som beskriver huset som en ”riktig gård” inte som de där ombyggda kontorslokalerna som de 

brukar hänvisas till. [24] 
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5. DEN NYA SKOLANS UTFORMNING 

Det är ingen enkel uppgift att skapa bästa möjliga skolmiljön då den är påverkad av många faktorer. Bra lösningar går att uppnå men kräver stor delaktighet 

och bred samverkan över flera gränser. Det är heller ingen uppgift man kan lösa genom att skapa ett generellt ”recept” utan varje verklighet löses lokalt i 

ständig dialog med berörda brukare och aktörer för att verkligen förstå behoven och förmå att omtolka de. Utgångspunkten har varit att skolor där man 

ökat elevernas delaktighet samt skolor som vars miljö utformats efter grundliga analyser av elevers, personalens och verksamhetens behov som både dessa 

målsättningar har ökat det psykosociala klimatet som i sin tur minskat skadegörelsen och höjt elevernas prestation. Rådet understryker också att en bra 

fysisk miljö aldrig kan väga upp ett dåligt psykosocialt klimat men att de heller inte existerar åtskilda ifrån varanda. I den bästa av världar hänger de ihop och 

samverkar.[2] 

Vid gestaltning av dagens skola är det viktigt att utgå från läroplanen, denna har under 1900- talet har förändrats från att vara en kunskapsförmedlande 

institution till att bli en lärande och värdebärande organisation. Där fokus tidigare låg på faktakunskaper och mätbara resultat strävar man nu istället efter 

ett processinriktat arbete som sätter den enskilda elevens utveckling i centrum. För att bygga en modern skola behövs förutom läroplanen även kunskap om 

hur skolbyggartraditionen i Sverige finnas i bakgrunden. [3] 

 

I ett flertal skolor arbetar man med att finna nya vägar för elevinflytande och att elever ska tränas i att successivt ta mer ansvar. Detta går ut på att eleven 

aktivt ska delta i planerandet av sina studier, själv välja innehåll, -tid, -plats och metod. Gemensamt för skolor som arbetar på detta sätt är att de har en 

arbetslagsorganisation där eleven är en del av organisationen och en rumslig lösning som möjliggör åtminstone viss flexibilitet i schemat. Det skall finnas 

utrymme för elevens initiativ, för självständigt arbete under handledning och för eget kunskapssökande. Idag handlar det inte bara om att ta in kunskap, lika 

mycket handlar det om att finna ett sätt att anskaffa sig denna kunskap i ett allt snabbare informationsflöde. Kunskap som ska ges tillfälle att bearbeta 

tillsammans med lärare och andra elever. Allt detta medför krav på en flexibel planlösning. För att eleverna ska ha en chans att arbeta på detta sätt krävs 

utrymme för det. Korridorer, skåphallar och ett eller annat grupprum ar inte tillräckligt. Det måste finnas så många rum och arbetsplatser för att eleverna 

ständigt ska kunna hitta en ledig arbetsplats. Rumslösningen bör även göra att det är lätt för både eleven och läraren att hitta varandra för handledning. [3] 

 

En utvecklad pedagogik som förutsätts verka i samma rum som tidigare medför problem. De äldre skolorna är inte anpassade för grupparbeten och 

flerämnesundervisning vilket skapar ett behov av nya lokaler med en öppnare planlösning och en mer varierad rumslösning. För att kunna uppnå 

elevinflytande och individanpassning krävs idag fler grupprum och en möjlighet att variera möbleringen efter behov. Dock bör påpekas att vid utformningen 

av skolan är det viktigt att ta hänsyn till vilken kunskap och engagemang som finns på skolan. Ett nära samarbete mellan arkitekter och lärare är en grund för 

att uppnå en lyckad skola då skolans utformning och den rumsliga organisationen samspelar med verksamheten som skall bedrivas. [3] 



32 
 

5.1 DET ATTRAKTIVA SKOLHUSET 

Receptet för ett attraktivt skolhus är enligt kultur- och designforskarorganisationen Inculture att forma ”den vanliga skolan” i modern tappning. Skolans 
profilering och känsla är viktig och ska integreras samt synliggöras i både interiör och exteriör där skolans kultur även ska definieras, odlas och visas upp.  

Anonymitet skall till högsta möjliga mån undvikas!. Byggnaden skall ha ett tydligt ansikte utåt, pampig entré och stora fönster.  

Öppenhet genom glasväggar och stora fönster signalerar tilltro och synlighet vilka bör ersätta dyra övervakningskameror. Tryggheten är viktig och en miljö 
där man känner sig sedd, bör därför skapas. Olika ”ljusrum” skall ge plats för sociala aktiviteter för att få eleverna att vilja stanna kvar. 

 

5.2 TYPEXEMPEL, NYA VÄSBY GYMNASIUM - UPPLANDS VÄSBY  

Då det inte råder några konkreta riktlinjer för den nya skolans fysiska miljö helhetsutformning, får detta omfattande gymnasienybygge i Vilunda, Upplands 

Väsby agera som typexempel. Skolan är projekterad av ett av landets mest erfarna arkitektkontor inom skolor, White arkitekter. Skolan för 800 elever byggs 

i Upplands Väsby centrum vid kvarteret Messingen och beräknas stå klart till läsåret 2011-2012. 

BAKGRUND 

Ursprungliga tanken var att renovera Upplands Väsby gymnasiet vilken förändrades då det efter flertalet tekniska undersökningar framkommit att skolan 

haft omfattande mögel- och fuktproblem.  Kommunen bestämde att istället låta bygga en helt ny gymnasieskola i Vilunda. 

IDÈ 

Byggnaden ska bli en profilbyggnad med en uttalad miljöinriktning i Upplands Väsby samt ha en framträdande plats vid det nya torget vid Väsby station. 

Platsen och byggnaden ska bli en mötesplats i för såväl ungdomar och personal som allmänhet. 

Lokalerna skall vara flexibla och verksamhetsanpassade och erbjuda en stimulerande, trygg och sund arbetsmiljö av hög klass, samt möjliggöra ett 

samutnyttjande med hög lokaleffektivitet. 

Resultatet av programarbetet sammanfattas i följande målsättning: skolan som kulturellt nav, öppenhet, stort samlande rum, ljusgård, samverkan mellan 
olika verksamheter, en gemensam entré, reception och café för skola och kulturlokaler, multihall för både idrottsundervisning, kulturaktivitet och 
samlingar centralt. 
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DEN NYA SKOLAN 

Den nya gymnasieskolan är startpunkten för förnyelsen av Upplands Väsby och en öppen arena för 

kunskapsutbyte. Skolan får en framträdande plats och är en inbjudande gest med sin uppglasade 

fasad, för de som anländer med de olika kommunikationerna. 

Nya Väsby Gymnasium blir en central mötesplats i ett större torg- och parkrum i anslutning till 

järnvägen och en central gata. Skolans och kulturhusets gemensamma entré vetter mot torg – och 

parkområdet som tillgodoser skolans behov av utevistelse och aktiviteter. Markens mönster på 

torget samordnas med golvet på insidan. Torgets släta betongytor övergår söderut i mjukare, grön 

parkmiljö med olika grus- och stenbeläggningar, gräsytor planteringar och stora träd.  

 

YTTRE FORM  

Istället för en låg utspridd byggnad har lokalerna samlats i en fem våningar hög kubisk volym. 

Denna kub vrider sig ur kvarterets övriga fasadsträckning. I nordvästra hörnet ligger den 

gemensamma entrén för gymnasium och kulturhus/bibliotek. Entrén leder även rakt igenom 

byggnaden och kopplar ihop torget med parksidan. Till vänster finns en entré till byggymnasiet. De 

fem våningsplanen inuti den kubiska volymen länkas ihop via en serie tvåvåningshöga rum. Dessa 

rum vrider sig runt en gemensam öppen kärna som får ljus uppifrån samt når ut till fasad i varje 

väderstreck. 

Taket är sedumtak och tar hand om dagvattnet genom sitt vattenupptagande förmåga. Fasadens 

yttre skikt byggs upp av perforerade plåtar i corténstål. De två nedersta våningarna på 

huvudbyggnaden är helt öppna med fasader av glaspartier, som går ända ner till mark. Delar av 

skolan har ett skärmtak av solceller som bidrar till elförsörjning. 

 

Överst situationsplan över området. Nederst entré mot torget.  
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ENTRÈN 

Entrén blir en naturlig förlängning av torget där besökaren möter en hög och ljus 
atmosfär som sjuder av verksamhet. Cafét blir en naturlig mötesplats för en fika och 
man kan härifrån ha kontakt med multihallen för sport- och kulturevenemang.  En 
central trappa leder upp till skolans övre delar. Entréhallen blir en robust och tålig miljö 
med många spontana platsbildningar som inbjuder till ”häng”. Som portal kommer 
karuselldörrar finnas med ett stort skärmtak och skylt i tydlig grafik på glaset ovanför. 

INRE 

I de övre planen finns teamlokaler i form av mötes-, studie- och uppehållsplatser utöver 
undervisningslokalerna, där man arbetar i en öppen studiemiljö med arbetsplatser 
samlade kring en miniaula. Det råder alltså en stor öppenhet, men det finns även mer 

intima miljöer där man kan dra sig undan. 

Plan 0: Träinklädd multihall utformad för att både rymma idrottsundervisning, större 

samlingar, kulturevenemang och andra verksamheter. Här finns också omklädnadsrum, 

gym, dansstudio och flera installationsrum. Multihallen har egen entré med hiss på 

kväller och helger. 

Plan 1: Entréhall med café där man har direkt kontakt med den nedsänkta multihallen. 

En stor restaurang med 200 platser ryms utmed västra sidan. I entréplan finns också 50 

st studie- och uppehållsplatser, bibliotek, centraltrappa 

Plan2: En trappa upp ligger lokaler tillgängliga för allmänheten. Skolans estetiska lokaler 

samordnat med lokaler för den kommunala musikskolan i form av utställnings- och 

samlingslokaler. Plan 2 är tänkt att sjuda av liv såväl dag som kväll. För de studerande 

finns även flertalet öppna studieytor runt omkring, miniaula och lärarrum. 

Elprogrammets lokaler med omklädnadsrum, verkstäder befinner sig i södra delen på 

samma plan. Byggymnasiets lokaler är samlade i en halvt fristående byggnad som är 

Överst entréhall mot multihallen. Under fr.v vy mot entré från trappa. Under 

isnpirationsbilder corténstål. Nederst multihall plan 0.   
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bunden till huvuddelen i plan 2 och har separat entré . Stommen är dimensionerad för att ge möjligheter att 

bygga på två våningar till vid den här delen av skolan i framtiden. 

Plan 3, 4, 5: De övre planen rymmer de tre teamen som utgör hemvist för vardera ca 200-300 elever. 

Medelpunkten utgörs av en miniaula med ett öppet landskap med bord och sittplatser runt omkring. För 

mer koncentrationskrävande studier finns även små krypin. Kring dessa ytor ligger olika samtals-, grupp-, 

och klassrum för elever och lärare. Klassrummen går längs fasaden och erbjuder visuell kontekt via 

glaspartier. Teamlokaler, Skolledning och administration, elevhälsa, uppehållsyta, undervisningslokaler, 

elevhälsa. På plan 5 finns  4 labblokaler för 32 elever.  

TEAMLOKALER 

Skolan har valt att bedriva en pedagogik där varje elev ingår i ett s k team. I teamet får eleven sin 

tillhörighet och trygghet men sambandet mellan teamen är också viktig för att skapa en ”vi känsla” i hela 

skolan.  

Baslokalerna är fördelade i tre olika rumstyper; miniaulor, baslokal och flexrum som kan slås samman till 

ett. Miniaulan ska verka som teamets hjärta där de öppna studieytorna, utformade som bås för att skapa 

avskildhet och studiero. Taket på miniaulan utgör en uppehållsyta på överliggande plan och möbleras med 

mjuka men tåliga möbler. En textilmatta på golvet skapar intimitet och dämpar ljudnivån.  

TEORI OCH PRAKTIK 

Undervisningslokalerna är utformade och placerade för att skapa möjlighet till modern pedagogik med tätt 

samband mellan teori och praktik. Baslokaler och grupprum är förlagda i nära anslutning till de praktiska 

lokalerna. 

VÄGLEDNING  

Vägledningscentrum är placerad på plan 2 intill de framtida kulturlokalerna för att kunna kopplas till det nya 

kommunbiblioteket. Läget gör det möjligt för allmänheten att ta del av informationen. Studievägledarna 

sitter tillsammans och har ett gemensamt utrymme för utställning och information. Överst entréplan. Under öppna studieplatser och 

uppehållsytor, vy plan 4 mot plan 3. 
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PERSONALUTRYMMEN 

Lärarnas arbetsplatser är förlagda till de team de tillhör för att skapa närhet till eleverna och ge 

möjlighet till spontana möten.  

Skolledning, administration, skolhälsa och övrig personal sitter samlade på plan 3s nordvästra hörn 

för att på så vis bli tillgängliga för samtliga brukare. Här finns sittplatser av varierande slag. I pentryt 

finns kaffeautomat och mikrovågsugnar samt brevfack, garderob, vilrum och personaltoaletter intill 

personalrummet. Skolhälsolokalerna består av två rum för skolsköterskor och ett behandlingsrum i 

direkt kontakt med väntrum, vilrum och toalett. 

LABLOKALER 

Skolans labblokaler är av praktiska skäl placerade högst upp i huset för att ge närhet till taket som 

kan användas till observationer och experiment. 

FLEXIBILITET 

Den södra delen av byggnaden kan med enkla medel göras om till t ex en fullstor idrottshall 

(42x22m). Tillsammans med omklädningsrummen skapas på så vis en ny enhet för idrott. Dessutom 

är hallens stomme dimensionerad för att klara en två- våningars påbyggnad. 

MATEN 

God och näringsrik mat är en viktig faktor för att skapa en framgångsrik skola. Längs entréplans 

västra är restaurangen placerad i tre delar med olika karaktär för att skapa en miljö som påminner 

mer om en riktig restaurang. Förhoppningen är att såväl elever som lärare ska kunna äta god och 

nyttig mat i en lugn och behaglig miljö. Skolans café ligger som en länk mellan entré, multihall och 

park. Här ska kaffe, dryck, mackor och även enklare måltider serveras under både dag- och kvällstid. 

När vädret tillåter kan caféet flytta ut med utrymme för uteservering. 

