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Elementary school Five Green Rivers
Abstract and interior perspective

Abstract

This bachelor project is an architecture design project of an 
elementary school for 700 students. The site location is in a park, 
Fornuddsparken, in Tyresö south of Stockholm in Sweden.

The aim for the project was to explore how a school building of this 
size can be designed with a special focus on the relations between 
architecture, pedagogy and both indoor and outdoor physical 
movement.

The elementary school with numbers:
- Five green rivers to connect the park with the interior of the school, 
establish a structure that can be used for obstacle courses, improve 
the indoor acoustics, create a more diverse environment and for a 
more healthy air inside the building.
- Six embracing, folded slabs to give stability to the form, a structure 
for easier orientation on the site and to structurally connect the 
inside street corridors with the outside schoolyard.
- Ten blocks with more private and safe base rooms with 
views at the park, the more crowded street corridors between the 
blocks and views at more serene sceneries outside the school area.
- More than one hundred pillars combined with bearing massive 
wood elements and wood stud walls.

The design is based on three main concepts:
- The idea that students and teachers should be inspired to more 
indoor and outdoor physical movements.
- The priority in the design process should be the organization of the 
interior spaces not the form itself; an inside to outside approach in 
forming the building.
- The aim to integrate the outside park and schoolyard with the 
inside of the building.

The working method has been based on a systematic process with a 
reciprocal action and iteration of sub processes like:
- Study visits to schools.
- Reading sessions about teaching and school architecture.
- Studies of the program for the school with space organization 
diagrams.
- Developing ideas and concepts with collages, sketches and 
writing.
- The main design process using tools like sketching, CAD-drawings, 
paper and wood models and digital 3D-models.
- Discussions and critical analysis of the created drawings with the 
aid of tutors, students and other advisors.
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Sammanfattning och exteriört perspektiv

Sammanfattning

Kandidatprojektet är ett gestalningsprojekt inom arkitektur av en 
grundskola för ca 700 elever i Fornuddsparken i Tyresö kommun 
söder om Stockholm i Sverige. Syftet med projektet har varit att 
utforska hur en grundskola kan utformas med fokus på relationen 
mellan arkitektur, pedagogik och fysisk rörelse inomhus och 
utomhus. 

Grundskolan sammanfattad med siffror:
- Fem gröna floder för att dra in parken i skolan, skapa struktur för 
hinderbanor, dämpa ljudnivån, för en mer varierad inre miljö och 
för en friskare luft.
- Sex omslutande skivor för formmässig stabilitet, struktur för 
orienterbarhet och för en tydligt sammankopplad inre och yttre 
gatumiljö.
- Tio kvarter innehållande trygga basytor att utgå från med 
utblickar mot parken, de livfulla gatorna mellan kvarteren och mot 
lugnare miljöer.
- Mer än hundra träpelare kombinerade med massivträ och 
träregelväggar.

Skolans gestaltningsarbete vilar på tre konceptuella beslut:
- Idén att elever och lärare ska inspireras till fysisk aktivitet både 
inomhus och utomhus.  
- Organiseringen av inre rum går före yttre form. Det flytande 
öppna rummet som skapas mellan de mer slutna funktioner har 
prioriterats före den yttre formen.
- Arbeta för en stark integration mellan park/utemiljö och 
skolbyggnadens inre miljö.

Arbetsmetodiken har bestått av en systematisk process med en 
dynamisk växelverkan mellan delprocesser som:
- Studiebesök på skolor.
- Inläsning om pedagogik och skolarkitektur.
- Lokalprogramstudier med sambandsdiagram.
- Idé och konceptutveckling med collage, skisser och texter.
- Gestaltningsprocess med hjälp av skisser, CAD-ritningar, fysiska 
modeller och digitala 3D-modeller.
- Diskussioner och kritisk analys av gestaltade lösningar med 
handledare, kursdeltagare och stödpersoner.
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Projektets grundläggande förutsättningar

Kandidatprojektet är ett gestalningsprojekt inom 
arkitektur. Uppgiften har gått ut på att utforma en 
grundskola för ca 700 elever i Fornuddsparken, 
Tyresö. Syftet med projektet har varit att utforska hur 
en grundskola kan utformas med fokus på relationen 
mellan arkitektur, pedagogik och fysisk rörelse inomhus 
och utomhus. 

