


Användning

En skola är en funktionell byggnad och bör utformas anpassad för sina brukare. I skolans fall är detta elever och lärare. En skola anpassad till 
dem är en skola där eleverna trivs och lärarnas arbete underlät- tas.
En grundläggande strävan i planeringen var att minimera antalet otrygga platser i skolan, platser som är svåra för lärare att ha uppsikt över, 
långa korridorer och toaletthaller är exempel på sådana rum som ersatts med alternativa lösningar. Rörelsen i skolan har därför flyttats ut till 
skolgården och till öppna utrymmen mellan klassrummen.
Som stöd för undervisningen har antalet klassrum utökats. I det givna programmet var 3 klasser per årskurs inskrivna trots att det beräknade 
elevantalet var cirka 100 elever per årskurs. Antalet klassrum ökades från 3 till 4 per årskurs.
De totalt 24 klassrummen är uppdelade på 12 hemvister, detta för att skala ned det sammanhang som eleverna upplever och rör sig under skolda-
gen.
Klassrummen har alla varsitt rum för mindre grupper kopplat till sig. Grupprummen kan nås direkt från klassrummen. Fönster mellan klassrum och 
grupprum gör att läraren får enklare att hålla uppsikt även över de elever som arbetar i grupprummet.
Då en stor skola byggs finns utrymme för att bygga ordentliga utrymmen för de ämnen som kräver speciella salar. Skolan har därför försetts med 
trä- och syslöjdssalar, musiksalar, bibliotek, en stor aula samt en idrottshall i full skala med fyra tillhörande omklädningsrum. Dessa utrymmen är 
tänkta att kunna nyttjas även efter skoltid för bland annat kursverksamheter.
De delvis offentliga ytorna är placerade längst öster ut, mot gatan och ansluter till övrig bebyggelse, den vänder sig mot staden medan de byg-
gnader som rymmer klassrummen sträcker sig in i parken.

Det som håller

Till det som håller räknas det som håller skolbyggnaden uppe och det som skapar en hållbar miljö, dels lokalt och kortsiktigt när det gäller lärare 
och elevers välbefinnande och del utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.
Allt detta uppnås genom en enkel metod: att endast använda gamla och väl beprövade material. Material som vi vet hur de åldras och hur de 
påverkar oss.

Skolans tomt är placerad mitt i Annedal, den utgör områdets nav. Därför föll det sig naturligt att låta skolan landa tungt och ta plats i staden. 
Solida tegelväggar blev en utgångspunkt för projektet då dessa just landar tungt och utstrålar den grad av permanens som är passade i samman-
hanget. Rött fasadtegel får skvallra mot omvärlden om att bygganaden inrymmer en skola.
Den bärande strukturen utgörs av stora, porösa tegelstenar som även verkar isolerande. Teglet är ordnat i ett ortagonalt 4x4 meters gridsystem. 
Ortagonaliteten bryts där byggnadskropparna möter varandra då de har vinklats av hur tomtens form är vinklad för att på ett bra sätt möta både 
gaturummet i öst och torget i norr.

Utvändigt har tre olika material använts genomgående i hela byggandskomplexet, dessa tre material är de som materialen i texten om byggandens 
utformning syftar på.  Ett fasad tegel skyddar det bärande teglet mot klimatet. Fasadteglet är utformat på samma sätt som fasadteglet i Lewer-
ents Markuskyrkan. Teglets utformning är vald utifrån den starka materialitet och tydliga karaktär som den får av hur  murburket fått breda ut 
sig mellan tegelstenarna och av den tydliga redovisningen av de vertikala murfogarna. Taket är klätt i svart plåt. Detaljern kring fönster och tak-
fötter, dörrkarmar, med mera är gjorda i gran. 