MUSIKSKOLAN 

Musikskolans verksamheter kommer framförallt pågå under eftermiddags- och kvällstid vilket gett 

plats åt lokalerna på plan 2. De höga ljudkraven gör att rummen måste skiljas från övrig verksamhet, 
Överst plan 2. Under plan 5 vy mot ljusgård. 
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men god överblick skapas ändå via glasväggar. De mindre övningsrummen går längs östra fasaden och de 

större övningsrummen är förlagda mot ljusgården. 

Miniaulan på plan 2 är större än övriga aulor i skolan är anpassad för att klara elförstärkt musik i samband 

med olika framträdanden. Väggarnas insidor förses med ett slags ”fjäll” som förbättrar upplevelsen samt 

draperi och borttagbar första stolsrad.  

UTSTÄLLNING 

Med utsikt över det nya torget i skolans nordvästra hörn placeras en utställningslokal där eleverna kan 

exponera sina projekt. Detta synliga läge kan även hyras ut till utomstående intressenter. 

 

MATERIAL OCH KULÖR  

 

Ett grönt och skönt hus  

Enkla, gedigna material ger en känsla av kvalitet i byggnaden. Entréplanens betonggolv blir en naturlig 

övergång till markbeläggningen utanför och markerar byggnadens tillgängliga karaktär och innehåll. 

Multihallens sportgolv av trä ger goda möjligheter för olika användning och skapar värme i rummet. 

Väggarnas nedre halva kläs i träpanel och den övre halvan med träribbor och bakomliggande 

isolering för att skapa en behaglig ljudmiljö. Även taket utförs i trä med bakomliggande isolering och 

infälld belysning. 

Från plan två och uppåt tar ett gummigolv vid. Varje plan ges en nyans av grönt som får ”rinna” ner 

till planet under via centraltrappan och på så sätt locka besökaren vidare upp genom huset. Den 

gröna färgen associerar till naturen och miljön och upplevs behaglig. Miniaulorna ”växer upp” ur 

golvets gröna matta och skapar tydliga rumsdelande element i de öppna rummen. Miniaulornas tak 

används som uppehållsytor och får en mjuk och inbjudande karaktär med textilmatta och stoppade 

Inspirationsbilder interiör 

Överst plan 3. Under illustration miniaula. 
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möbler. Mot det gröna står glaspartiernas täta delar av ask, ett ljust nordiskt träslag med varm och sober karaktär. 

Den lösa inredningen får en grafisk svartvit karaktär som kontrasterar mot det gröna och gör det lätt att möblera om i hela byggnaden. Stolar görs generellt 

svarta och bordytor vita. Detta kompletteras med kontrastfärger på enstaka delar, t ex vissa stoppade soffor och stolar för att skapa lekfullhet.  

Ett ljust hus  

Byggnaden har till stor del formats av en önskan om att införa in så mycket naturligt ljus som möjligt, detta för att spara energi men också för att tillvara 

dagsljusets goda egenskaper när det gäller färgåtergivning och ljusstyrka. Detta är extra angeläget i en miljö där undervisning bedrivs då dagsljuset gör oss 

piggare och ger de bästa förutsättningarna för lärande. Samtidigt kan för mycket direkt dagsljus vara ett problem och fasaderna förses därför med 

solavskärmning för att klara dessa tillfällen. 

Det centrala rummet låter överljuset från lanterninen flöda ner längs huvudtrappan. De dubbelhöga rummen fångar in ljus från de olika väderstrecken och 

skapar ett varierande ljusspel under dagen. 

Rummen i fasad har väl tilltagna fönsterpartier med möjlighet till fördunkling. Undervisningsrummen förses med stora delar glas mot angränsande korridor 

och för på så vis in ljuset i husets kärna samtidigt som en öppen atmosfär skapas. 

Ett vitt perforerat metallundertak ger takytan en lätt transparent, nästan molnlik känsla. Undertakssystemet spänner över hela våningsplan och bildar en 

lugn jämn matta delad av smala ränder där armaturerna sitter infällda. De dubbelhöga rummen skiljs ur med tydliga pendlade armaturer placerade på olika 

höjd för varierande syften. Samma armaturer återfinns i restaurang och café. 

Miniaulorna är konstruerade som täta boxar med möjlighet att styra ljuset för olika scenarier samt total mörkläggning.  

Ett tydligt hus  

En sparsam, men tydlig grafisk skyltning integreras i väggar och fast inredning. Enkla vardagliga begrepp ges saklig, tydlig form i svart och vitt. 

MILJÖPROGRAM 

Det projektanpassade miljöprogrammet innehåller de uppsatta miljömålen för såväl inomhusmiljö/hälsa som naturresurshållning och kretsloppsanpassning. 

En hälsosam och god miljö för brukarna ska lösas med minsta möjliga användning av ändliga naturresurser och med minimerad påverkan på naturens 

kretslopp, dvs farliga utsläpp till luft mark, mark och vatten. 
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Luft 

En sund gymnasieskola betyder att skolan ska erbjuda en god och hälsosäker inomhusmiljö. Det kräver framförallt hög vaksamhet mot fuktproblem, där 

även allergiker mår bra. Även gällande riktvärden för radon i inomhusluft skall kontrolleras. Hur inomhusluften upplevs skall sedan enkätundersökas i färdig 

byggnad. 

Värme 

Datorn har blivit en allt vanligare standard i skolan och för att möjliggöra att alla elever har tillgång till en egen, behöver skolan förses med kyla i de avsedda 

salarna. För att inte få höga inomhustemperaturer i lärosalar och minimera behovet av köpt kyla är det viktigt med effektiv solavskärmning, 

vädringsmöjligheter och möjlighet till nattkylning via ventilationen. 

Ljud 

I en sund skola ingår också en god ljudmiljö. Byggnader som ligger nära bullerkällor måste fasaden ljudisoleras för att klara kraven på 45 dB(A) i 

undervisningsrummen. Exempelvis aulan eller multihallen där musik- eller talframföranden kan ske, bör riktade skärmar förses för att höja upplevelsen för 

publiken. Samtidigt ska dessa rum ljudisoleras mot övriga utrymmen. 

Ljus 

Dagsljus och elbelysning är viktiga miljöaspekter. Krav ställs bland annat på dagsljusfaktor, ljusstyrka samt bländ- och flimmerfri belysning. En stor andel 

fönster och taklanternin garanterar en god dagsljusfaktor även i djupa utrymmen. Utvändiga områden bör också förses med en god belysning som bidrar 

med trygghet för elever och personal. 

Elmiljö 

Förhöjda elektromagnetiska fält i zoner nära elcentraler, schakt och ledningar förses byggnaden med ett 5-ledar system och ny transformator långt ifrån 

skolan.  

Energi 
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Den goda innemiljön ska nås till minsta möjliga miljöbelastning. Energianvändningen orsakar ofta den största miljöbelastningen. Kvadratiska former är 

optimala med hänsyn till att få låga transmissionsförluster. Stora glasfönster minskar behovet av el för belysningen, men måste väljas med lågt U-värde 

(kring 1 W/kvm, K) för att minska värmeförlusterna på vinternätter och med god förmåga att reflektera bort solenergi så att kylbehovet hålls lågt på 

sommarhalvåret. Fönster behöver också kompletteras med effektiv solavskärmning som minimerar insläppt solenergi, men maximerar dagsljusfaktorn. 

Uppvärmning av ventilationsluft kräver mycket energi vilket bör kompenseras med värmeåtervinning av hög temperaturverkningsgrad. Ventilationen skall 

utformas med låga tryckfall som ger både en låg åtgång av fläktel och en tyst ventilation. Energieffektiv belysning skall övervägas. 

Materialval 

Miljöprogrammet för Vilunda ställer krav på att materialen som används skall vara miljögranskade. Projektörer och entreprenörer som väljer byggvaror i 

projektet ska använda ett professionellt system för miljöbedömning och dokumentera resultatet av granskningen. 

Dagvatten 

Dagvatten bör, om möjligt omhändertas lokalt genom infiltration mot grundvattnet. I området är förutsättningarna för dagvattenhanteringen komplicerade 

på grund av markföroreningar vilket försvårar lokalt omhändertagande. Marken är dessutom tät och inte så infiltrerbar vilket lett till att alla tak försetts med 

sedum. 

Avfall 

Sopkärl och miljöstationer utformas efter kommunens riktlinjer för källsortering. 
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MARKUTFORMNING 

Gemensamt för utemiljön är att den är utformad för att understödja spontana möten och 
aktiviteter. Parken innehåller bland annat multisportplan av konstgräs, en liten amfiteater och 
scen, en lekfull miljö med gummikullar och klättervägg, tegelmurar och frikostiga bänkar för 
vila. 

Skolbyggnadens storlek och volym möts med enkla och storskaliga grepp i markbehandlingen.  
Marken beläggs med platsgjuten betong i två nyanser av grått för att samspela med golvet inne 
i entréhallen. På entrétorget som ramas in av skolan och kulturhuset i nordvästra delen av 
tomten, lyfter ett större trädäck i kvadratiskt form med försedd belysning underifrån. På detta 
sätt skapas en diskret avgränsning och skydd mot passerande fordonstrafik.  

Parktorget i nordöst avgränsas mot lokalgatan av en låg tegelmur och bildar en skyddad 
mötesplats i skönt söderläge med plats för socialt umgänge och uteservering samt möjlighet att 
exponera konst. Betongytorna delas in och bildar ett storskaligt mönster med vackra vinklar 
och artikulerade spårmönster som lagrar regnvattnet och leder vidare det mot ett 
fördröjningsmagasin av krossgrus.  

Direkt anslutet till parktorget byggs en nedsänkt amfiteater som belyses underifrån och kläs 
med svarta tegelstenar. Marken i anslutning till amfiteatern utgörs av stenmjölsbelagda 

gångytor och krossgrusytor i olika nyanser och fraktioner för vistelse och fördröjning av 
dagvatten. I västra ytan om amfiteatern placeras ett antal grupper av sittpuckar i svart 
terazzobetong. Närmast skolan finns även en större perennplantering med större solitärträd 
som ramas in av krossgrus och lyses upp av låg pollarbelysning.  

En tegelmur i långsmal triangulär skepnad, med start från amfiteatern fortsätter söderut mot 
det sydöstra hörnet och ramar tillsammans med längan av gatuträd in skolområdet. 
Aktivitetszonen mellan amfiteatern och sydöstra hörnet är den del av parken som på ett 
särskilt sätt utformats för att stimulera till aktivitet för alla åldrar och grupper. Här finns en 
multisport arena med konstgräs och spännande klättringsbara nät omkring flankeras av en 
större yta med gummigranulat och kullar av gummi i olika storlekar. Miljön knyts an till gräsytor 
söderut i parken. Konstgräsplanen kombineras med ett underjordiskt fördröjningsmagasin för 
dagvatten. 

Överst aktivitetzon östra sidan. Under inspirationsbilder platsgjuten 

betong, krossgrusyta, trädäck, sittpuckar samt pollarbelyst 

plantering . 
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KONSTRUKTION 

Det nya skolhuset är uppdelat i en hög del (norra) om 7 våningar och en låg del (södra) i 2 våningar där bygg- och elprogrammet kommer verka. Bland den 

norra byggnadens 7 våningar innehåller det översta fläktrum och utvändig terrass. Södra byggnaden är i 2 våningar med fläktrum på tak. Bygghallen är med 

rumshöjden 2 våningar med mellanbjälklag av håldäck, som senare ska kunna demonstreras för att göra om byggnaden till idrottshall. 

Stommen utförs pålad i betongfyllda stålpålar under betongväggar samt betongpålar under golvbjälklaget, ned till fast mark. Grund och källarväggar 

platsgjuts som vattentät konstruktion, säkrad med bentonitpaneler under grundplattan och 2 m upp på vägg. Vissa prefabpelare ställs på grundplattan. 

Bjälklagen blir en kombination av platsgjutna element och prefabricerade håldäckselement. Över plan 0 platsgjuts och övriga bjälklag prefabriceras med 

håldäckselement. 

Stomsystemet är inte vinkelrätt mot fasaden vilket medför att vissa partier av bjälklagen måste platsgjutas mellan håldäckselementen. Planlösningen gör att 

vissa golvytor måste konstrueras med bärande konsolbalkar från pelarna. På dessa lägges håldäckselement samt en stålbalk för runt hål för infästning av 

räcke. Håldäckselementen upplägges på stålbalkar som vilar på betongpelare och betongväggar. Stålbalkarna blir av HEB- profiler, som byggs på för att få 

upplag för håldäckselementen, samt hattbalkar. Alla stålbalkar brandskyddas med en 50mm brandskiva av stenull under och på sidorna. 

Betongpelarna prefabriceras med svetsplåt i topp för infästning av stålbalkarna. De stabiliserade betongväggarna, främst vid trapphusen, prefabriceras. 

I fasadvägg finns även 4 vindkryss (vindstag) för stabiliteten av huset. Innanför fasaden finns stålpelare som minimerar nedböjningen av håldäckens fria 

kanter samt fungerar som infästning.  

Yttertak över fläktrum och ljusinsläpp konstrueras som lätt bjälklag med limträbalkar som bärande. Tak över miniaulorna konstrueras som lätt bjälklag med 

bärande plåt alt. limträbalkar som bärande. I södra bygghallsdelen blir taket med bärande fackverksbalkar mellan ytterväggarna. Dessa ligger på stålpelare 

innanför långsidesfasaderna. 

Stommen dimensioneras för en påbyggnad av 2 våningar för skolverksamheten. Vid ombyggnation rivs taket i bygghallen och en ny linje pelare placeras i 

bygghallen som byggs på med stålbalkar och håldäckselement. 

Övergolv i allmänna utrymmen på plan 0 och 1 blir av maxitgolv och i övrigt dammbunden betong. Plan 2-5 blir undergolvet av 60mm gjuten betongplatta 

på 50 mm min ullisolering (markskiva). Överst lägges en gummimatta enlig arkitektritningarna. I kulturskolans övningsrum gjuts en 75 mm betongplatta på 

25mm Vibratecskiva. I fläktrummet görs ett övergolv av platsgjuten betong på mineralullsisolering. I södra byggnaden förses bygghallen med stålslipad 

betonggolv med underliggande stegljudsisolering.   
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Ytterväggar och bjälklagskanterna består av 120 mm tegelfasad med 20 

mm luftspalt, följt av en vindskiva, 195 mm reglar cc600 med 

mellanliggande mineralull, 0,2 mm plastfolie, 45 mm reglar 

mellanliggande min.ull, 12 mm plywood samt 13 mm gips. 