Arbetsmetodiken har bestått av en systematisk process 
med en dynamiska växelverkan mellan delprocesser 
som:
- Studiebesök på skolor.
- Inläsning om pedagogik och skolarkitektur.
- Lokalprogramstudier med sambandsdiagram.
- Idé och konceptutveckling med collage, skisser och 
texter.
- Gestaltningsprocess med hjälp av skisser, CAD-
ritningar, fysiska modeller och digitala 3D-modeller.
- Diskussioner och kritisk analys av gestaltade lösningar 
med handledare, kursdeltagare och stödpersoner.

Projektet i siffror

Fem gröna floder för att dra in parken i skolan, skapa 
struktur för hinderbanor, dämpa ljudnivån, för en mer 
varierad inre miljö och för en friskare luft. 

Sex omslutande skivor för formmässig stabilitet, struktur 
för orienterbarhet och för en tydligt sammankopplad 
inre och yttre gatumiljö.

Tio kvarter innehållande trygga basytor att utgå från 
med utblickar mot parken, de livfulla gatorna mellan 
kvarteren och mot lugnare miljöer. 

Mer än hundra träpelare kombinerade med massivträ 
och träregelväggar.

Skolans gestaltningsarbete vilar på tre konceptuella 
beslut:
- Idén att elever och lärare ska inspireras till fysisk 
aktivitet både inomhus och utomhus.  
- Organiseringen av inre rum går före yttre form. Det 
flytande öppna rummet som skapas mellan de mer 
slutna funktioner har prioriterats före den yttre formen.
- Arbeta för en stark integration mellan park/utemiljö 
och skolbyggnadens inre miljö.

Är det för lite spring i skolan?

I Malmö startade ett projekt 1999 som fortfarande pågår, 
det så kallade Bunkefloprojektet, där skolelever har 
daglig fysisk aktivitet. Fyra olika forskargrupper har 
studerat eleverna utifrån parametrar som benmassa, 
blodtryck, kondition, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer. Resultaten från forskningen visar att 
elever med ökad fysisk träning inte bara får en bättre 
motorik, utan också presterar bättre inom ämnen som 
matematik, svenska och engelska. Det finns även 
ett flertal andra studier som visar att pulshöjande 
aktiviteter innan ämnen såsom matematik minskar 
barns koncentrationssvårigheter med ökad inlärning 
som följd. 

Som ingång till projektet att gestalta en skola följde 
jag med lärare och fritidspedagoger under en dag 
på en grundskola i Jakobsberg. Där var eleverna 
förbjudna att springa i korridorerna bland annat 
då ljudmiljön påverkades kraftigt om elever tilläts 
springa i korridorerna. Men barn springer vare sig 
man vill det eller inte, och flertalet av lärarna hade gett 
upp att säga till barnen att sluta springa. Det är ett 
gestaltningsmässigt utmanande problem att ta vara på 
barns vilja till rörelse och spring i benen utan att det 
sker på bekostnad av arbetsmiljön för både personal 
och elever. 

Jag är uppriktigt oroad för flera samverkande 
samhällstendenser där barnens möjligheter till naturlig 
stimulans till rörelse undermineras. Med tanke på 
dagens forskning kring människan, fysisk rörelse och 
vikten av närheten till natur för barn så är det enormt 
kortsiktigt att använda en bostadskris som svepskäl för 
att exploatera bort utemiljöer för barn och bygga skolor 
enbart på de ytor som blir över.

Stimulerande interaktion eller störande 
distraktioner?

