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KUNG KARLS SKOLA  åk 4-9

Lokalisering

Program

Kvadratmeterantal befi ntlig
Kvadratmeterantal tillägg

Antal elever

Antal lärare

Övrig personal

Kungsör, Västmanlands län

Kommunal grundskola åk 4-9

3500
5000

525

45

15

En ny skola för årskurs 4-9 planeras i Kungsör. 
Den gamla högstadieskolan är delvis riven på 
grund av de fukt- och mögelskador som upp-
täckts. Mitt projekt är en tilbyggnad till den del 
av den gamla skolan som inte skadats och 
som inrymmer knappt hälften av det samman-
lagda programmet. Den nya skolan kommer 
att rymma både mellan- och högstadie med 
525 barn och ungdomar, samt 45 lärare och 
övrig personal. Det är en stor arbetsplats i en 
liten kommun.

Ingången till min projektidé har sedan tidigt i projektet sin grund i essän ’Att kasta tjejkast’ där Iris Marion Young 
kritiskt beskriver kvinnliga och manliga kroppars olika sätt att röra sig och ta rum i anspråk. Denna text, i kombi-
nation med ett kritiskt förhållningssätt till den idag rivna skolans planutformning med många korridorer, ledde till 
undersökningar om rörelsemönster och möjligheten att påverka sina rörelsemönster, i mitt fall för elever i en skola. 
Min hypotes är att förutbestämda rörelsemönster, som korridorer och långa passager, bidrar till en passivitet där 
människan underordnas arkitekturen. Alternativa rörelsemönster, som erbjuder genvägar, senvägar eller fl ykt-
vägar, låter istället människan att själv bestämma väg eller rörelse. I mitt projekt skapas dessa alternativa rörelse-
mönster i det stora rörelserummet genom utplaceringen av moduler, där varje modul är ett rum, samt genom att 
skolan får många alternativa entréer. Modulerna i rörelserummet är fl yttbara och låter eleverna vara med att skapa 
utformningen av sin skolmiljö och därmed bestämma vilka passager och rum som ska uppstå i mellanrummen. 
Klassrummen skapar en statisk yttre gräns där stämningen är lugnare och mer koncentrerad.

Kungsör

13 mil

Mälaren Stockholm

Befi ntlig skolbyggnad. Den gamla, idag rivna, skolans rörelsemönster.
Förenklad plan.

Den gamla skolans kontrollerande
rörelsemönster.

Min vision om ett mer tillåtande 
rörelsemönster med alternativa 
vägar.

Min vision om den nya skolans 
tillåtande rörelsemönster med fl era 
alternativa entréer.
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Den nya skolan. Entréplan.

1. Huvudentré
2. Entréhall med utställningsytor och reception
3. Personalrum med pentry och mötesrum
4. Klassrum
5. Klassrum åk 4
6. Hemvist åk 4. Klassens hemhörighet med 
grupprum och plats för ytterkläder
7. Klassrum åk 5
8. Hemvist åk 5. Grupprum och delade skåp för 
ytterkläder
9. Personalarbetsplatser
10. Klassrum åk 6
11. Hemvist åk 6. Grupprum och delade skåp för 
ytterkläder
12. Ventilation
13. Förråd
14. Administration
15. Specialundervisning

16. Elevvård
17. Förråd
18. Loge till aulan
19. Pausrum kökspersonal
20. Storkök
21. Disk
22. Matsal
23. Aula
24. Stolförråd
25. Elevskåp högstadiet
26. Musik/dans/drama. Lokaler samnyttjas med musik-
skolan.
27. Städcentral
28. Café med mindre kioskutbud

Amanda började fjärde klass för en vecka sedan, den stora sko-
lan är alldeles ny för henne. Hon tycker det är spännande att dela 
matsal, bibliotek och andra funktioner med de äldre barnen och 
ungdomarna, men hon känner sig samtidigt trygg med att kunna 
ta entrén som leder direkt till hennes hemklassrum och hemvisten 
där hon träffar sina klasskompisar varje morgon.

Jörgen har varit lärare på Kung Karls skola 
i många år. I den gamla skolan saknade han 
en plats där han kunde dricka kaffe och läsa 
tidningen på förmiddagsrasten utan att behö-
va diskutera betyg eller schemaläggning med 
de andra biologilärarna. I den nya skolan går 
han till caféet när han vill komma undan. Stäm-
ningen är som på ett offentligt café så här kan 
Jörgen sjunka ner i Bärgslagsbladet utan att be-
höva tänka på arbetet. Om solen skiner tar han 
med sig kaffekoppen ut på gården.