Yttertak består av sedum med underliggande takpapp eller alternativt 

takduk på 20 mm mineralullsboard följt av 360-660 min.ull i fall mot 

fasaderna, 0,2 plastfolie och sluts av håldäcksbjälklag. Taket till låga delen 

av skolan har en bärande plåt istället för håldäckbjälklag. [18] 
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6. TIDIGARE OMVANDLING, ARANÄSGYMNASIET – KUNGSBACKA KOMMUN 

  

Aranäsgymnasiet är en av två kommunala skolor i Kungsbacka kommun, söder om Göteborg. Skolan är belägen Kungsbacka centrum, ca 

tio minuters gångväg från buss- och järnvägsstationen. 

I skolan drivs både yrkes- och högskoleförberedande program som natur- och samhällsvetenskapsprogrammen med internationella- 

och idrottsinriktningar samt bygg, barn- och fritid, omvårdnad och estetiska program.  

En flerårig ombyggnad av skolan slutfördes år 2006 som resulterat i 

nya, ljusa och öppna lokaler med stor rymd. Projektet är första 

delen i ett stadsutvecklingsprojekt där Kungsbacka innerstad utvidgas söderut. Uppgiften 

för omvandlingen tillgavs Wingårdhs arkitekter som för övrigt fått planera om hela 

Aranässtadsdelen vilket gymnasiet utgör en del av Aranäsgymnasiet blev 2006 års Kasper 

Salin- pristagare, vilket ut delas ut Sveriges Arkitekter och är Sveriges mest prestigefyllda 

arkitekturpris.  

Varför om- och tillbyggnation?  

Det fanns flera anledningar till varför man har valt en total ombyggnation av det gamla gymnasiet. Bl a ville man ha en skola med större kapacitet och 

samtidigt locka fler elever. Dessutom ville kommunen utnyttja skolans läge och dess generella lösningar för att skapa en resurs för kommunens olika behov. 

Tidigare utformning hade förhindrat kommunens och skolans nya ambitioner. Skolan 

hade också  

Teatern i Elof Lindväls gymnasiet hade både byggtekniska och scentekniska brister. Teaterlokalen har länge varit en del av gymnasiet men varit svårfunnen 

och saknat en egen identitet. Man tog därför beslutet att bygga en ny teater med en egen karaktär som integreras i Aranäsgymnasiet och är anpassad till 

större evenemang med mer publik. Den nya specialanpassade konstruktionen medför numera en bättre ljudupplevelse.  

Material 

Plan över befintligt –och tilltänkt område. 

Aranäsgymnasiet. 

Fasad mot söder 
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Invändiga material är enkla men slitstarka i form av t.ex. kalkstensplattor, linoleummattor, 

betong i stomme och golv samt träpaneler längs väggar och trappor. Fasaderna består av 

svarta och vita betongelement vilket ger skolan både beständighet och grafisk tydlighet. Ett 

antal tecken och symboler på fasaderna skall väcka nyfikenhet och visa på mångfalden i 

samhället. Tecknen kan tolkas på olika sätt och ha flera betydelser.  

Nya skolan.  

Aranäsgymnasiets har en nybyggnadsdel om tre våningar som har integrerats med en 

befintlig envåningsstruktur. Nybyggnaden består av två stora triangulära former som binds 

ihop i en smalare midja. Studielokalerna är samlade runt två överljussatta ljusgårdar som 

ligger i trianglarnas mitt. Öppna utrymmen mot ljusgårdarna används som 

uppehållsutrymmen och studielokaler. Aranäsgymnasiet har två entréer som vänder sig 

dels mot gångstråket från innerstaden, dels mot det nya entrétorget i öster. I entréhallen 

möter man skolans centrala och samlande delar; kafé, matsal, bibliotek och teater.  

Utbildningslokalerna har anpassats för flexibilitet och olika gruppstorlekar. De bygger på en 

enhet om 100 elever och 10 lärare. Enheterna anpassar sig till de olika programmens 

elevantal. Det finns rum och salar från grupprum för fem elever upp till 60-70 elever, flera 

av salarna är dessutom delbara. I direkt anslutning till Aranäsgymnasiet ligger Kungsbacka 

som numera är av modern högklassigt slag. Teatern har 506 sittplatser besökare och en 

scen på 12x18 meter. Den skall fungera som teater och skolaula samt vara ett centrum för 

nya upplevelser och en resurs för utveckling av artistiska drömmar.  

De flesta av skolans väggar är glasförsedda för att bygga bort korridorkänsla som ofta 

präglat skolor. Det skapar liv att kunna se den verksamhet som pågår i skolan både i 

arbetsrummen och undervisningslokalerna. Ytor som är avsedda för undervisning ligger 

nära ytor som är tänkta för avkoppling och raster men är ändå avskilda. Caféet ligger 

centralt och lättåtkomlig. Max antal elever som skolan dimensionerad för är 1650 och idag 

går ungefär 1400 elever. [5]

Överst  nya utbyggnaden sett norrifrån. Det röda enplanshuset hör till den tidigare 

skolans utformning. Under fr.v entréhall med caféservering. Skolgård mot söder. 

Nederst nya teatern. 
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FÖRSLAG: SKÄRHOLMENS GYMNASIESKOLOR, KV MÅSHOLMEN 21 

   BREDHOLMSTORGET 4, SKÄRHOLMENS CENTRUM. 
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7. PLATSANALYS 

SKÄRHOLMEN 

Skärholmen är en stadsdel inom Stockholms kommun som ligger i Söderort söder om 

Stockholms innerstad. Till de närgränsade områdena hör Segeltorp, Kungens kurva, 

Vårby i Huddinge kommun, samt Ekerö kommun till. Skärholmen består idag av de 

fyra stadsdelarna; Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg som samtliga gränsar till 

sjön Mälaren. Namnet kommer från den gård vid sjön som än finns kvar och valdes för 

det storcentrum och stadsdel som planerades i samband med det 

omfattandemiljonprogrammets intentioner. Det var även under denna tid som 

Skärholmen och Vårberg överfördes från Huddinge kommun till Stockholms kommun.  

Skärholmen har under en kort tid förvandlats från en lantlig idyll med skog och kullar 

till ett tättbefolkat område med 32,000 invånare från 150 olika länder. 

Skärholmen är en stadsdel med blandning av allt man kan önska sig i form av natur, 

kultur, shoppingcentrum och offentlig service. I området finns 27 förskolor, fyra 

kommunala grundskolor, ett ungdomens hus, servicehus och gruppboenden. I 

centrum finns även två hotell, vårdcentral, gymnasium och stadsteater. I 

bostadsområdena finns hus av många olika slag med allt från höga flerplanshus till 

låga radhus och villor.  

 

 

 

 
Överst  karta över Stockholms kommun och inramade stadsdelen Skärholmen. Under fr.v 

Skärholmens kännetecknande monument. Karta över Skärholmen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6derort
http://sv.wikipedia.org/wiki/Segeltorp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungens_kurva
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rby
http://sv.wikipedia.org/wiki/Huddinge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eker%C3%B6
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CENTRUM 

Tanken med Skärholmen var att bli ett områdescentrum för de närgränsade stadsdelarna 

och förmåna bilisterna. Ett stort parkeringshus och gymnasieskola byggdes vid centrum 

som senare kom att förstoras. Centrumet är uppbyggt i form av gågator som omfamnar 

två stora torg; Bredholmstorget och Måsholmstorget. 

BREDHOLMSTORGET 

Fastigheten som ligger till grund för detta examensarbete ligger centralt i Skärholmens 
centrum på Bredholmstorget 4 längs med Ekholmsvägen. I direkt anslutning till 
fastigheten finns Skärholmen köpcentrum där många lokala verksamheter drivs såsom 
lokalt bibliotek, vårdcentral, medborgarkontor arbetsförmedling m.m. Till öst löper de 
stora barriärerna Skärholmsvägen och Södertäljevägen som avgränsar centrum ifrån det 
stora volymhandelsområdet i Kungens kurva. I resterande riktningar om fastigheten med 
avgränsning av Ekholms,- Äspholms- och Vårbergsvägen ligger mestadels 
bostadsområden med hus från 50 – 00 -talet. I närområdet finns även industrier, skolor, 
hotell, kyrkor och Vårbergs IP med olika idrottsanläggningar. I en kortare cykelfärd i 
nordvästlig riktning finns Skärholmshamnen, Sätra strandbad och historiska Skärholmens 
gård samt diverse grönområden.  

OMRÅDEN 

Bostadsområdena i direkt västlig riktning om centrum är uppförda i typisk 
miljonprogramsskepnad med byggstart 1964. Husen är nästan uteslutande lamellhus om 
tre våningar med gårdar emellan som ger en typisk förortskänsla. De låga höjderna 
bidrar samtidigt med ett lugnt intryck. Husen längs med Skärholmsvägen till söder är alla 
radhus om två våningar uppförda i trä och är målade i alla möjliga kulörer. Till norr om 
centrum ökar husen i höjd och man finner allt från grå miljonprogramshus till färggladare 
nybyggen. Husen är uppradade med jämna mellanrum i antingen tvär- eller längsled. I 
nordligaste delen har under 50-60 gula tegelhus om två plan uppförts. Söker man sig mot 
vattnet i väst utmed Mälaren finner man flertalet villaområden med sjöutsikt.  

CENTRUM 

LAMELLHUS 7-PLAN 

NATURRESERVAT 

LAMELLHUS  

3-PLAN 

RADHUS 2-PLAN 
BOSTÄDER 

SKOLVERKSAMHET 

HANDEL 

RADHUS 2-PLAN 

Överst karta Skärholmen centrum och inramad hussortsfördelning. Under flygbild 

över Skärholmen.Nederst fr.v nya hus längs Ekholmsvägen norr om centrum. Utsikt 

över mälaren i nordväst. Skärholmen centrum. 
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VÅRBERGS IP 

En tio minuters promenad mot väst ligger Skärholmens sportcentrum Vårbergs IP. Hela 
anläggningen är utomhusbaserad och inrymmer flertalet sportplaner såsom två 11-
manna fotbollsplaner varav en är i konstgräs och en i grus samt en 7-manna grusplan. 
Här finns också en konstisrink och plats för 1000 kvm konstis för allmänheten samt en 
handbollsplan. Vårbergs IP ligger väldigt centralt och öppet längs med vårbergsvägen 
mellan de olika varianterna av bostadshus. Sportplanerna har många nyttjare året om 
med flera verksamma lokala idrottsklubbar som har Vårbergs IP som hemmaplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överst fr.v Vårbergs IP. 2-planshus söder 

om centrum. Under fr.v  radhus i södra 

Skärholmen. Under fr.v ett av många 

monument bland bostadshusen vid 

Ekholmsvägen. De 3- våningshöga gula 

lamellhusen till väster om centrum.  

Nederst fr.v lamellhus i 7 våningar. 

Gångstig ner mot Mälaren. 
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Överst karta Skärholmen centrum och med olika målpunker. Under fr.v pelare vid 

nya bostadsområden längs Ekholmsvägen. Grönområden vid Skärholmens Gård. 

Nederst fr.v bergbanans topp. Nya punkthus  längs Ekholmsvägen norr om 

centrum. nordväst. Skärholmen centrum. 

7.1 STADSBILD 

LANDSKAP  

Innan jätteplanerna för Skärholmen som ett stort områdescentrum bestod marken till 

mestadels av barrskog och kullar. Dagens centrum ligger i på höjden av en dal som 

fortsätter med trevåningshusen mot väst omfamnad av högre bergshöjder i norr och syd. 

I väst avtar sedan höjden mot vattennivån. Bakom bergshöjderna i nordväst återfinns 

ännu en dal som förblivit obebyggd och hör idag till Sätraskogens naturreservat. Endast 

ett område koloniträdgårdar samt Skärholmens gård finns bebyggt längs med 

gårdsvägen. Landskapet har sedan länge lockat Stockholmarna till friluftsliv och gör det 

fortfarande. 

STRÅK 

Skärholmens öppna landskap erbjuder en hel del vackra stråk ju närmre vattnet man 

kommer. Den 9 km långa Skärholmens strandstig, även kallad Hälsans stig löper längs 

vattnet mellan Skärholmen och Bredäng där man på vägen kan ta sig ett dopp i Sätra 

strandbad eller Mälarhöjdsbadet. Vid finare väder tar sig många fram till centrum genom 

en promenad på Vårbergsvägen.  

ENTREÉR 

Fastigheten har idag flera entréer mot både gården och byggnaden. Vid den längsgående 

Ekholmsvägen väster om byggnaden finns en stor parkeringsplats med tydlig infart och 

personalentré i byggnaden. På samma sida finns även större ingångar för varutransporter 

och de rullstolsbundna eleverna i Stockholms RH-gymnasium. Skolgården går att nå från 

norra sidan antingen genom den tydliga öppningen från Bredholmstorget, eller 

gångpassagen mellan storhuset och stadsteaterbyggnaden i norr. Söderifrån nås gården 

Området 

Skärholmens Gård 

SKHLM Köpcentrum 

Skärholmstorget 

Quality Hotel Prince Philip 

Skärholmens kyrka 

IKEA – Kungens Kurva 

Skärholmshallen 

Skärholmsplan 

Vårbergs IP 

Hälsans Stig 

Skärholmens motionspår 

 

Busstrafik 

Gångstråk 
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från Portholmsgången. Från skolgården på östra sidan återfinns den diskreta och utstickande huvudentrén till det stora skolhuset som återfinns i tre 

ytterligare kopior i samma länga.  

FRONT/GRÄNS 

Området har en väldigt tydlig avgränsning mot bostadsområden i väst med hjälp av Ekholmsvägen. Till norr och söder utgör Bodholmsgången och 

Portholmsgången tydliga avgränsningar mot den tegelbeklädda sim – och Idrottshallen respektive vård- och gruppboendet. De båda torgen sammanfaller 

men det betydligt större shoppingtorget Måsholmstorget utgör en tydlig avskiljning mot öst.  

LANDMÄRKE 

Skärholmen har som många andra miljonprogramsresultat blivit kritiserad för sitt ”gråa ansikte” men centrumet har de senaste 30 åren varit ett allmänt 

känt och stort shoppingcentrum i de södra delarna om Stockholm. Det utbyggda centrumet hör idag till de största i hela Skandinavien och är tillsammans 

med sitt karaktäristiska s-böjda pelarmonument, Skärholmens absolut tydligaste landmärke. 

TOPOGRAFI 

Stadsdelens topografi är allmänt väldigt varierad med större nivåskillnader området igenom. Tomten är i höjd med centrumets markyta vid skolgården och 

avtar i höjd ju mer man når väst. De båda gångarna i norr och syd om fastigheten leder båda mot bostadsområdet i väst via två tunnlar under Ekholmsvägen 

vilka förklarar nedsänkningen. Parkeringen väster om byggnaden kan nås från dess södra ände via en infart ifrån Ekholmsvägen och lutar därefter ner mot 

den norra Bodholmsgångens nivå. 

