


PLATSEN
Arninge - Norra Täby - Norr om Stockholm

Jag har ritat en låg- och mellanstadieskola på en tomt i Arninge i Täby. Här skall det byggas en 
skola med byggstart 2015 och jag har utgått från det program jag har fått av Täby Kommun. Mitt 
arbete har handlat om att skapa en skola utifrån de behov som skapats av den moderna pedagogiken 
men också med utgångspunkt från mina egna minnen och känslor kring de första skolåren. Jag vill 
skapa trygghet både genom att ha flera mindre avdelningar och genom att tvinga lärarna att hela 
tiden röra sig genom byggnaden, då deras rum är utspridda.

Täby är en av Stockholmsområdets snabbast växande kommuner. I de norra delarna i ett område som 
heter Arninge skall det byggas ett nytt stort bostadsområde med ca 3000 nya lägenheter, butiker, 
caféer, förskolor och två nya skolor. Området skall byggas i etapper och i slutet av den fösta 
etappen skall den första skolan byggas som skall ha mellan 400-450 elever. Skolan skall ligga 
precis väster om Hägerneholms Gård (en hästgård som ligger i området) och i direkt anslutning 
till ett relativt stort grönområde som heter Skavlöten. Det är denna skola jag har ritat ett 
förslag på som examensarbete.

Platsen är relativt platt med en fem meter hög kulle med tallar på som det mest framträdande 
motivet på skolans tomt. Den väg som går precis norr om skolan finns inte idag, men är på väg att 
byggas just nu som det första steget i byggandet av det nya området. Från denna väg kommer den 
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1:1000

lilla avstickande vägen som leder till skolan  och dess parkering. Skolans huvudentré är tydlig 
från denna riktning oavsett om man kommer med bil, cykel eller till fots. Cykelvägarna är väl 
utbyggda hit och på de ställen där de korsar större vägar finns tunnlar för att göra barnens väg 
till skolan säker.

Söder om skolan skall det ligga en fotbollsplan av mindre modell med konstgräs, enligt kommunens 
önskemål. Både skolans gymnastiksal, motionsrum och fotbollsplanen är planerad att användas även 
efter skoltid av områdets idrottsföreningar och parkeringen är dimensionerad efter dessa evene-
mang med fotbollsmatcher etc. Fotbollsplanen är lätt att hitta trots att den ligger bakom skolan 
eftersom cykel- /gångvägarna på respektive sidor om skolan leder hit. 

Att platsen ser så annorlunda ut nu mot för vad den kommer se ut om ett par år har gjort att mitt 
arbete mest har fokuserats på inomhusmiljön och inte så mycket på omgivning och skolgård. Men 
min tanke är att skolgården skulle ligga mellan skolan, kullen och idrottsplanen. Detta skulle 
bli en solig och skyddad plats, perfekt för en skolgård.

SKOLA I ARNINGE
Marie Graversen, Examinator: Johan Celsing, Advanced Design Studio, 2013 - 05 - 16
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Fasad från öster
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Vy in mot innegården mellan matsalen och gymnastiksalens
omklädningsrum.

När man kommer in genom huvudentrén möts man av den stora entréhallen och 
direkt till höger ligger matsalen. Matsalen har jag flyttat på många gånger i 
processen. Ville ge den en plats nära entrén (så att den lätt kan användas 
som föreläsningssal i andra sammanhang). Ville även att den skulle ha många 
fönster men samtidigt en avskildhet, då jag tror att utsikten mot de vilt 
lekande skolkamraterna på skolgården hämmar matron. Alltså skapade jag en   
innergård mellan matsalen och gymnastiksalens omklädningsrum.

Gymnastiksalen kan dels nås från den egna entré eller genom omklädnings- 
rummen. Här finns även ett mindre motionsrum där mer stillsam fysisk aktiv-
itet kan bedrivas kvällstid (såsom yoga, pilates etc). Här kan man bedriva 
gymnastikundervisning som inte involverar bollar. 
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På skolans andra våning är klassrummen avsedda för alla specialämnen såsom 
slöjd och bild. Anledningen till att de ligger på ett eget plan är knutet 
till mina privata minnen från skolgången då träslöjden låg precis vid sexor-
nas klassrum, vilket gjorde väntandet på att träslöjdsundervisningen full-
ständigt skräckinjagande när man bara var en liten etta. På plan två finns 
även administrationens och rektorsexpeditionen, för att maximera personalens 
närvaro i alla delar av skolan.



AVDELNINGARNA
Skolan är för elever från förskoleklass till och med årskurs 6, där varje årskurs består av två parallellklasser. Varje 
årskurs har sin egen avdelning där det både kan bedrivas undervisning och fritidsverksamhet. Avdelningarna är i princip 
likadana och består av ett kapprum, ett klassrum, ett grupprum och ett större allrum där det mesta av fritidsverksamheten 
bedrivs. 

Kapprummen, i anslutning till den entré som eleverna dagligen använder, är uppdelad i två delar, en för varje respektive 
parallellklass. Det första som möter en när man kommer in genom ytterdörren är en vägg med en anslagstavla. På vardera sida 
om dörren finns en skohylla för varje klass och efter att man ställt av sig skorna hänger man upp sin jacka och ryggsäck på 
sin egen plats i kapprummet. 