Oskar går i sjunde klass. Han börjar känna 
sig ganska vuxen och gillar att hänga ihop 
med de äldre eleverna. Han är social och 
brukar ta ett varv i skolan när han kommer 
på morgonen för att tjena på alla. Bästa 
entrén är den vid caféet, då ser han om 
hans kompisar är där och äter frukost, 
annars går han vidare in i det stora rum-
met och sicksackar mellan modulerna för 
att se vilka som har kommit. Trots att han 
är tidigt i skolan blir han ofta sen till första 
lektionen - kompisarna är viktigare.

Vaktmästaren har ställt sin modul ihop med miljömodulen, 
där papper, plast, kartong och annat källsorteras. Då kan 
han hålla koll på när det ska tömmas. Det hörn som ska-
pas mellan modulerna använder vaktmästaren som sin lilla 
bakgård där han kan lämna skottkärran, sparkcykeln eller 
verktygsvagnen när han har andra, mer akuta, ärenden. 
Eller när han behöver en paus.

Administrationen har en modul med plats för en 
person, utöver det större kontoret. I modulen har de 
en öppen verksamhet dit elever, lärare och personal 
kan gå när de har frågor. Modulens yttervägg fung-
erar som informationstavla och berättar vilka lärare 
som är frånvarande, schema- och lokaländringar, 
viktiga datum under terminen och annat.

Niklas är den nya studievägledaren på Kung Karls 
skola. Det är första gången han är här så han går 
in genom huvudentrén och frågar receptionisten Ulf 
hur han hittar till rektorns kontor. ”Gå rakt fram, ta 
vänster efter tegelväggen och knacka på dörren till 
den gröna modulen”. Rickard hittar rektorn utanför 
den gröna modulen, där hon står och pratar med en 
grupp elever. De passar på att fråga Niklas om sina 
gymnasieval.
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Den gamla, idag rivna, skolans
placering av klassrum. Förenklad plan.

Klassrummen skapar en statisk
yttre gräns och i mellanrummet
sker rörelserna runt ’modulerna’.

De moduler som placeras i anslutning
till klassrummen står fast.

De moduler som placeras i det centrala 
rummet är fl yttbara.

Den nya skolans placering
av klassrum. Förenklad plan.

Den nya skolan. Plandiagram.
1) Befi ntlig skolbyggnad. 2) Klass-
rum. 3) Mellanrum eller rörelserum.

Alternativa rörelsemönster. Planstudie.
1) EN möjlig rörelse/väg.
2) TVÅ möjliga rörelser/vägar.
3) TRE möjliga rörelser/vägar.

2.

3.

1.



Befi ntlig skolbyggnadFritidsgården Tillbyggnad

Modulen. Enkel sektion och plan.
En stomme av stål inklädd i mdf-skivor 
och yttre beklädnad eller målning. Vid 
förfl yttning vevas hjulen ned och mo-
dulen kan rulla. När hjulen åter vevas 
upp står modulen fast. Taket isoleras 
mot stegljud. 
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Den nya skolan. Plan 1.

Längdsektion A-A

På skolavslutningen regnar det ofta. 
Då kan modulerna placeras i en be-
gränsad del av rummet och lämna 
plats för elever, föräldrar, syskon och 
morföräldrar när rektorn håller tal 
och skolkören sjunger sommarsång-
er. Entréerna till modulerna lämnas 
tillgängliga utifall bibliotikarien eller 
vaktmästaren måste hämta något 
viktigt.

När Kung Karls skola ska ha tema-
vecka placeras modulerna enligt 
ovan. Då skapas ett mindre rum i an-
slutning till varje modul, likt en liten 
gård. En modul och en liten gård rym-
mer en workshop. Placeringen ovan 
skapar rum för 14 olika workshops.  

Såhär kan det se ut när eleverna har 
utställning och vernissage för sina 
slöjd- och bildprojekt. På moduler-
nas ytterväggar hängs verken upp 
och i mellanrummen ställs objekten 
på podier. I mellanrummen skapas 
stor plats för gäster med salta pin-
nar. Modulerna som ställts åt sidan 
ger rektorn möjlighet att jobba sam-
tidigt.
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Fasad mot väster

Fasad mot norr

Fasad mot söder

Tvärsektion B-B

Fasad mot öster

1. Huvudentré
2. Cykelställ
3. Hårdgjord yta
4. Konstgjorda kullar 
för lek
5. Uteservering caféet
6. Parkering 
7. Entré fritidsgård 
8. FruktträdSituationsplan

Byggtekniskt system
axonometri

Befi ntlig struktur.

Klassrum med bärande väggar i massivträ.

Pelare av limträ defi nierar det stora centrala rummet.

Klassrumstaken bärs upp av massivträväggar och pelare.

På pelarna läggs 30 meter långa rymdfackverk i stål.

Rymdfackverk och tvärgående reglar bär upp det stora taket.