MÅLPUNKTER 

o SKHLM köpcentrum 
o Quality Hotel Prince Philip 
o Skärholmstorget 
o Skärholmens Gård 
o Stockholms Stadsteater 
o Skärholmshallen 
o Skärholmens kyrka  
o Mikaelikyrkan 
o IKEA- Kungens kurva 
o Heron City 
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7.2 ALLMÄN SERVICE 

Området är mycket centralt beläget med ett stort köpcentrum alldeles intill där det 
mesta finns, service- och livsmedelsbutiker, restauranger från hela världen, banker, gym, 
vårdcentral och bibliotek. Inom intilliggande byggnader drivs också många viktiga 
serviceverksamheter såsom medborgarkontor, stadsdelsförvaltning, serviceboende, 
försäkringskassa och arbetsförmedling. Förutom gymnasieskolorna verksamma inom 
den avsedda skolbyggnaden finns flertalet förskolor, grundskolor, en folkhögskola och 
ett Ungdomens Hus i närheten. Skärholmshallen, Vårberg IP, Varpaängen, flertalet 
gårdsplaner samt Skärholmens motionsspår erbjuder många idrottsmöjligheter och för 
friluftsmänniskan är Sätraskogen med Mälaren platsen att vistas vid.  

Sedan år 2005 finns även Stockholms Stadsteater i skolbyggnadens före detta aula och 
erbjuder många föreställningar under helgerna. För de som behöver övernatta finns 
både Quality Hotel Prince Philip och Scandic Kungens Kurva. I Skärholmens centrum 
finns Skärholmens Kyrka strax intill skolbyggnaden och den historiska Mikaelikyrkan 
längs Skärholmsvägen vid bussterminalen. 

SKHLM OCH KUNGENS KURVA 

Kungens Kurva med bland annat världens största IKEA- varuhus utgör idag tillsammans 
med Skärholmen Centrum nordens största handelsplats för volymhandel. Skärholmen 
och dess centrum invigdes 1968 och har sedan dess bara ökat i storlek. Det traditionella 
och öppna centrumet glasades in 1984 vid Storholmsgatan och Lillholmsgången. Inför 
Skärholmens 40- årsdag genomgick centrumet en ombyggnation och förnyelse som 
resulterade i att totala byggytan blev 115 000 kvm vilket betyder att gallerian idag är 
landets största med sina 200 butiker. 2008 nyinvigdes Skärholmens centrum som 
numera heter SKHLM – the Capital of Shopping, av kung Carl XVI Gustav.  År 2010 
beräknades området ett årligt besöksantal om 20 miljoner människor. Till området finns 

över 5000 gratis parkeringsplatser knutna. 

 

Överst den nya loggan för köpcentrumet efter ombyggnationen 2008. Under 

fr.v Stockholms stadsteater. Den kännetecknande bruna tegelfasaden på 

Skärholmshallen. Nederst Skärholmens kyrka som tillsammans med SKHLM 

entré omfamnar Skärholmstorget 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_XVI_Gustav
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FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 

Ekholmsskolan och Lillholmsskolan är de två närbelägna grundskolor med ca 600 elever 

och återfinns bland höghusen i norr och nordväst om centrum.  200 meter nordväst om 

gymnasiet ligger förskolan Fågelholmen för barn i åldrarna 1-5 år. Tvärs över gatan i 

östlig rikting ligger Södra Stockholms Folkhögskola. I sydvästlig rikting om gymnasiet 

ligger här även ett större skolområde med de två grundkolorna Västerholms –och 

Österholmsskolan. Gymnasieskolorna i Skärhomen med specialanpassade program finns 

även intill centrum. 

KOMMUNIKATIONER 

Skärholmen ligger utmed tunnelbanans röda linje som tar en mot antingen Norsborg 

eller Mörby Centrum. Stationsingången ligger tydligt vid Skärholmstorget bara 

minutspromenaden ifrån gymnasiet. Med tunnelbana, där avgående tåg finns var 10:e 

minut tar man sig enkelt in till Stockholm Central under 20 minuter. Till öst om 

Skärholmstorget finns Skärholmens bussterminal med 20 olika busslinjer mot och ifrån 

bland andra Älvsjö, Huddinge och Tumba.  

LEK OCH REKREATION 

Trots det tättbebyggda centrumet i Skärholmen råder ingen brist på rekreationsplatser. 

Bostdashusen i väst har samtliga öppna gårdar med många lek- och samvaroplatser. 

Husen ligger här också på öppna grönområden med gott om plats för aktiviteter eller 

bara en pick- nick i solen.  Bland de högre och mer tätbebyggda husen i norr längs 

Ekholmsvägen syns nu alltfler lekplatser och fotbollsplaner efter initiativ från kommunen. 

Utmed Skärholmens Gårdsväg i nordväst återfinns flertalet grönområden och 

rekreationsplatser lämpliga för många aktiviteter. För den motionssugne finns här ett 

utomhusgym och i skogen löper även Skärholmens motionsspår.   

Överst nya SKHLM köpcentrum från insida. Under fr.v tunnelbanestation i 

centrum. Nya sportplaner bland bostadshusen. Nederst fr.v IKEA Kungens 

Kurva. Medborgarhuset intill Skärholmshallen. 
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Överst vattensegel vid Skärholmstorget. Under fr.v utomhusgym längs 

Skärholmens gårdsväg. Fria kundvagnar vid centrum är en vanlig syn. Nederst 

fr.v Västerholmsskolan. Förskolan vid Ekholmsvägen 

 

 

 

 

SOCIAL SERVICE 

I köpcentret finns Skärholmens vårdcentral och tre olika apotek, Apoteket Hjärtat, 

grisslan och Apotek1. Folktandvård och ungdomsmottagning hittas också innanför 

centrumets ramar. Söder om skolbyggnad finns Skärholmens servicehus som erbjuder 

trygghetsboende för äldre människor med sociala och medicinska problem.  En bit bort 

längs Vårbergsvägen i väst återfinns även det stora sjukhemmet i Vårberg.  

ARBETSPLATSER 

Med tanke på centrumets omfattning råder ingen brist på arbetsplatser. Alla offentliga 

verksamheter har gott om kontorslokaler i köpcentrumet och i Skärholmshallen där bland 

andra försäkringskassan, arbetsförmedlingen, biblioteket oh vårdcentralen verkar. I 

övrigt drivs många restauranger, caféer, butiker, hotell, banker och skolor som alla ger 

upphov till arbetsmöjligheter. Detsamma gäller för Handels- och upplevelseområdet 

Kungens Kurva med världens största IKEA- varuhus och Heron City. I närområdena Sätra 

och Segeltorp drivs även många större fordons- och byggindustrier.   
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8. SKÄRHOLMENS GYMNASIESKOLOR

HISTORIA 

Skolbyggnaden på Bredholmstorget är uppförd i samband med Skärholmens utbyggnadsplaner 

under 60 -och 70- talet med syftet att ha en närbelägen gymnasieskola för hela Skärholmen. Skolan 

är ritad av arkitekten Lennart Brundin som ritat flera andra läroverk i Sverige, däribland Farsta 

gymnasium. Byggnaden stod färdig sommaren 1974. 

VERKSAMHET 

Höstterminen 1974 invigdes Skärholmens gymnasium med sina då 300 elever. I början var skolan 

länge Sveriges första och enda riksgymnasium för svårt rörelsehindrade elever. Många andra 

skolor har under tiden också varit verksamma i byggnaden och erbjudit utbildningar inom 

samhällsvetenskap, handel och administration, fordon, estetiska program som musik, bild, teater 

och form. Utöver de gymnasiala nationella programmen har även International Baccalaureate, KY-

och vuxenutbildningar funnits. Elever vid SP- och HP-programmen har även haft möjligheten att 

välja en fotbollsinriktning. [10] 

Sedan kravet att studera vid närmsta belägna gymnasieskola försvunnit har många elever valt att 

söka sig in mot skolorna närmre Stockholms centrum. Anledningen till det är att de flesta elever har 

spenderat sina samtliga grundskoleår vid i princip samma plats och vill söka sig till något nytt. 

Samtidigt är förorten inte är lika lockande för utomboende elever vilket resulterat i att skolan idag 

bara har ett fåtal utbildningar kvar att erbjuda. Byggnaden kommer det närmaste halvåret även att 

genomgå en omfattande ventilationsombyggnad vilket kommer kräva omflyttningar bland skolorna 

och bidragit till att vissa skolor t o m helt beslutat att byta lokaler och plats. De verksamma 

skolorna därefter kommer att vara Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium, 

Scengymnasiet och Riksgymnasiet. Totalt beräknas ca 300 elever studera vid Skärholmens 

gymnasieskolor höstterminen 2011. 

Överst fasad mot Ekholmsvägen. Under de verkande skolorna i 

huset. Under fr.v kontrabas i en av musiksalarna. Verkstad i 

Fordonstekniska gymnaiset. Nederst fr.v Uppehållsrum IB- 

school. RH-gymnasiets koridorrer på entréplan. 
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Överst fr.v marmorkross i fasadelemt. Satellitbild över området med rödmarkerande entréer. 

Under rödbrun sockeltäckande beläggning i fasad. Under fordonstekniska gymnasiets ingång. 

Nederst fasad mot skolgård.  

 

FYSISK UTFORMNING 

Skolhuset följer den trend av systemskolor som uppfördes under den era 

då många skolhus i Sverige byggdes och stora byggekonomiska 

besparingar behövde göras.  

Det stora skolhuset är utformad i enkel rektangulär form om tre 

våningar med lika många kvadratformade ljusgårdar längs långsidans 

centrala linje. Trapphus med hiss finns i dubbla antal vid insidan av varje 

ljusgård längs med långsidan av byggnaden.  

Huset är beklätt med ett fyrkantigt marmorkrossbaserat fasadelement i 

olika storlekar som repeterar sig över hela byggnadens yttre. De bärande 

pelarna i ytterväggen täcks i de långa fönsterlängorna av korrugerad 

tunnplåt i röd ton. Längs marknivån går en markerande rödbrun och 

sandbaserad beläggning som även omfamnar några av ingångarna 

runtom husen. En tunn plåtremsa i svart kröner fasaden. Taket är platt 

och reser sig aningen vid trapphusen. Hela takytan är täckt med svart 

takpapp. 

I tvärriktningen, vid de båda kanterna om det stora huset står två 

ytterligare hus i lik skepnad som tydligt omfamnar skolgården i mitten. 

Det norra huset innehöll tidigare en aula som under en längre tid hörde 

till skolan men blev år 2005 ombyggt till en modern teaterscen redo för 

Stockholms Stadsteaters inflyttning. I södra byggnaden verkar idag bara 

det fordonstekniska gymnasiet. Lokalerna är här väldigt anpassade i 

form av verkstäder och klassrum. Södra byggnaden kan beträdas från såväl 

skolgårdens sydvästra hörn samt storbyggnadens undre- och entréplan via 

de långa gångarna . Den norra byggnaden har sin entré vid sitt nordvästra 
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        Passage, invändig 

        Passage, ljusgård 

        Entré       

 

      Riksgymnasiet 

      Teknikrum  

                          Plan 900  

 

 

 

 

 

 

 

 

Överst stadsteaterns entré i norra byggnaden. Under 

habilitering i undre plan. Vänster träningslokal tvärs 

över ljusgården.  

 

 

hörn i höjd med skolans undervåning men kan också nås via en länk 

från entréplans nordöstra hörn i storbyggnaden.  

Passager i byggnaden förekommer i form av långa raka korridorer 

utmed med hela huset vid både långsidorna och de tvärgående 

kortsidorna. Rummen är rationellt utplacerade på varje sida om gången 

vid kortsidorna förutom södra kortsidan som bara har rum längs 

utsidan och gången på insidan. Vid långsidorna ligger rummen bara 

längs utsidan och gången vid insidan. 

PLAN 900 

Undre plan består mestadels av teknikrum i form av främst fläktrum 

och förrådslokaler. Korridorerna i västra delen leder båda till två 

utgångar på norra respektive södra sidan men också till två entréer i 

väst direkt anslutna till parkeringen, specialanpassade för de 

funktionshindrade eleverna vid skolan. Längst till norr på undre plan 

återfinns också Riksgymnasiets habiliteringsavdelning. Den nordligaste 

ljusgården är våningshöjden lägre än resterande två och är den enda 

som byggts i höjd med- och nås från det undre planet.   

 

 

 

 

 

HABILITERING.  

 

 

GYM 

 

 

 

 

 

TEKNIKLOKALER  
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PLAN 100 

I entréplan finns den mesta av overheadverksamheten i form 

av bland annat skolledning, bibliotek, matsal, cafeteria och 

vaktmästeri. Huvudentrén till skolbyggnaden nås från 

skolgården vid östra långsidan med hjälp av ett litet förhus som 

det finns tre upprepningar av i samma länga med jämna 

avstånd. Vid den öppna Insidan av entrén med flertalet 

sittplatser möts man av en reception och caféteria. Mellan de 

båda följer skolledningssektionen med rum för bland andra 

rektorer, lärare och vaktmästare på vardera sida om den raka 

hallen. Hela den norra delen av entréplan ockuperas av 

skolmatsalen med dess kök, disk –och personalrum. Längs 

med den mellersta delen av västra långsidan följer en rad med 

rum för bland andra studierektorer och skolhälsovård med 

väntrum och toaletter. I sydvästra delen finns olika 

specialanpassade klass- och hälsorum för de 

funktionshindrade. Från mellersta ljusgården och söderut står 

idag ett antal ämnessalar och tre datasalar men även några 

outnyttjade klassrum i sydöstra hörnet.   

 

 

 

 

KÖK                      MATSAL  

 

 

ENTRÉHALL 

 

 

CAFÉ 

 

 

RECEPTION 

 

 

SKOLLEDNING 

 

 

SKOLHÄLSOVÅRD 

 

 

BIBLIOTEK 

 

 

Överst handikappsanpassad datasal. Under entréhall med 

sittplatser. Vänster fr. v bibliotek och toalett.  

 

   Riksgymnasiet 

   Outnyttjade lokaler  

 

 

                             Plan 100 

 

 

ÄMNESSALAR 

 

 

 

 

PERSONALRUM 

 

 

DATASALAR 
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Överst IB- school tidigare samlingsektion. Genomgående 

uppehållsrum med skåp. Trapphus mellan plan 2. Vänster 

musik –och kontrollrum. 

                       Scengymnasiet 

                       Outnyttjade lokaler (f.d IB-school) 

                         Plan 200 

PLAN 200 

Övre plan har sedan omgörelsen 2005 varit anpassad för 

Scengymnasiets och International Baccalaureates verksamheter. 