En engagerad lärare berättade under studiebesöket 
att de bästa lektionssalarna låg en våning ner, i en 
sutterängvåning. Lektionssalarna var traditionella salar 
med bra ljus, väl avskärmade från ljud från korridoren 
och med en ganska tråkig utsikt mot en parkering. 
Men för att en lärare inte ska “tappa eleverna” under 
genomgångar är en distans till ljud och rörelse något 
positivt. Utifrån detta har basrummen placerats i 
periferin från de mest pulserande  stråken. Syftet är 
att med mer indirekt dagsljus och med utblickar mot 

gröna, men lugnare miljöer, skapa bättre möjligheter för 
djupare koncentration.

Ljudmiljön

I många lokaler dämpas/dränks högfrekventa ljud inom 
talområdet, vilket gör att konsonanterna inte hörs, 
medan mer lågfrekventa ljud som vokalljud förstärks. 
Effekten blir en bullrig miljö där man hör mycket talljud 
men inte vad folk egentligen säger. I svenskt tal är 
konsonanterna väldigt informationsbärande. En skog 
har väldigt gynnsamma akustik-egenskaper för tal. 
Ljudet sprids genom så kallade diffusa ljudreflektioner 
då ytorna på träden inte är plana. 

Gestaltningen av grundskolan har haft som mål att:
- Salar som kräver lugnare miljö placeras på en distans 
eller är på annat sätt avskärmade från mer högljudda 
aktiviteter.
- Vältrafikerade ytor ska få mycket rymd och en rik 
variation av ytor på olika höjd och avstånd för en bra 
utspridning av ljudet, och en minskning av risken för 
samverkande direktreflektioner av ljudet.
- Använda växter och träd i innemiljön för diffus 
spridning och absorption av ljudvågor.

Synlig personal - kontroll eller trygghet?

- Det viktiga är att jag syns, inte att jag ser alla. Det 
skapar trygghet. 
Fritidspedagogen på lågstadiet menade under intervjun 
att det i första hand inte handlar om kontroll, utan om 
att skapa trygghet med närvarande personal. Under 
studiebesöket var det även tydligt att det var vanligare 
att elever letade efter stressade lärare, än att lärare 
försökte kontrollera eller letade efter elever. 

En viktig del i organiseringen av grundskolan Fem 
Gröna Floder är att  personalutrymmena är samlade i 
en centralt placerad byggnadsvolym, dels för att öka 
chansen till ett bättre samarbete mellan personalen för 
olika avdelningar och dels för att eleverna lätt ska få tag 
i en lärare när de behövs.

Skolmiljö med varierande utblickar och miljöer – 
skolan som stad

En del skolbarn vistas mer i skolan än vad vuxna gör 
på jobbet. Att vara i samma miljö från klockan 0730 till 

kl 1800 kan vara både frustrerande och oinspirerande. 
En nyckel för att lösa detta är att ha en varierad miljö. 
Målsättningen har varit att skapa en skola med stadslika 
kvalitéer; ett sammanhängande rum med livfulla 
gatulika miljöer; naturliga samlingsplatser i form av torg 
mellan mer slutna byggnadsvolymer. 

Rörelse mellan olika nivåer och mellan ute och inne

Nivåskillnaderna på bottenvåningen har flera syften:
- Skapa en gräns mellan olika typer av aktiviteter men 
med bibehållen öppenhet mellan rummen.
- Fungera som naturliga sittplatser integrerade i 
arkitekturen.
- Skapa en gatuliknande miljö där vissa ytor upplevs 
mer sammankopplade med skolgården utanför, medan 
andra hör till de mer öppna studiemiljöerna omslutna av 
de olika avdelningarnas mer privata atmosfär. 

Trapporna mellan våningsplanen har sin centrala 
placering för att också kunna fungera som sittplatser 
där människor möts i byggnaden, men ännu viktigare 
är att det ska vara en stark visuell koppling mellan 
utblickar mot utemiljön och hur man snabbast kan ta 
sig dit. 