Klassrummet delas av de både parallellklasserna. Förr hade varje klass ett eget klassrum, men detta är inte effektivt när 
modern undervisning bedrivs. Därför delas klassrummen av två klasser, men ca 50% av undervisningen i klassrummet. Övrig 
undervisning beskrivs i de specialiserade kassrummen (t.ex. träslöjdssal eller datasal) eller i de mindre grupprummen eller 
i  allrummet. Varje klassrum har dessutom en liten gräsplätt utanför glasdörren där man kan ha samlingar och undervisning 
under varma för- och sensommardagar. 

Mellan avdelningarna leder en korridor. Denna är själva ryggraden i byggnaden och här rör sig dagligen alla elever och 
lärare till och från både undervisning och skolmatsal eller lärarrum. Korridoren (och därmed hela byggnaden) har en sick-
sackad form i plan för att göra den mindre monoton. Den är dessutom bred och har en generös takhöjd med lanterniner högst 
upp. Korridoren slutar med lärarnas arbetsrum, där de kan rätta läxor då de inte kan sitta i klassrummen under håltimmar 
eftersom att det då oftast används av en annan klass. Jag har valt att sprida ut lärarnas rum i byggnaden med deras kap-
prum och arbetsrum i slutet av korridoren, deras matsal och konferensrum i anslutning till huvudentrén och rektorn och 
administrationen på plan två. På detta sätt måste personalen hela tiden röra sig i byggnaden och på så sätt ökar kontakten 
mellan lärare och elev ytterligare. 
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MATERIAL
Konstruktionsprincipen är platta på mark med betongväggar klädda med tegel och i vissa fall icke bärande väggar av trä- 
reglar med träpanel. Ibland sitter även träpanelen direkt på tegel där teglet är synligt på den övre delen av väggen. 
Vissa delar av  taket bärs upp av pelare i limträ. Även spröjsen kring fönsterna är i trä. Golven är i ljust grå linoleum 
för maximal hållbarhet och hygien.

PLATTA PÅ MARK
1. Betong med ingjutet armeringsnät
2. Markisolering
3. Prefabricerade kantelement (cellplast + fiberarmerad betong)
4. Dräneringslager
5. Fiberduk
6. Dräneringsrör
7. Dränerande återfyllning

Materialen jag har valt är i varma färger och mycket tåliga. Träpanelen som klär flera väggar är lätt vitlaserade och 
enkel att byta ut, då skolan är en miljö som slits hårt. På detta sätt blir det också lätt att sätta upp bilder på med    
häftstift. Jag har försökt hålla materialen enkla och istället jobbat mycket med olika takhöjder och ljusförhållanden. 
Jag har velat skapa en variation mellan pampiga rum där många kan vistas, intima men ljusa grupprum där lärarna lätt kan 
se vad som pågår utan att störa lek och lärande, ljusa korridorer, intimitet i de ganska stora allrummen genom en lägre 
takhöjd och flera vinklar och vrår och klassrum med generös takhöjd.
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ENTRÉHALLEN
Entréhallen har en form som tydligt bryter av från de övriga rummen. Detta är det 
första rummet man möts av när man kommer in genom huvudentrén. Eleverna passerar det 
många gånger varje dag, även om det inte använder huvudentrén, då den sammankopplar  
matsalen med de övriga rummen samt innehåller den trappa som sammanbinder de två 
våningarna. 

Entréhallen har en takhöjd på 8,5 meter som gör rummet pampigt och högtidligt, ett 
motiv som jag tycker saknas i moderna skolbyggnader. Jag tror att barn är mycket mot-
tagliga för denna typ av nästan sakrala rum och att det får dem att känna respekt för 
byggnaden. Jag tror även att det gör att de känner sig viktiga och att de tar skolda-
gens uppgifter på lite större allvar. Rummet kan även användas vid till exempel lucia 
och liknande evenemang.

Att väggmaterialet är synligt tegel här och rummet med den generösa takhöjden, arkaden 
och ljuset uppifrån gör att man får lite av en utomhuskänsla, ett litet torg inomhus 
som sammanbinder de olika delarna av skolan. På övervåningen blir det en mer ombonad 
känsla då väggarna har en träpanelsbeklädnad. I det stora öppna rummet på övervånin-
gen kan lite mer fri undervisning bedrivas, här stör man ingen annan om det blir lite 
stoj och stim.

BIBLIOTEKET
Biblioteket har under hela projektet varit viktigt för mig. Detta beror till stor del på min egen skoltid då biblioteket var min absoluta         
favoritdel av skolan. Jag tycker att det är trist att man nuförtiden ofta bygger skolor med mycket små och tråkiga bibliotek. Då är det inte 
alls konstigt att läsande sjunker bland barn. Men det finns böcker som bryter trenden, som t.ex. Harry Potter. I dessa böcker, som utspelar sig 
på Hogwarts som är en skola för trollkarlar och häxor, spelar dessutom biblioteket stor roll. Det är hit bokens karaktärer söker sig när de vill 
söka information och biblioteket framställs som en spännande plats med meterhöga bokhyllor, avsatser och spiraltrappor. 
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Det är alltså i sagorna som jag har sökt inspiration till biblioteket. Jag ville ha ett stort och öppet rum med massor av ljus och med en känsla 
av ett gammeldags bibliotek. Jag vill skapa en miljö som är inspirerande och som har en viktig och central plats i skolan och dess undervisning. 
På bottenplan har bibliotekarien sitt skrivbord och här finns soffor som man kan krypa upp i med en bok eller för en stunds högläsning. På plan 
två fyra små läsplatser som eleverna kan utnyttja till läxläsning. 
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