Generellt består övre plan av fler öppna utrymmen med en 

blandning av samvarorum bland skåpen och så kallade 

halvklassrum. I den södra mellangången finns IBs lednings –och 

samarbetssektion i form av öppnare grupprum och datasalar 

avskilda med glasväggar. Utmed ytterväggarna finns större 

klassrum, halvklassrum och uppehållsytor vid skåp och toaletter. Den 

norra mellangången tillhörande Scengymnasiet är betydligt trängre 

med fler smårum på samma yta med en smalare och krokigare 

passage. Här finns ett stort dansrum med flera mindre omklädnings- 

och sminkrum samt personalrum. Resterande nordliga del består av 

flertalet olika musik -och datasalar med samma disponering som för 

övriga plan.  

 

 

 

 

 

 

Matsal 

DANS 

 

 

MUSIK 

                    

 

UPPEHÅLL                           ÄMNESRUM 

PERSONAL 

 

 

TEATER 

 

 

PERSONAL 
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MARKYTAN 

Skolgården är till majoritet en stenbelagd yta i diskret röd ton med vissa 

upphöjda och nedsänkta samt glest utsmyckade partier. Formen speglar i 

allmänhet den stora skolbyggnaden med ljusgårdarna i mitten som återfinns 

i form av utdragna nedsänkningar. Den nordligaste nedsänkta ytan används 

idag som basketbollplan medan den mittersta innehar en liten grusyta för 

bland annat boulespel. På gården står även ett konstnärligt tegelvalv med 

små karaktärer på samt en stålpelaranordning med tre plåttak vilandes över.  

Längs fasaden finns en del buskar och mellan de mindre ingångshusen till 

storbyggnaden finns träd med omkringliggande bänkar. En del röda 

kvadratiska blomlådor med träd, buskar och blommor ligger även lite utspritt 

över gården. 

Den hårdbelagda ytan fortsätter även runt hela byggnaden. Under norra 

husets anslutningspunkt löper en gångpassage utmed långsidan av 

storbyggnaden. Tunneln är beklädd med klinkerplattor i olika kulörer och 

används idag som underlättande passage till norra delen av fastigheten där 

idrottsverksamheten som drivs i Skärholmshallen, stadsteaterns ingång, 

parkeringen på västra sidan och Bodholmsgången.   

Ljusgårdarna innanför storbyggnadens ramar består av en upplyst grön och 

växtlig yta med mindre hårdytor. Längs fasaden växer en hel del buskar som 

går över i en liten genomgående stenbelagd gångyta som ramar in gräsytan i 

mitten. På gräsytan står ett antal pollarlampor och ett träd i centrum. I en av 

ljusgårdarna finns även en liten damm inramad av sten på gräsytan.  

 

 Överst fr.v röda kontraster. Takanordning och bouleplan. Konstnärligt tegelvalv. 

Under fr.v bänkar vid entré. Ljusgård med plantering.  Sittplatser vid 

nedsänkning. Nederst fr.v plantering vid fasad. Upprustad gångpassage.  
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Stomdelsmöte; bjälklag, balk –och yttevägg.  

 

 

 

Halvklassrum med glasväggar, plan 200. 

 

 

FÖRÄNDRINGAR GENOM ÅREN 

I början av nittiotalet byggdes vissa omklädningsrum om på grund av omfattande 

skadegörelse. 1996 - 97 gjordes en invändig upprustning med renoverade klassrum och 

kök, handikappsanpassade innerdörrar och upprustna ljusgårdar. Även entréhallen och 

rehabavdelningen på plan 900 gjordes om. 1999 gjordes en anpassning till det dåvarande 

Teknikcentret med bl a handikappsliftar. Vid millennieskiftet fick byggnaden tre nya 

toaletter varav två var avsedda för funktionshindrade och en för damer. Även skolgården 

genomgick en upprustning och taket byttes mellan åren 01-02. 2005 byggdes den tidigare 

aulan om till den nuvarande Stadsteatern och Scengymnasiet tog plats i skolan samtidigt 

som 4 hissar, 2 st RWC och ytskikt i fordonstekniska delen renoverades. 2010 upprustades 

gångpassagen under det norra stadsteaterhuset med nya klinkerplattor och 

kompletterades med asfaltering vid framsidan av tunnel samt alla entréhus. Samtidigt som 

denna rapport skrivs sommaren 2011 pågår en omfattande ventilationsombyggnad huset 

igenom som kommer resultera i att tre nya ventilationsutrymmen kommer att placeras vid 

ett av vardera ljusgårdarnas hörn.  

 

KONSTRUKTION 

Stommen utgörs av bärande betongpelare med överliggande balkar i 

ytterväggen. Pelarna står mellan varje karm i längorna av fönster. Vid 

sektioner utan fönster utgörs bärningen av betong i ytterväggen i form av ett 

sandwichelement med mellanliggande mineralull. Bärande väggar följer även 

med och verkar invändigt vid anslutningarna mellan lång- och kortsida.  

Ytterväggen består av ett 200 mm tjockt betongskikt följt av en 105 mm 

mineralullsisolering som sluts av ett 80 mm tjockt betong- och 

marmorkrossbaserat fasadelement.  
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Överst plansektion 

bärande betongpelare i 

yttervägg. Under fr. v 

bärande delar i 

skolhuset. Plan 900 

samt plan 100- och 200. 

Vänster invändigt 

pelarbalksystem. 

Förankringsjärn mellan 

fasadelement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den invändiga fönsterbröstningen utgörs av en väggfyllnad bestående av träreglar följt av 

150 mm isolering och sluts som resten av huset med fasadelementen på utsidan. De 

utvändiga elementen vilar på stålkrokar fastsatta i betongen. Mellan elementen går 

stålförankringar som täcks ett svart gummibaserat tätmedel.  

I de tre nordligaste och bredaste mellangångarna står ytterligare förstärkning i form av ett 

bärande pelarbalksystem längs en central länga. De 200x200 stora pelarna står med tre meters 

mellanavstånd och bär upp en 300mm tjock balk. På plan 900 står fler förstärkningslängor i två 

av förrådslokalerna längs västra långdelen och en i nordost. 

Bjälklagen är av håldäcksvariant med en tjocklek och bredd om 265 x 1200 mm. 

Håldäckselementen spänner och olika långt beroende på var de vilar i huset. De tre mest 

förekommande i längderna är 7600, 9800 resp. 10800 mm, och vilar på de längsgående balkarna. 

Huskroppen har på taket av i de två mellersta mellangångarna ett fåtal takluckor vilket krävt TT- 

element som har klarar hål i elementet. TT-plattorna är 100 mm tjocka i utkanten och vilar i taket i 

två olika bredder om 1200 mm och 2400 mm samma längder som för håldäcksbjälklagen, dvs 

7600 och 10800 mm. 

På långsidorna över takbjälklagen finns en ihopkonstruerad träpanel som lutar ca 5 oC inåt mot 

byggnadens centrala och längsgående linje för vattenavrinningen. Takpanelen täcks av svart 

takpapp.  
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Överst dyster inramning. Under fr.v liten och svårfunnen entré. Utrymme vid 

Stadsteaterns ingång, norr om storbyggnaden. Nederst fasad mot parkering 

på östra sidan. Entréer för de rullstolsbundna direkt anslutna. 

 

 

 

8.1 BRISTER OCH KVALITETER 

Följande sammanställning är delvis baserad på vår egen upplevelse av byggnaden och 

delvis av eleverna samt personalen vid skolorna som besvarat enkäten innehållande 

frågor gällande skolans befintliga fysiska utformning.  

Som med många betongbyggen från samma era råder framförallt estetiska och 

energimässiga brister som knappast uppfyller normen för moderna skolor idag. Enkla 

upprepade rektangulära former med anonyma fasadmaterial är ofta ett faktum. 

Fokusen har istället lagts på enkla och stabila konstruktioner som skall gå att bygga 

snabbt och smidigt.  

Idag kan helhetsupplevelsen av Skärholmens gymnasieskolbyggnad sammanfattas som 

väldigt anonym, dyster och oinbjudande. En livlig atmosfär är väldigt avlägsen i en plats 

så nära belägen ett av landets största och mest mångkulturella centrum.  

EXTERIÖR 

Fasaden ger ett nästintill avskrämmande intryck med det upprepade elementet som inte 

utmärker sig det minsta för att fånga uppmärksamhet. Den dystra tonen tillsammans 

med den långa rektangulära blockformen ger ett nästintill avskrämmande intryck och 

tilltalar inte estetiskt. 

Den viktiga men misslyckade och småskaliga huvudentrén är väldigt diskret, svårfunnen 

och finns dessutom i fyra upprepningar.  

Skolgården är även den en stor död yta som helt saknar karaktär och liv. Detsamma 

gäller för ljusgårdarna där buskar växer som de vill utan att bli ordentligt underhållna 

och markstensplattor som flyttats från sin ursprungliga och korrekta plats. Att 

ljusgårdarna dessutom saknar tillträde för elever är en ännu större nackdel. Resterande 
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Överst matsalen i norra entréplan. Under fr.v behandlingrum med dåligt 

dagsljusintag. Långsmal och genomgående korridor. Nederst fr.v exempel på 

rum med osammanhängande utsmyckning. Trångt och mörkt klassrum. 

 

 

tillgängliga ytor runt byggnaden som parkering och markstensyta framför stadsteaterns 

entré är även de väldigt livlösa och anonyma.  

INTERIÖR 

Huset är väldigt stort och har en enkel, lång och rak form som gett upphov för likformade 

långa men trånga korridorer med lite ljusinsläpp. Inom de olika anpassade planen verkar 

olika verksamheter som inneburit vissa skillnader mellan planens estetik.  

Att gå omkring i undre planets låga och trånga gångar som nästan helt saknar 

dagsljusintag känns obehagligt och man påminns om en anhaltsliknande upplevelse. 

Gladeligen ökar dagsljusintaget med höjden där ljusgårdarnas funktion även nyttjas. Men 

de är endast på övre plan som ett fåtal genomgående ytor finns där dagsljuset kan 

samverka och lysa upp rummen maximalt. Detta beror delvis också på att det står fler 

glasväggar som skiljer rummen åt på plan 200.  Trots de långa längorna med många 

fönster upplevs klassrummen som väldigt mörka byggnaden igenom. Rummen är ofta 

trånga, färglösa och övermöblerade samtidigt som fönstren är gamla och inte tillräckligt 

stora.  

Skolan upplevs trots den enkla formen som väldigt svårorienterad då det råder brist på 

skyltar och vägledning inom byggnaden. Viktiga eller akuta rum som trapphus och 

toaletter är svåra att hitta om man inte känner till disponeringen.   

Invändigt saknas även en enhetlig karaktär för skolan. Många detaljer som exempelvis 

material -eller färgval sammanhänger inte utan har beblandats med en mångfald av 

omatchande utsmyckning. Med det menas att exempelvis fasaden och stommen som är 

av betong med inslag av röd plåt. Golvytan kan bestå av allt från trä, klinker, betong och 

plastmattor i samma rum. Väggar är målade i olika färger och ibland inte alls. Även en 

standardsak som dörr -eller avdelningsskyltar avviker ifrån varandra utseendemässigt.  
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KONSTRUKTION 

Konstruktionen är av enkel och stabil sort vilket också var det man satte fokus på under miljonprogrammet. Att ha bärande ytterväggar och ett mindre antal 

bärande innerväggar innebär stora begränsningar för planlösningar och fasad jämfört med pelarstommar och utfackningsväggar. Byggnaden är dock väldigt 

storskalig vilket ändå bjuder fram aningen större möjligheter för nya planlösningar. Den raka och långa formen med ett fåtal bärande innerpelare erbjuder 

ändå en stor flexibilitet för rumsorganisationen med valfri rumsstorlek och därmed även för ett eventuellt och totalt verksamhetsbyte. Till sin fördel innebär 

konstruktionen med dess utvändiga betong -och marmorkrosselement även ett underhållsfritt och slitstarkt yttre med lång livslängd.  

LOKALER OCH VERKSAMHETER 

Under ventilationsombyggnaden kommer många lokaler att stå tomma vilka framförallt kommer behövas för att flytta om skolorna som berörs. När 

ombyggnationen är klar kommer nästan en fjärdedel av lokalarean inom skolytan att stå tomma vilka ger upphov för nya verksamhetsmöjligheter. Det 

troliga är att någon ny skola tar plats vid gymnasiet eller att det helt övergår i en vuxenskola. 

Skolorna är överens om att det idag saknas en ordentlig scen med plats för åhörare. Denna skall likt en aula kunna användas för olika sammanhang och 

tillställningar som exempelvis ett tal från rektorn, betygsutdelning eller ett scenframträdande. Skolorna får idag hyra in sig i Stadsteaterns lokaler vilket 

kostar mycket pengar. 

De befintliga datasalarna på plan 1 och 2, biblioteket samt cafeterian anses vara bristfälliga med bland annat undermåliga datorer, dåligt utbud och små 

lokalytor. De flesta elevtillgängliga toaletter är små, tråkiga och ofräscha. 

På frågan om en integrerad och studiebaserad ungdomsgård som har öppet på kvällarna för studerande vid skolan var majoriteten positiv till förslaget och 

därmed tämligen överens om att det saknas.  

MILJÖ 

Den psykosociala miljön upplevs som tämligen lugn och trygg med stundtals stökiga tillfällen. Luften har länge upplevts som oren och klagats över vilket 

slutligen resulterat i en erforderlig ventilationsombyggnad. Energimässigt utgör de gamla fönstren tillsammans med den snåla isoleringen heller inga vidare 

bra U-värden.  

LÄGE 

Skolbyggnaden har ett utmärkt läge tätt intill ett av landets största köpcentrum och mest mångkulturella bostadsområde som erbjuder allt man kan önska 

sig från alla världens hörn. 
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FASAD MOT ÖSTER 

 

SEKTION A - MOT ÖSTER 

 

FASAD MOT VÄSTER 

 

A 
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8.2 FASADER, SEKTIONER - LÄNGSGÅENDE 
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FASAD MOT NORR 

 

SEKTION B - MOT SÖDER 

 

FASAD MOT SÖDER 
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SEKTION A - MOT SÖDER 
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8.3 FASADER, SEKTIONER -TVÄR 
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Överst fr.v inspirationsbilder, glasad fasad i kombination med robust betong. Metall- 

och naturstenskontraster. Under fr.v inglasad ljusgård i grön ton. Glasinnerväggar i 

datasal. Nederst fr.v vit portalram i och inglasad entréhall med färgstarka sittplatser. 

