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NY SKOLA I MARIEHÄLL 

 

"För att undvika missförstånd: det förefaller mig som om konservatism, i bemärkelsen att bevara, 

är det väsentliga i utbildningsarbetet, vars uppgift alltid är att vårda och skydda något - barnet 

mot världen, världen mot barnet, det nya mot det gamla, det gamla mot det nya. Till och med det 

övergripande ansvar för världen som man därigenom påtar sig förutsätter naturligtvis en 

konservativ attityd." 

 

"Vårt hopp hänger alltid på det nya som varje generation för med sig. Men just för att vi bara har 

detta att förlita oss på, förstör vi allt om vi försöker att kontrollera det nya på så sätt att vi, de 

gamla, kan diktera hur det skall bli. Just för det som är nytt och revolutionerande hos varje barn 

måste utbildning vara konservativ. Den måste bevara detta nya och introducera det som något 

nytt i en gammal värld, som oavsett hur revolutionär dess handlingar än må vara, alltid ur 

nästa generations synvinkel är överårig och nära undergång.” 

 

 Hannah Arendt, Bildningens kris, 1961. 

 

 

Ovanstående essä skrev Hannah Arendt 1961, men den är fortfarande i högsta grad 

aktuell. Under 1900-talet har utbildningen - likt många andra delar av samhället – utsatts 

för omvälvningar. Dessa förändringar har utmanat, och gör det fortfarande, etablerade 

sanningar och hierarkier. Ellen Key proklamerade 1900-talet "Barnets århundrade" och 

hade förhoppningar om ett kommande framsteg. Att det blev fokus på barnet hade hon 

rätt i,  ett väsentligt framsteg i utbildningen uteblev dock. Istället har vi som nu lever och 

är intresserade av bildning - och byggnader för bildning - att spåra bland rester av 

tankegods, från olika tider, som alla hade det gemensamt att de pekade framåt.  

 

Det paradoxala som Arendt sätter fingret på är att uppmaningen till förändring i en 

utbildningssituation – att plantera det nya i en ung generation - ej är någon förändring i 

egentlig mening - då den frammanas av det gamla. 

 

"De barn man vill utbilda till medborgare i en framtida utopisk värld förvägras sin egen 

framtida roll i den politiska staten, för ur de nyas synvinkel är allt nytt som vuxenvärlden kan 

föreslå av nödvändighet äldre än de själva är. Det är en naturlig del av människans villkor, att 

varje ny generation växer in i en gammal värld, så just att förbereda en ny generation för en ny 

värld kan bara betyda att man önskar slå nykomlingarnas egna chanser att skapa något nytt ur 

händerna på dem." 

 

* * *  

 

Mina undersökningar kring pedagogik, bildning och demokrati kring detta projekt har 

också tagit mig till Martin Heideggers formulering om skolan som en del av människans 

livsrum , till en intervju med Bernt Gustavsson, professor i pedagogik vid Örebro 

universitet. Mer specifikt arkitektoniskt har det lett mig till en undersökning av skolhusets 

typologi, ideologi och användning innan 1900-talet, och vidare till 1900-talets olika 

skolbyggnader, de idéer som låg bakom dem och i någon mening hur det blev. 

 

Jag har även varit på studiebesök på Kristofferskolan i Bromma och Vitraskolan utanför 

Sundbyberg. Den senare är utformad enligt samtidens nya 'koncept': den öppna skolan där 

elever och lärare kan mötas och allas verksamhet blir synlig. Det som möter en besökare på 

plats är kaos och skrän, akustiskt, doftmässigt och visuellt. En lärare på skolan berättar att 

den öppna planlösningen sprider impulser som stör eleverna - till och med bullbakningen i 

det öppna köket stör när den söta doften letar sig ut i byggnaden! Värst drabbade är barn 

med koncentrationssvårigheter – en växande och betydande grupp barn (och vuxna). 

 

Den waldorfdrivna Kristofferskolan har dock varit en inspirationskälla. Kanske främst vad 

gäller uppdelningen av skolan i flera skilda delar och programmeringen av dem. 

 

Intressant för mig här, är hur den interna processen hos varje idéskapare - i mitt fall 

arkitekter – fungerar, som möjliggör att sunt förnuft slås ur spel och upphetsningen för det 

nya och gränsöverskridande, gränsutsuddande, sätter in.  Arendt skulle i skolans fall nämna 

samtidens ovilja att ta ansvar för utvecklingen som en viktig faktor. Själv blir jag på den 

frågan svaret skyldig. Undersökningen gav mig däremot ett eget svar på hur en skola skall 

utformas. 