I arkitekturklyschornas paradoxala värld - 
reflektioner

Om en byggnad har en mer flytande/transparent gräns 
mellan ute och inne, kommer byggnadens brukare att 
röra sig mer mellan ute och inne eller kommer de bara 
sitta inne och titta ut, för det känns ju nästan ändå som 
ute?

Ska verkligen en husarkitekt driva ett skolprojekt där 
målet är att eleverna ska vistas mera ute? Husarkitekter 
fokuserar på att minska gränsen mellan ute och inne på 
insidan, men är det egentligen inte mer logiskt att börja 
med utsidan? Har projektet Fem Gröna floder startats 
från fel håll? Det vi fokuserar på tenderar ju att bli det 
som blir mest artikulerat och kanske även det som 
attraherar mest?

Vad skapar mest mer lek hos barn? Ett extra gunga 
så att barnen slipper stå på kö, eller en byggnad som 
formgivits utifrån begreppet rörelse? 

Jag ser framemot intressanta vidare utforskningar inom 
ämnet.

Grundskolan Fem Gröna Floder
Projekttext
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Interiört perspektiv
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Plan 0 - nedskalad till skala ~1:600
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Plan 1 - nedskalad till skala ~1:600
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Plan 2 - nedskalad till skala ~1:600
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Situationsplaner
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Sektioner - nedskalade till skala 1:400
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Elevationer - nedskalade till skala 1:400
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Elevationer - nedskalade till skala ~1:600
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Formdiagram
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Modellfoton
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Modellfoton
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Modellfoton
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Modellfoton
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Limträpelare 300 x 300 mm

Träelement 90 x 400 mm kon-
struktionsträ i kryssmönster 
prefabricerade och inspända för 
skivverkan

Bärande träullselement 
150 x 1990 x 495 mm

Sandwichskiva träull, 
tjocklek 150 mm

Tätskikt plan rostfri plåt

Grundskolan Fem Gröna Floder
Konstruktionslösning tak tekniskt perspektiv
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Sambandsdiagram

Ursprungligt sambandsdiagram

Lokalpogram med färgkoder

Årskurs F-3 (288 elever) 3 paralleller
Basrum

Allrum

Grupprum Ateljé Kapprum

Personalarbetsplatser Städ Förråd WC/RWC 28/4

Årskurs 4-6 (216 elever) 3 paralleller
Basrum

Allrum

Grupprum Ateljé Kapprum

Personalarbetsplatser Städ Förråd WC/RWC 15/1

Årskurs 7-9 (216 elever) 3 paralleller
Basrum

Allrum

Grupprum Ateljé Kapprum

Personalarbetsplatser Städ Förråd WC/RWC 15/1

Specialsalar (åk 4-9) och allmäna ytor
Musik Bild Trä- och metallslöjd Textilslöjd NO Hemkunskap

Miniaula Café/torg Entré Bibliotek

Restaurang och administration
Servering Kök Soprum Administration Elevhälsa

Kommunikationsytor

A

B

C

D

D

E

Vån 2

B

Gatubildande rum
som binder ihop
lokalklustren med 
varandra och med 
utemiljön

A  Ytor för personal och administration sam-
lade centralt

B. Kapprum utspridda längs med gröna stråk 
- “skogskapprum”

C. Specialsalar samlade till ett kvarter

D. Basrum och grupprum i periferin med ut-
blickar mot lugnare områden utanför skolan.

E. Restaurang, bibliotek och miniaula 
centralt placerade med uteservering mot 
Fornuddsparken. Hemkunskapsal nära 
restaurang och uteservering.
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Sambandsdiagram

Sambandsdiagram för projektets slutritningar

A

C D

D

E

3 vån
år 4-6

A  Ytor för personal och administration sam-
lade centralt

B. Kapprum utspridda längs med gröna stråk 
- “skogskapprum”

C. Specialsalar samlade till ett kvarter

D. Basrum och grupprum i periferin med ut-
blickar mot lugnare områden utanför skolan.

E. Restaurang och miniaula centralt placerade 
med uteservering mot Fornuddsparken. 
Hemkunskapsal nära restaurang och 
uteservering.