 

9. SKÄRHOLMENS NYA GYMNASIESKOLHUS 

INSPIRATION 

Inspiration hämtas främst från ideologin i utformningen av Nya Väsby 

Gymnasium, Södertörns Högskolas bibliotekshall och Aranäs Gymnasium. 

Gemensamt är att de är byggda efter millennieskiftet enligt moderna 

utformnings- och miljöriktlinjer. Öppenhet med hjälp av glas i kombination 

med tåliga robusta byggmaterial genomsyrar husen. Tydlig är också 

profileringen som håller ett enkelt, stilrent, sammanhängande samt 

funktionsdugligt tema i utsmyckningen. För utsidan hämtas mycket inspiration 

från ovanämnda skolor men även från diverse urbana utsmyckningar. För 

ungdomsgården och trädgårdar har Youth Centre i Huddinge och en invändig 

trädgård i Tensta gymnasium också inspirerat.  

MÖJLIGHETER 

Gymnasieområdet är väldigt centralt beläget med gångavstånd till de mest 

avlägsna bostadshusen och i direkt anslutning till ett stort köpcentrum i en 

stadsdel som erbjuder det mesta. Därför ges platsen många kulturella och 

moderna utformningsmöjligheter. Området har förutsättningar att innehålla 

både torg- och park element som vattenspeglar, vackra markbeläggningar, fina 

bänkar, praktfull växtlighet och genomtänkt belysning. Även skolbyggnaden får 

och kan göras om enligt moderna trender och riktlinjer med många in- och 

utvändiga glaspartier som ger stora öppna och trygga ytor med plats för 

bekväma och snygga möbler för samtliga utrymmen i skolan. Interiören blir en 

svårare uppgift men möjligheter finns att införa både ungdomsgård med café, 

scen samt fler uppehållsytor. 
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Överst fr.v inspirationsbilder, vattenspegel. Sittkuber i ljus betong. Sittdäck utanför 

stadshus. Under fr.v Inomhusträdgård, Tensta Gymnasium. Övergång mellan gräs 

och hårdyta Flemingsberg. Nederst Södertörns bibliotekshall vid kvällstid. 

 

IDÉ 

Idén med Skärholmens gymnasieskolor är att främst lyfta fram skolbyggnaden ur 

sin mörka och anonyma hörna som finns belägen i ett annars väldigt livfullt 

centrum. Huset skall ges en ny kännetecknande profil och platsen ska bli en värd 

att besökas och nämnas.  

Incultures recept för ett attraktivt skolhus igen (Se Nya Väsby Gymnasium); forma 
”den vanliga skolan” i modern tappning. Skolans profilering och känsla är viktig 
och ska integreras samt synliggöras i både interiör och exteriör där skolans 
kultur även ska definieras, odlas och visas upp.  

Anonymitet skall till högsta möjliga mån undvikas! Byggnaden skall ha ett tydligt 
ansikte utåt, pampig entré och stora fönster.  

Öppenhet genom glasväggar och stora fönster signalerar tilltro och synlighet 
vilka bör ersätta dyra övervakningskameror. Tryggheten är viktig och en miljö där 
man känner sig sedd, bör därför skapas. Olika ”ljusrum” skall ge plats för sociala 
aktiviteter för att få eleverna att vilja stanna kvar. 

I det generellt terminsmörka Sverige blir omhändertagandet av dagsljus en 

essentiell energikälla, som med sina positiva effekter, behöver inkomma till 

skolhuset i större omfattning än det idag gör. Detta kan endast göras med 

införandet av fler glasytor. I sitt relativt fria läge blir möjligheterna stora att 

absorbera mycket ljus under lång tid. Skolhuset ligger ändå i en annars ”hård” 

miljö där upphov för skadegörelse råder vilket håller kvar tanken om en robust 

utsida. De diskreta fasadelementen bör därför ersättas med något mer 

kontrasterande och helst stenbaserad element. Entrén skall växa och synas samt 

bli en gemensam mötesplats för unga och vuxna. Invändigt skall trygghet och 

trivsamhet genom öppna utrymmen skapas med omorganisering av befintliga 

innerväggar mot bl a glasväggar. I övrigt ska skolan ges en enhetlig profil i 

modern och hemtrevlig anda. Möbler, belysning och övrig utsmyckning skall 
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Överst tidig skissbild på övergriplig plan. Under tänkt planlösning med omriktade icke 

bärande klassrumsinnerväggar. Vänster tänkt utseende med transparent fasad. 

konceptbaseras och väljas efter kvalitet och utseende. Skolgården skall få en upplivad 

omformning med möjligheter till både aktivitet och lugnare möten. 

 

SKISSPROCESS 

Det nya husets utformning har arbetats fram genom att lokalisera de olika brister, problem 

och behov som finns för att sedan omforma till en bättre lösning. Vandringsstråken har varit 

i fokus och getts utrymme att formas rationellt. Övriga utrymmen har på utsidan bildat 

naturliga trianglar som det skapats något spännande av. Ambitionen har varit att även 

införa den triangulära formen på insidan men olika begränsningar i båda stomme och 

rumsorganisation har medfört en väldigt liten men ändå närvarande kantighet vid insidan. 

Den primära uppgiften har varit att ge huset erforderlig transparens med en spännande och 

enhetlig insida som kan betraktas och locka från utsidan. Utöver stråken sågs möjligheterna 

att täcka igen överflödiga ytor på utsidan för att tillföra insidan mer yta och närhet.  
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Överst det nya transparenta skolhusets fasad mot öst. Under ny skollogga på yttervägg mot 

Ekholmsvägen.  

9.1 RESULTAT 

YTTRE FORM 

Det stora skolhuset behåller sin rektangulära form men övergår nästan helt 

i en glastäckande fasad där det tidigare funnits fönster. Ett utbyte av 

pelarna i betongstommen mot stål tillåter större spännvidder och därmed 

större glasytor. I de bärande delarna som inte har fönster på fasaden 

ersätts marmorkross elementet mot keramikplattor i mörkgrå ton från 

Tonality. Den stora ytterväggen som är riktad mot Ekholmsvägen och de 

lägre bostadsområdena i väst, ger därmed också plats för en ny och stor 

skollogga i orange färg som skall synas tydligt och lysa upp på kvällen för att 

signalera det nya skolhusets närvaro.  

Längs undre plans yttersida kommer den befintliga sockeln kvarstå men 

även den övergå i en skårad form i ljusgrå betongkontrast för att tydligt 

markera marknivån. Denna kommer längs den västra och södra sidan att 

synas genom höjden av hela våningsplanet. Vid den norra fasaden och inre 

skolgården blir sockeln en halvmeter hög som sedan övergår i den 

omfattande glasfasaden.  

Lastkajen som ansluter mot varumottagningen på plan 900 får en kantig 

form, sammansmälter med taket för intilliggande entré och övergår i en 

svart ton. 
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Ny situationsplan. Markerat område avser stora skolhuset och skolgård.  

 

N 
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Överst vy över skolgård motskolhus. Under vy mot skolgård från plan 200.  

SKOLGÅRDEN  

Skolgården övergår från den livlösa formen och får ett helt ny nytt ansikte 

med plats för aktivitet, underhållning, natur och lugn. Fokus har lagts på 

en rationalitet i gångvägsutformningen vilket har bidragit i att naturliga 

stråk växt från varje hörn och entré till fastigheten, likt ett kryss.  

Markytan uppförs om två höjder med området närmast stora skolhuset i 

samma höjd som entréplans för att med hjälp av längre trappsteg övergå i 

ett halvmetern lägre plan som fortsätter med gången mellan skolområdet 

och biblioteksbyggnaden intill.  

Längs med den centrala utkanten av skolgården har en ordentlig 

basketplan förlagts där aktivitet kan utövas. Planen är omfamnad med en 

smått nedsänkt gräsyta som försetts med både träd, buskar, upplysta 

trädäck och sittkuber i betong. Längs norra och södra husen har två större 

likformade och triangulära gräsytor formats med plats för flera sittbänkar 

och bordskuber. I den norra gräsytan kan man sitta i en vacker inramning 

under en pergola och bänkar i trä.  

Skolan får, utöver den invändiga scenen, även en utvändig sådan att 

användas för olika framträdanden när vädret tillåter. Strax söder om nya 

huvudentrén utkommer en rundad förlängning av det långa trappsteget 

som utgör en upphöjd yta med plats för olika arrangemang. Beskådare skall 

med denna utformning kunna ha en klar sikt mot scenen oavsett var man 

sitter på skolgården.   

Utanför den nya och framskjutna entrén för det fordonstekniska gymnasiet 

och ungdomsgården uppförs en mindre trädgård inom en diamantform. Här 

finns plantor av olika slag som belyses läckert med lägre pollare. Trädgården 

kan beträdas med hjälp av en genomgående stenblocksgång. 
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Överst vy över skolgård mot skolhus från tre-stegs gradäng. Under vy mot ny datasal i 

entréhall. 

De två gångarna från de båda ytterhörnen förses med två pollarupplysta 

vattenspeglar vardera i formlik skepnad som ger ett vackert välkommande 

åt besökaren.   

Skolgården och basketplanen avskärmas mot den östra gången på torget 

med trestegs gradänger i betong som kan användas som sittplatser för att 

beskåda både en basketmatch eller ett trevligt framträdande. Likartade 

gradänger finns även i de fortsatta kryssgångarna. Flertalet sittbänkar i trä 

finns utplacerade längs den stora glasutbyggnaden med entré, intill 

basketplanen och lite utspritt över nya skolgården.  

Centralt på nya markytan görs några kantiga ”sår” som ifylls med krossgrus 

i svartvita nyanser för att tillsammans med gräsytorna och miniträdgården 

omhänderta dagvattnet i den annars stora hårdgjorda ytan.  

Skolgården får också en ny genomtänkt belysning med en mängd nya 

pollare längs hela fasaden och gräsytorna som tydligt och snyggt markerar 

de rationella stråken. Skolgården förses även med större gatulampor som 

ordentligt kan lysa upp basketplanen, scenen och de nya entréerna.  

Det konstnärliga tegelvalvet från den tidigare skolgården får stå kvar på 

samma plats men på en ny betongupphöjning, omringad av svarta 

sittkuber.   

Markarean blir en stor asfaltsyta med dekorativa inslag. Den långa trappan 
med den förankrade scenen får en ljusgrå ton likt sockeln.  
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Överst vy i korridor, plan 100. Under ny uppehållsyta plan 100. 

PLANLÖSNING 

De långsmala och raka korridorerna övergår i en mer varierande och 
spännande mild, sick- sack form vid långsidorna i både entréplan och övre 
plan.  
De nya korridorväggarna riktas om en aning och förses med större 
rektangulära fönsterpartier för att ge en inblick i de olika ämnessalarna samt 
lysa upp de nya gångarna. Glaspartierna förekommer i varierande 
uppföranden med antingen dubbla eller singulära, horisontellt eller vertikalt 
placerade fönster. För att uppnå mer öppenhet har nya salar och uppehållsytor 
skapats samt flera ämnessalar förflyttats, förstorats eller modifierats.  
 
Längs den tomma längan på övre plan där tidigare IB- school verkade, har den 
tidigare uppehållsytan ramats in och blivit en ny ämnessal tillsammans med 
ytterligare två nya ämnessalar. Längst ut i längan, intill Scengymnasiets nya 
entréloft ramas en ny datasal med undervisningsmöjligheter in.  
 
Den milda sick- sack formen fortsätter och präglar även rummen norr om 
loftet. Tidigare grupprummet i norra längan övergår i två nya grupprum med 
inglasning och får därmed även utsikt över nya entréhallen under. I nästan 
hela entréplans västra länga har sick- sack formen applicerats på 
korridorväggarna fram till rummen som hör till köket i norra delen. Dessutom 
har en av ämnessalarna flyttats från västra längan till en av de två tomma 
lokalerna vid östra sidan. Flytten ger därmed en ny, erforderlig och ljus 
uppehållsyta i den i övrigt mörka västra längan. Östra längans sydliga hörn blir 
även den en uppehållsyta med en öppningsbar vägg vilket ger den möjlighet 
att användas som ett eventuellt konferensrum eller dylikt. 
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Nya plan 900.   MUSIKSAL – BEFINTLIGT/ OFÖRÄNDRAT RUM     

MUSIKSAL – MODIFIERAT/ NYTT RUM   

 

N 
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Nya plan 100.   MUSIKSAL – BEFINTLIGT/ OFÖRÄNDRAT RUM    RIVEN VÄGG 

MUSIKSAL – MODIFIERAT/ NYTT RUM    FLYTTAD SAL 

NYUPPFÖRDA TRAPPOR 

        NYA ENTRÉER 

  
 

N 



78 
 

Nya plan 200.   MUSIKSAL – BEFINTLIGT/ OFÖRÄNDRAT RUM    RIVEN VÄGG 

MUSIKSAL – MODIFIERAT/ NYTT RUM    FLYTTAD SAL 

NYUPPFÖRDA TRAPPOR 

  

 

 

N 
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Överst nya stora entréhallen, vy mot norr. Under entréhall intill nya receptionen, vy mot utsida  

ENTRÉN 

De fyra små och diskreta entréerna längs östra långsidan ”äts upp” av en 

ny och stor glasutbyggnad som därmed blir en gemensam entré och på 

insidan ett nav för hela skolhuset. Glasutbyggnaden behåller den 

rektangulära formen och stiger upp till nuvarande takhöjd. Den bekläs 

även på taket med glasrutor som vilar på en lätt lutande 

stålkonstruktion. Den nya entréhallen blir en naturlig förstoring av den 

befintliga vilken ger mer plats åt önskade förändringar. Utifrån möts 

man av specialdesignad portalram i orange plast som tydligt markerar 

entréporten. För att minska värmeförluster placeras dubbla skjutdörrar i 

ett glasvindfång. 

Den nya kafeterian ockuperar hela norra delen där det lilla rummet med 

en öppningsbar glasruta ersätts av en ny bar som snedläggs i nordvästra 

hörnet av den nya hallen. Detta ger caféet ett nytt och fräscht ansikte i 

sin gedigna plats. Här ges plats åt ett mindre kök, meny skyltar, mer 

utbud samt sittplatser med bord hela vägen ut till nya glasskanten.  

Längst ut mot glaset placeras ett högre beläget bord med barstolar 

mellan två soff- och bordgrupper.  

I nordöstra utkanten av nya entrén har ett upphöjt däck också placerats. 

Detta möbleras med skönare soffor i ett högre läge. Vid tillfällen att 

genomföra olika framträdanden kan däcket enkelt ommöbleras och 

användas som scen. 