Invändigt skyddas teglet av en slammad yta eller ytterligare ett lager tegel, båda utformade för att vara ljuddiffuserande. Golvbjälklagen består 
av betongplattor. Dessa är utformade som kassettbjälklag som försetts med ljudabsorbenter med infälld armatur, inspirerad av taket i Italienska 
institutets hörsal, på undersidan. 
Golven har en skyddande och tålig yta av terrazzo i olika kulörer. Yttertaket bärs upp av takstolar i trä. 

Formgivning

Att studera arkitektur kan vara förvirrande. Arkitektonisk kvalitet är något som är svårt att ringa in och få tag i. Det är som lite halt och glider i väg så fort man tror sig 
ha fått syn på det.
Ligger kvaliteten nära vetenskapen och är mätbar i termer av ljusinsläpp, värmeutstrålning och ekonomi? Eller ligger den nära konsten och är bunden till känslan den skapar?
Blir arkitekturen bättre och bättre, i vilken grad går arkitekturen framåt med tiden och i vilken grad rör den sig cykliskt?

För att förstå kvalitetsbegrepper inom arkitektur kan parallerller dras till språk och litteratur. 
Språket och litteraturen kan göras vetenskaplig, de kan studeras och forskas på utan att stelna och upphöra vara en konstform. De är breda konstformer som anpassar sig 
efter situation och person, det finns språkliga variationer för att klä olika sammanhang. Likt litteraturen måste få arkitekturen innehålla en bredd av kvaliteter, en bra bilder-
bok för barn har ju helt andra kvaliteter än en nobelpristagares storverk. Likt språken består arkitekturen både av struktur och massa. Språkens massa är orden och dess 
struktur är grammatiken. Ett problem för dagens arkitektur är att det saknas en tydlig grammatik att hålla sig till. En viss tendens av förvirring och osäkerhet i formspråket 
syns därför i nyproducerad arkitektur. Det kan vara så att det nutida kvalitetsbegreppet har blivit för relativt.

Det går att vara öppen för olika typer av kvaliteter utan att för hamna i ett alltför relativt kvalitetsbegrepp. Precis som att de flesta upplever att det klingar falskt då en 
45åring försöker prata som en14åring behöver vi träna oss att se när det arkitektoniska uttrycket faller ifrån sitt syfte. Att ha tillgång till en grammatik och ett generellt 
förhållningssätt till formspråket är är ett nödvändigt stöd i skapadet av en samtidia arkitektur och för att bryta mot den, att ha ett formspråk tillgängligt är ju själva 
förutsättningen för att bryta mot det.
I brist  på ett nutida formspråk och en egen grammatik för arkitekturen, och med utgångspunkten att det är högst osäkert ifall arkitekturen gör framsteg med tiden, har 
formspråk som fungerat tidigare på andra platser lånats i projektet och sammanfogats som i ett collage.

För att hålla fast vid liknelsen med språket har skolans collage fungerat som en kreol. Byggstenarna och materialet har varit detsamma men de har sammanfogats med olika 
grammatik, precis som kreolens delade ord sammanfogas av olika grammatik beroende av vem som talar den.
Gör koppling till bilder.
Mot gatan, i byggnaderna med olika offentliga verksamheter har fasaden styrts av att skapa ett rytmiskt uttryck. Fasaden på bygganden som rymmer slöjd- och musiksalar 
samt omklädningsrum har uttrycket lånats från 1900talets början. På den del som rymmer kök och matsal har grammatiken tagits från
1900-talets mitt.
Byggnaderna som sträcker sig inåt parken, med hemklassrummen, har fasaderna styrts inifrån av rum- mens funktion, ett uttryck som lånats från 1930talets funkishus.

Ursprungspunkten för projektet har varit att arbeta som med ett collage och med tanken på att låna och parafra-
sera från olika platser i tid och rum.
Även metoden och tillvägagångssättet är inspirerade av andras sätt att arbeta med och beskriva arkitektur. 
Skolverksamheten har ett komplext program och kräver en stor byggnad, för att hantera detta har projektet delats 
i tre aspekter: användning, vad som håller samt formgivning.
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