 

* * *  

 

Förslaget består i huvudsak av två byggnadskroppar. En huvudbyggnad där administration, 

bibliotek, matsal, personalrum och årskurs 3, 4, 5 och 6 beretts rum. Mitt emot står en 

lägre byggnadsserie som ringar in en egen gård. Mellan dem finns den huvudsakliga 

skolgården med öppet ’torg’ och runt om äppel- och päronträd. På kortsidan finns 

utrymme för ett fritids och på andra sidan, som en avskärmning mot staden finns en 

planerad publik länga med ateljéer, omklädningsrum, dansstudio och gymnastiksal med 

norrljus. 

 

Centralt för utformningen har varit skolans del i barnets resa från hemmet och vidare mot 

ett vuxenliv. Barnet börjar i en mer hemlik miljö i första klass och stannar där till andra 

klass, för att sedan gå vidare till huvudbyggnaden i tredje, fjärde, femte och sjätte klass. 

Varje klass har ett eget hem, kapprum, klassrum, liten ateljé och grupprum. Den enkla 

ritualen att ta av/på sig jackan och skorna blir en gräns mellan då det är lek och fritid och 

den tid då det finns förväntningar på eleven att följa läraren, vara en del av en grupp barnet 

inte valt själv, och att arbeta med studier i den grad som är lämpligt för åldersgruppen. 

 

Alla barn och lärare delar samma matsal i huvudhuset. Lågstadiebarnen har därför en egen 

ingång - de äldre eleverna tar antagligen trappan från våning 1 - med kapprum. 

Lärarrummet finns representerat på alla våningsplan i huvudhuset för att vara tillgängliga 

för barnen. 

 

Huvudbyggnadens fasad är klädd med tunn träpanel och rika mellanrum. Fönstren 

sträcker sig upp över panelen för att visa upp himlen och släppa in ljus. Längst ned växer 

vildvin upp längst spaljéerna och över panelen. Konstruktionen fungerar som ett filter; 

man ser ut men skillnaden mellan ute och inne förtydligas. En bärande idé har varit en 

tydlig definition och artikulering av rum och funktion. Rummen etablerar tillstånd av 

enkelhet genom tydlighet; "här går du", "här vilar du", "här umgås du", "här arbetar du", 

”här leker du” med få tillstånd däremellan.  

 

Byggnaden är konstruktiv, rationell och tektonisk. Gravitationen som verkar på byggnaden 

illustreras i pelare och kraftiga ytterväggar.  Materialet, trä, överbryggar kopplingen världen 

- barnet. Mer tydligt: det stärker förståelsen av hur det livsrum de befinner sig i blivit till. 

(Att jämföra här med mer abstrakta rum och material - armerad betong mest påtagligt - 

som beter sig "utöver världen": sten som svävar.) 

 

Studier av geometri och proportion, Palladio via Wittkower m.fl., har varit en del av 

undersökningen. De flesta rum har enkla proportioner 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 etc. Skolgården är 

två gånger huvudbyggnadens höjd lång. Huvudbyggnaden utgör fyra kvadrater, öppningen 

som vetter mot skolgården från huvudbyggnaden definieras av gyllene snittet etc. Skolan 

är ritad på ett grid om 1200 mm x 1200 mm (utifrån cc 600, lämpligt för 

träkonstruktioner). 

 

Placeringen av byggnadsvolymerna i parken är viktig; huvudbyggnaden har ett publikt 

ansikte ut mot den för Annedal centrala gemensamma parken och avviker därför från den 

genomgripande stadsplaneringsmodellen för området. Härigenom visas byggnadens 

särställning upp: det här är något gemensamt och viktigt. 

 

Avslutningsvis är den här skolan ritad under en tid då jag själv är elev på en skola, och blir 

i någon mening en kommentar till densamma. Den genomgripande tanke som finns och 

genomsyrar KTH Arkitekturskolan 2013 - nya idéer, nya idéer, byggnaden som 

kommunikation eller berättelse osv - är inte något jag har valt att följa. Jag har dock inte 

heller ritat bilden av en gammal byggnad, upplever jag. Istället har jag undersökt och försökt 

närma mig de arkitektoniska principer som funnits före vår samtid, men delvis aktivt 

glömts bort, och ge dem form med ett samtida material. Jag lyckas naturligtvis inte ta mig 

dit, men väl närmare.  

 

Detta är naturligtvis ett grovt och ofinkänsligt förslag - i den meningen att praktiken av 

geometri, harmoni och proportion är svårt och nytt för mig, och i den meningen att det är 

ett oöverstigligt hinder att tillämpa något nytt på ett så omfattande och komplicerat 

program som en grundskola utgör. En projekt blir som bekant aldrig klart, det överges 

bara. 

 

 

Arvid Jansson 
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