Den rundade receptionen övergår från den tidigare runda formen till en 

mer homogen och kantig parallellogramsform. Väggarna riktas parallellt 

med den långa glasväggen till biblioteket och bildar därmed ett 

barriärfritt stråk mot husets södra del.   
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Överst ny entréhall till fordonstekniska gymnasiet, vy mot norr. Under entréloft plan 

200, vy mot skolgård i öst. Underst ny datasal plan 200, vy mot öster. 

Utbyggnaden ger även upphov för en förstoring av det intilliggande biblioteket i 

södra delen. Biblioteket förlängs utåt i utbyggnaden i form av en datasal med för 

20 personer och tre sfäriska fåtöljer i en lugnare hörna i sydöstra kanten. Den nya 

datahallen skärmas av med glasväggar mot både resterande entrédel i norr samt 

tidigare bibliotekets plats för att bidra med lugn och tystnad. 

Scengymnasiet på övre plan får också en ny entréhall i form av ett loft i en bit av 

området som omfamnas av nya utbyggnaden. Utrymmet kan betraktas lite som en 

ytterligare uppehållsyta för eleverna på plan 200 med nya sköna soffor och 

sittplatser och ett utbud av tidningar om olika konstarter. Den nya hallen ger 

Scengymnasiet en tydligare profil med relaterade motiv på väggen som bidrar till 

ett mer lockande ”skyltfönster”.  Några icke bärande innerväggar demonteras 

vilket innebär att två av de tidigare ämnessalarna som upptog ytan förläggs i de nu 

tomma lokalerna söderut. För att tydliggöra och nå det nya loftområdet har en ny 

trappa lagts till och som nås direkt vid den nya ingången.  Trappans ramar 

fortsätter på nya loftet i form av glasräcken.  

Den tidigare dystra och likformade entré för det fordonstekniska gymnasiet flyttas 

fram från sitt gömda hörn med en ytterligare utbyggnad i stål och glas. Det 

fordonstekniska gymnasiet får därmed även de en helt ny och förstorad entréhall. 

Här ryms skåp i en smart kvadratisk lösning samt flera sittplatser och bar bord för 

kortare möten.  En trappa placeras också i östra delen som leder upp till nya 

ungdomsgården på våningen över. 
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Överst ny entré till fordonstekniska gymnasiet och ungdomsgård. Under 

ungdomsgård om kvällen. 

UNGDOMSGÅRDEN 

Ungdomsgården intar sin plats i de nu tomma lokalerna som IB -School lämnat efter sig i 

södra delen av övre plan tillsammans med sydligaste ljusgården. Det fordonstekniska 

gymnasiets entréutbyggnad sammanfogas på plan 200 och ger därmed gott om plats för 

sittplatser, datorer, arkadspel, biljardbord och barstolar med bord.  

Vid anslutningen med storbyggnadens hörn uppförs en ny cafeteria med ett större kök 

för mer utbud och plats för disk. Tvärsemot cafeterian tillkommer fyra nya toaletter, två 

för damer och två för herrar. 

 I den fortsatta västliga riktningen som avskärmas med en dörr har den lugnare delen av 

ungdomsgården skapats. Längs den södra fasaden uppkommer sex nya studiegrupprum 

längs en gång mot fasaden. Studierummen är menade att kunna användas både under 

vanlig skoltid på dagen och under kvällen vid behov. Tanken är kunna få läxhjälp både 

dag som kväll för att vid behov av pauser kunna sysselsätta sig med något 

underhållande. Bredvid studierummen kommer ett TV-rum följt av en större ateljé. Här 

kan eleverna koppla av till någon film eller utmana varandra i något spännande TV- spel. 

Om inte det är tillräckligt kommer ateljén kunna användas till dans, musik, konst eller 

bara en relativt tomt utrymme att spegla sig i. Intill de båda rummen tillkommer ett 

mindre datorrum med 4 platser en i triangulär form med glasning mot den sydliga 

ljusgården. Den äldre gången längs innerfasaden övergår i en loftgång som via 

nyuppförda trappor leder ner mot ljusgården. Den sydliga ljusgården blir därmed också 

en del av ungdomsgården när skolan stängt.   
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Överst ljusgård 1, plan 100 som är en del av ungdomsgården, vy från nya 

loften på plan 200. Under ljusgård 3, plan 900. 

LJUSGÅRDAR 

De tre ljusgårdarna glasas in med hjälp av en lutande stålkonstruktion lik 

entréutbyggnadens och görs tillgängliga för samtliga brukare. Ljusgårdarna får 

vardera en egen, ny och särskild utsmyckning baserad på funktion och önskemål.  

Den sydligaste ljusgården blir en tilläggande del till ungdomsgården och därför 

också en underhållande sådan. Här placeras pingisbord, olika arkadspel och 

sittplatser. Längs väggarna placeras ett antal datorer i högre position, soffor samt 

en stor projektionsskärm för videovisningar. 

Mellersta ljusgården blir även den en tilläggande del till biblioteket och blir därför 

en av lugnare karaktär. Platsen är menad att brukas som en lugnare mötesplats 

för tystare konversationer eller läsning av någon spännande bok. Flertalet 

bekväma soffor bildar en vacker inramning kring ett centralt kors av soffor. Längs 

väggarna står flera bok- och tidskriftshyllor med brett utbud samt flera datorer för 

internetsurfing. För att ge utrymmet en lugnande aura placeras en mjuk matta på 

golvet och flera plantor omkring sittplatserna. 

Den nordligaste ljusgården är våningen lägre och berör därmed bara de 

funktionshindrade eleverna vid RH-gymnasiet som behandlas i habiliteringen på 

plan 900. Platsen blir en enkel inomhusträdgård med flera nedsänkta trianglar 

som ifylls med jord och plantering. Trianglarna omringar en fyrkantig central 

vattenspegel försedd med en ljuskälla i mitten.  
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Överst ljusgård 2, vy från plan 200. Under fr.v kulörschema. Nya studierum vid 

ungdomsgård, plan 200.  

 

 

MATERIAL OCH KULÖR 

Avgörande för helhetsupplevelsen av den nya skolbyggnaden blir ändå valet av 
ytskikt och möbler. Skolans nya profilfärger blir rött och orange vilka tydligt fått 
prägla interiören samt den nya loggan på utsidan. Entréhallarna blir en 
fortsättning av utsidan vilket kräver robustare material i form av storskaliga 
granitplattor i svart ton med mellanliggande grå fog som beläggs på golvet vid 
samtliga ingångar. Gångarna och rummen får en enhetlig golvbeläggning i form 
av ljust trägolv. Samtliga innerväggar målas med röda, orange och beige ljusa 
nyanser för att ge plats åt mer färgstark möblering. Övre plan får även inslag av 
blå kulörer i kombination med de röda. 
 
Rummen och gångarna får tillsammans med det betydligt högre ljusintaget 
därmed en öppnare, ljusare och färggladare upplevelse än tidigare. 
 

De två entréplansbaserade ljusgårdarnas trapphusväggar putsas över och målas i 

blå resp. beige kulörer för att framhäva de olika karaktärerna de fått. Samtliga 

ljusgårdar beläggs med större naturstensplattor i beigegrå nyanser. 

Vattenspegeln i lägsta ljusgården markeras med likadana stenar i mörkare nyans. 

Trapphusväggarna i den lägsta ljusgården täcks med en stor tapet med ett motiv 

på ett vackert vattenfall i en regnskog. 

 Runt om i fasaden blir ett fåtal slumpvis valda glasrutor belagda med glasfilm i 

skolans nya röda och orange karaktärskulörer.  

De tråkiga vita toaletterna får en ny tapet med vattenfallsmotiv och kaklas med 

gråskalig mosaik vid handfatet.  
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Överst vy i korridor, plan 200. Under fr.v datorrum vid ungdomsgård, plan 200. Vy från plan 

200. Ny toalett. 

 

 

MÖBLERING  

Möbler blir även de av stilren och enhetlig karaktär i form av en utbredd 
kombination av både soffor, sittpallar, stolar, bönsäckar och barstolar. 
Soffor och bekvämare sittplatser får utmärkande röda kontraster medan 
stolar, bord och skåp behåller enkla färger inom gråskalan med 
materialinslag av trä och metall. Överallt i huset ställs större 
planteringskrukor ut och nya kontrasterande tavlor hängs upp för att ge 
de enfärgade väggarna och interiören en komplett dekoration. Tavlorna 
består oftast av motiv från naturen eftersom den alltid bidrar med lugn. 
Vid övreplan hängs även ett antal bilder på framstående artister. Vid 
entréerna och uppehållytorna läggs flera röda, blå och grå mattor ut i 
olika runda och rektangulära former för att ge platserna en hemtrevlig 
känsla.    
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Nya entréhallen plan 100, Vy från scen mot söder. 
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1.Bärprofil, 2.Glasbärare, 3.Täckprofil, 4.Dräneringsprofil, 

5.Glashållare 

Överst schematisk illustration över pelarersättning. Under 

uppbyggnad av stålprofilsystemet i fasad. 

 

 

2.   1. 

3.      3. 

4. 

5. 

9.2 TEKNISKA LÖSNINGAR 

STOMME 

Idén med nya skolans fasad innebär ett ersättande av befintlig yttervägg med ny konstruktion 

uppförd i stål. Stålkonstruktioner kräver inte lika stora dimensioner och kan uppnå större 

spännvidder än den befintliga betongstommen. Detta medför mer utrymme åt glas i fasaden då 

varannan betongpelare kan elimineras.  De befintliga balkarna och pelarna byts ut mot stålbalkar 

och pelare av typen UPE 400 och VKR 180x100. Balkarna brandkyddsmålas. 

FASADSYSTEM 

För att möjliggöra användning av större glaspartier i fasaden tillämpas stålprofilsystemet SP6000 

utvecklat av Stålprofil AB. Fasadsystemet är patentskyddat och täthetsprovat av NBI, Norges 

Byggforskningsinstitut vilket gjort systemet till ett av få optimala system för nordiska 

klimatförhållanden.  

Principiellt är profilsystem SP 6000 uppbyggt kring en specialutformad bärprofil av stål eller rostfritt 

stål som upptar den statiska bärfunktionen. Elementets konstruktion innebär att höga statiska 

belastningar upptas vid en mycket låg egenvikt. Profilens fästs mot bjälklag eller pelare. 

Till bärprofilen skruvas en glasbärande del in som håller upp de stora glasrutorna. Glasrutorna hålls 

fast med en mindre aluminiumplatta som förankras i pelare. Försegling sker med hjälp av en 

täckprofil i aluminium. Mellan de olika kontaktytorna placeras specialanpassade gummilister för att 

motverka köldbryggor och inneha mjukhet. Detta ger ett bra U-värde och en hållbar konstruktion. I 

systemet hittar också man in- och utvändiga tätningar som inte behöver förseglas.  

 

Systemet är luft och ljudisolerings provat och kan enkelt kompletteras med öppningsbara 

aluminiumfönster. Automatisk solavskärmning finns inbyggt i glaset. [20] 
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DAGSLJUS     61 % 

 

 

 

 

SOLENERGI                             1           2          3  33 % 

 

 

 

 

GLAS 

Glaset är en blandning av 3 olika glastyper som kombineras i ett enda system vilket 

ger både bra U-värde och solskydd. Glasen består av tre behandlade glasrutor från 

Pilkington med mellanliggande argon för god isolering.  

Suncool 70/35 är solskyddsglas som kombinerar hög ljustransmittans med god 

värmeisolering och sitter ytterst. Det hejdar en del av den inkommande värmen från 

solen. Detta ger upphov till bättre klimat inomhus eftersom det kan bli varmt i 

studielokalerna som ligger mot fönsterpartierna . 

Optifloat Clear är ett klart floatglas som är fritt från distorsion och har klar 

genomsikt. Floatglaset är transparent, har jämn tjocklek och blanka eldpolerde ytor.  

OptithermS3 är ett laminerat floatglas som sitter innerst. En lågemissionsbeläggning 

hjälper till att är att bättre isolera genom att minska mängden utstrålad värme samt 

reflektera värmen tillbaka in i rummet. Den genomsiktliga beläggningen låter 

solvärmen och dagsljuset komma in så att detta kan tas tillvara och bidra till låg 

energiförbrukning och en behaglig inomhusmiljö. Resultatet är ett energisparglas 

som resulterar i optimala energibesparande egenskaper. 

Kombinationen ger ett totalt lågt U-värde på 0.6 W/m2K och ett högt dagsljusintag samt låg solenergifaktor på 61 % resp. 33 %.  [19] 

 

 

 

 

 

Position Produkt Bearbetning Tjocklek 

Glas1 Pilkington Suncool 70/35 härdat 8 

Spalt 1 Argon (90%)  16 

Glas  2 Pilkington Optifloat Clear obehandlat 4 

Spalt 2 Argon (90%)  16 

Glas  3 Pilkington Optitherm S3 laminerat 6,8 

Total   50,8 
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Överst schematisk illustration på lutande parallellfackverk i anslutning 

med pelare. Under uppbyggnad glastakssystem. Glastak i KV 

Sandelettan 1, Älvsjö i Stockholm. 

 

INGLASNING 

Enligt stålkonstruktör SAPA Group skall ett glastak projekteras för att klara ett antal 

olika funktionskrav, vilka är:  

- Belastningskrav, taket ska klara av laster som snö- och vindlast samt 

egentyngd. 

- Täthetskrav, taket skall vara luft samt vattentät. 

- Isoleringskrav, taket skall inneha en god värme- och ljudisolering. 

- Ventilationskrav, krävs för komfort och eventuell brand. 

- Brandkrav, taket skall bestå av obrännbart material, som inte medverkar till 

brandspridning. 

Systemet består av lätt lutande parallellfackverk som vilar på stålstommar. För 

entréutbyggnaden har stålpelare av typ VKR 180x100 använts och i ljusgårdarna av 

typ HEB 360. I ljusgårdarna placeras pelarna vid erforderlig plats längs fasaden och 

varierar i höjd beroende på ljusgård. Vid nya entréhallen ställs pelarna i direkt kontakt 

med de nya stålpelarna i skolbyggnaden. Systemet är självbärande och påverkar alltså inte 

skolbyggnadens stomme. 

För att klara alla krav har fackverken lutats 15 grader. På fackverken i ljusgårdarna vilar rör av 

typen VKR200 och i entréhall VKR100 med cc- avstånd 4000 mm i tvärriktningen. Deras 

uppgift är att bära upp glastaksystemet. Under de stora glasrutorna i glastaksystemet finns 

kompletterande aluminiumprofiler med egna kanaler för vattenavrinning. Ventilationsluckor 

för eventuell brand eller komfort finns i gavlarna vid såväl ljusgårdar som entréhall.   

Parallellfackverken är dimensionerade efter Maku ABs normer och tabeller som tar hänsyn till 

laster, cc- avstånd samt lutning. Takglassystemet kommer från SAPA. [21] 
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1.Monteringskonsol 2. Bärprofil 3.Fasadskiva 

 

 

 

Överst illustration upphängning av keramikskivor. Under fr.v detalj 

upphängningskonsol. Närmare detalj på upphängning. 

 

 

FASADSKIVOR 

Vägghörnen som tilläggsisoleras med 150 mm mineralullskiva får en fasadbeklädnad i 

form av keramikskivor från Tonality. Dessa hängs på en monteringskrock som fästs på en 

aluminiumprofil. Keramikskivorna är av storleken 175x 800 mm och upprepar över 

sandwichväggarna på utsidan. Aluminiumprofilen är 30 mm bredd och fästes i sin del mot 

den yttre betongskivan med hjälp av en bärande underkonstruktion. Fasadskivan är en 

keramisk baserad och naturlig produkt. Skivorna har ett säkert montagesystem som ger 

bra ljudisolering och kräver minimalt underhåll. Dessutom har Tonality- fasadtegel 

integrerat graffitiskydd. [22][23] 

 

BJÄLKLAG 

Bjälklagen förblir de samma som finns i befintlig byggnad. I den sydöstra utbyggnaden 

som gett plats åt det Fordonstekniska gymnasiets nya entréhall och ungdomsgården, 

uppförs fler VKR pelare längs de omfamnande husens fasad. På pelarna vilar stålbalk 

UPE400 som håller upp de nya bjälklagen som är av samma bredd och tjocklek men 

13600 mm långa. Taket ändras inte och samtliga avrinningar från den nya inglasning 

omhändertas som tidigare av avrinningssystemet på plana delen av taket.  

 

 

 

 

1 

2 

3 



90 
 

9.3 ENERGIEFFEKTIVISERING 

BEFINTLIGT U-VÄRDE 

Den befintliga byggnaden har idag har ett dåligt U-värde. Detta beror bland annat på att fönstren (U-värde: 2,5 W/m2oC) är de samma som när skolan först 

byggdes. Under miljonprogrammet användes dessutom för lite isolering vid bygget. De väggar som saknar fönster eller pelare finns sandwich element med 

105 mm isolering som helt enkelt är för lite jämfört mot dagens standard på minimum 200 för en byggnad i samma storlek. 

U-värde beräkning för fasadarea med varje 

byggnadsdels U-värde.  

   

 

 

 

Med hjälp av denna beräkningsmetod erhålls ett genomsnittlig U-värde på 1,142 W/m2°C för hela huset. 

U-VÄRDE EFTER OMBYGGNATION 

Efter omvandlingen kommer glasfasaden 

med det nya U-värdet 0,6 W/m2 °C att utgöra 

ca 94% av den totala fasadarean.  

De kvarstående sandwichväggarna från den gamla fasaden, tilläggsisoleras med 155 mm mineralull och sluts med ny  

fasadbeklädning. Den nya väggen med reglar får därmed ett nytt U-värde på 0,141259661 W/m2°C. 

Slutgiltiga U-värdet på husets fasad blir 0,5725 W/m2 °C, vilket är en betydlig förbättring från tidigare. 

Byggnadsdel U-värde (W/m2 °C) Area (m2) (%) av total area U x A(%) (W/m2 °C) 

Vägg, sandwichelement  0,2835653271 285 m² 9 0,02552 

Fönsterbröstning 0,2817407961 1619 m² 52 0,1465 

Fönster (2- glasfönster) 2,5 1044 m² 33 0.825 

Pelare mot fasadskiva 2,407930989 185 m² 6 0.14448 

TOTALT    1,142 

Byggnadsdel U-värde (W/m2 °C) Area (m2) (%) av totala area U x A(%) (W/m2 °C) 

Vägg, sandwichelement  0,6 2977 m² 94 0,564 

Sandwich m. t.isolering 0,141259661 190 m² 6 0,00848 

TOTALT    0,5725 
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Ny fasad, vy mot norr. 

 

 

10. SLUTSATS 
 

Omvandlingen resulterar därmed i en äldre skolbyggnad som får ett helt nytt ansikte. Öppenhet och profilering har skapats enligt moderna riktlinjer och 

egen smak. Den monotona och stela formen både invändigt och utvändigt har försvunnit och ersatts av ett transparent skal med ett färgglatt inre 

Husbyggnadens nya stora och ljusa entréhall blir ett naturligt nav som tillsammans med husets transparens enkelt och tydligt leder besökaren vidare till 

önskat mål. Öppenheten bidrar därmed till en synlighet som medför trygghet bland både elever och personal. Skolgården blir även den en ny öppen yta med 

mer vegetation, belysning och sittplatser än tidigare. Nya markytan ger därmed mer plats åt både aktivitet och avkoppling.  

 

Energimässigt innebär omvandlingen också en betydlig förändring med en halvering av tidigare U-värde som innebär stora ekonomiska besparingar. 

 

Genom arkitektoniska och byggtekniska medel i kombination med en öppen dialog med berörda brukare och ägare, har byggnaden fått en nytt 

funktionsbaserat och rationellt utseende som innehar förhoppningen om att framstå som förebild för hus med liknande problem.   
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11. DISKUSSION 

 

Omvandlingen innebär en omfattande rekonstruktion av den befintliga skolbyggnaden vid Bredholmstorget i Skärholmens centrum. I verkligheten skulle 

ombyggnation av innebära en kostsam historia vilket gör ett verkligt uppförande av förslaget till ett tämligen osannolikt sådant. Å andra sidan är alla 

skolprojekt dyra och man bör fråga sig om det inte är värt i längden. Skolan är ändå vårt andra fostrande hem och en kvalitetsökning kring 

helhetsupplevelsen av ett skolhus bör uppmärksammas och värdesättas högre än det gör idag. Ett skolhus sänder ut signaler till omgivningen och är ett 

resultat av hur samhället värdesätter sin framtid. I många av de ”sköra” miljonprogramsområden innehar den fysiska miljön t o m en större inverkan då det 

råder en större brist på god vägledning i livet. Förslaget kan därför vara bra att presenteras för både fastighetsägare och brukare för att upplysa om det 

möjliga. I slutändan är det ekonomin som styr. För miljöer som sett likadana ut under längre tid kan en liten förändring ändå göra väldigt mycket. Exempelvis 

kan ett enkelt och billigt utbyte av en tavla, rivning av vägg, nymålning eller ommöblering av ett rum ge ett avsevärt intryck och upplevelse. Omväxling 

förnöjer! 

Om en verklig omvandling av Skärholmens gymnasieskolor skulle genomföras är det fortfarande väldigt svårt att avgöra om huset har utformats ”rätt” och 

om det därmed skulle locka flera sökande gymnasielever, bättra elevernas och lärarnas prestation, eller verka som mer stimulerande, tryggare och 

trivsammare än det gör idag. En bra skolmiljö beror bra på flera faktorer varav den fysiska miljön är en av dessa. Detta gör skolmiljön till den svåra kvalitet 

den är att mäta. En ledstjära är att titta på andra lyckade resultat. I Skärholmens gymnasieskolors fall skulle framförallt tid och engagemang erfordras från 

många håll, men ett positivt resultat är inte omöjligt. En god fysisk miljö skall betraktas som väldigt grundlig och huvudsaklig då den utgör den fysiska ramen 

för en avsedd verksamhet. Förslaget har framarbetats tillsammans med de relativt platserfarna brukarna som eleverna och lärarna är, vilket ökar 

sannolikheten för att förslaget skulle välkomnas väldigt positivt.  

Den nya ungdomsgården blir därmed en del av skolhuset och centrum som är nära beläget samtliga lokalbor. Många nya skolprojekt visar en tydlig 

medvetenhet kring aktiviteten och dess innebörd vilket präglat utformningen i stor grad. Nya trender visar att skolhuset går ifrån att enbart vara en 

läroanstalt till att bli skola i kombination med s k aktivitetshus. Strävan efter ha ett aktivt skolhus har även satt prägel i detta arbete. Av egna erfarenheter 

från området känns en ny och stor ungdomsgård med studiehjälpsmöjligheter som väldigt nödvändig. Tanken är locka elever och unga till en mötesplats där 

det mesta går att göra då det inte råder brist på varken yta eller aktiviteter. Därmed ska hålls de ”borta från gatan”.  

Vid ett totalt verksamhetsbyte inom huset kan det den modifierade planlösningen fortfarande nyttjas till en hög grad. Den rationella rumsorganisationen 

förblir nästintill den samma och kan mycket väl användas som framtida vuxenskolslokaler, kontor eller ett alternativt köpcentrum. 
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Omformning har avsett stora delar inom skolbyggnaden men ändå inte hela då detta skulle kräva betydligt mer tid för att utföra. Exempelvis kan sick- sack 

formen i korridorerna mycket väl tillämpas i resterande delar i huset. Även de tomma ytorna på plan 200 kan övergå i någon form av samlingsplats för 

personal eller ockuperas av en nya mindre skola.  

 

Samtliga byggtekniska till- och ombyggnationer är teoretiskt fullt möjliga att uppföra i verkligheten men kräver självklart noggrannare analyser och 

beräkningar än de som gjorts i detta arbete. Detsamma gäller för energieffektiviteten i form av U- värdeberäkningen. Pelarersättningen i stommen har 

diskuterats fram och dimensionerats med hjälp konstruktionslärare Sven Henrik- Vidhall vid KTH. Till glasutbyggnad i både entréhall och ljusgårdar har 

samtal förts, mail utbytts och möten ordnats med representanter från SAPA Group. Detsamma gäller för stålprofilsystemet och keramikskivorna för fasaden 

där kontakt hållits med representanter för Stålprofil AB och Ivarsson AB. Dimensionering av element till konstruktionerna har sedan gjorts med hjälp av de 

olika konstruktörerna. 
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Kvällsvy mot nya skolhuset, vy från nordost. 
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14. BILDREFERENSER 

 

Om inget annat anges har bilderna fotats, renderats eller ritats av författarna till arbetet. 

 

Samtliga bilder i kapitlet om Skolhuset genom tiderna är tagna från boken Skolhuset – Idé och form. Hjördis Kristensson 2005, ISBN 91-87896-74-5  

Samtliga bilder i kapitlet om Tidigare omvandling - Aranäsgymnasiet har erhållits från Wingårdhs Arkitekter. 

Samtliga bilder i kapitlet om Typexempel, nybygge - Nya Väsby gymnasium har erhållits från White Arkitektkontor, Stockholm. 

Samtliga bilder i kapitlet om Tekniska lösningar har tagits från korresponderande tillverkares hemsida eller bok som återfinns i litteraturreferenser  

Samtliga bilder i kapitlet om Exempel, ungdomsgård - Youth Centre, Huddinge har tagits från tidskriften Arkitektur #1, 2010   

Inspirationsbilder, i kapitlet om Skärholmens nya gymnasieskolhus – grön ljusgård och glasad entréhall (sida 69) - http://www.seinredning.se/off_miljo.asp 

Inspirationsbilder, i kapitlet om Skärholmens nya gymnasieskolhus – transparenta innerväggar och vit portalram (sida 69) är tagna från boken - 

Contemporary Dutch School Architecture, Dolf Broekhuizen - 2008 

Bild 1, i kapitlet om Miljonprogrammet – Hagaberg, Stockholm (sida 26) - http://www.askergren.com/betongturism.html 

Bild 2, i kapitlet om Miljonprogrammet – Hammarkullen, Göteborg (sida 27) http://www.betong.se/?tag=miljonprogrammet 

 

 

 

http://www.seinredning.se/off_miljo.asp
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Dolf%20Broekhuizen
http://www.betong.se/?tag=miljonprogrammet
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15. BILAGOR  

 



ENKÄT - SKÄRHOLMENS GYMNASIESKOLOR 

Hej alla studerande och personal vid gymnasieskolorna i Skärholmen. Vi är två KTH -studenter idag som slutför vår treåriga 

högskoleingenjörsutbildning Byggteknik & Design genom att utföra examensarbetet i samband med er skola. Tanken är att 

ur ett arkitektoniskt perspektiv omvandla ett 70 –tals betongbygge till ett mer attraktivt skol –och fritidscentra. Det är 

därför viktig för oss att veta hur Du upplever skolan idag och skulle uppskatta om du kan besvara några korta frågor kring 

skolans befintliga utformning. Tack på förhand! 

 

Du är:  Man Kvinna  Elev Personal 

Sätt ett kryss på skalan 

1. Hur upplever du skolbyggnaden utvändigt?  Avskrämmande, tråkig        Normal,OK Trevlig, vacker 

2. Vad skulle du vilja ändra, lägga till eller ta bort vid husfasaden? (Större fönster?, annat 

fasadmaterial?, ny entre..?) Du får gärna fortsätta på baksidan vid brist på textutrymme. Ange även frågans nr i sådana fall. 

Svar:______________________________________________________________________________ 

3. Hur upplever du skolbyggnaden invändigt?  Avskrämmande, tråkig        Normal,OK Trevlig, vacker 

4. Vad skulle du vilja ändra, lägga till eller ta bort invändigt? (Fler öppna ytor?, omdisponering av 

rum?, färger..?) 

Svar:______________________________________________________________________________ 

5.Hur upplever du skolgården idag?   Avskrämmande, tråkig        Normal,OK Trevlig, vacker 

6. Vad skulle du vilja ändra vid skolgården? (ev. bollplaner?, fler bänkar?, mer växtlighet..?) 

Svar:______________________________________________________________________________ 

7. Hur upplever du skolmiljön idag?  Stökig, obehaglig Normal,OK        Lugn, trygg, trivsam 

8. Skulle du vilja ändra, lägga till eller ta bort någon verksamhet inom skolbyggnaden? (Större 

cafeteria?, ny datasal?, annan skola..?) 

Svar:______________________________________________________________________________ 

9. Hur ser du på tanken om en integrerad ungdomsgård vid skolan?  Negativt         Neutral            Positivt 

10. Om positiv, hur skulle du vilja att den såg ut och innehöll ? Vad i utformningen tycker du vi ska 

lägga ner mer tid på? (många studie platser?, dansrum ?, någon speciell utformning..? ) 

 Svar:______________________________________________________________________________ 

11. Finns det något utöver det vi frågat om som du vill framhäva, tycker vi bör ändra eller känna till?  

Svar:______________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan.                            /Niepor Hadodo & Fadi Khadory 

KTH 