F. Bibliotek och skolhälsa centralt placerade
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Skissprocess
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Skissprocess
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Grundskolan Fem Gröna Floder
Skissprocess



Gestaltningsprojekt av en grundskola i Tyresö - kandidatprojekt inom arkitektur                           David von Martens

Torg
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GRUNDSKOLA I TYRESÖ

FASTIGHET:

UPPGIFT
Uppgiften går ut på att gestalta en ny grundskola 
för cirka 700 barn i åldersgruppen F-9. Grundskolan 
som institution är kopplad till en lokal kontext 
och har en funktion och symbolik även utanför 
verksamhetens öppettider. I Hjördis Kristensons bok 
”Skolhuset – Idé och form” presenteras en historisk 
översikt över svenskt skolbyggande och här finner vi 
många exempel på hur skolbyggnader är en del i ett 
större samhällsbyggande. Uppgiften går ut på att 
hantera ett betydligt större program än de övriga 
inriktningarna och detta ger möjlighet att ta ett 
helhetsgrepp och gestalta den nya skolbyggnadens 
organisation och möte med Centralparken i 
Trollbäcken.

BAKGRUND
Tyresö har svårt att tillgodose behovet av skolplatser 
och beställde under 2014 en utredning av Sweco som 
syftade till att se över befintligt skick och kommande 
lokalbehov. I utredningen gjordes bedömningen 
att Fornuddens skola bör rivas och ersättas av nya 
lokaler. Samma utredning föreslår att kommunen 
bygger en ny större byggnad som har betydligt 
högre kapacitet än den nuvarande skolan. 

Den nya skolbyggnaden är planerad att ligga i Norra 
delen av Centralparken i området Trollbäcken. 
Det faktum att byggnaden ligger på en plats om 
idag fungerar som offentlig park tillför en rumslig 
utmaning.

I och med förändringen av parken pågår det ett 
parallellt arbete att utveckla parken. Att gestalta 
parkrummet ingår inte i kandidatuppgiften.

SPECIFIK FÖRDJUPNING
Detta är en uppgift som kräver att ni sätter er 
in verksamhetens olika delar och utvecklar en 
förståelse för hur de olika delarna av verksamheten 
kan samspela. Utöver grundskolan kommer det 
även att uppföras en sporthall inom planområdet. 
Byggnaden behöver förstås och fungera som en del 
i en större urban utveckling. I gällande detaljplan 
får byggnaden inte vara högre än tre våningar. I 
övningsuppgiften står det er fritt att argumentera 
för fler våningar om ni finner det lämpligt.

Ni alla har gått i grundskolan och har därigenom 
en intuitiv förståelse för byggnadens olika typer 
av rum. Många skolbyggnader som är i bruk idag 
är gestaltade med hänsyn till en annan typ av 
pedagogik än dagens. Uppgiften handlar om att 
gestalta en skolbyggnad som är anpassad till vår 
samtid. Det finns även en aspekt av offentlighet 
där vissa av rummen bör kunna hålla öppet 
utanför ordinarie öppettider. Detta bör beaktas i 
gestaltningen.

ÅRSKURS F-3 (288 elever)  3 paralleller
Basrum  12x60 m²
Allrum 4x180 m²
Grupprum  8x15 m²
Ateljé  4x20 m²
Kapprum  4x40 m²
Personalarbetsplatser  4x50 m²
Städ  4x10 m²
Förråd  4x10 m²
WC/RWC (28/4)  4x20 m²

ÅRSKURS 4-6 (216 elever)  3 paralleller
Basrum 9x60 m² 
Allrum/Studieyta 160 m²
Grupprum  6x15 m²
Ateljé 3x20 m²
Kapprum  80 m² 
Personalarbetsplatser 2x50 m²
Städ  10 m²
Förråd  10 m²
WC/RWC (15/1) 40 m²

ÅRSKURS 7-9 (216 elever)  3 paralleller
Basrum 6x60 m²
Allrum/Studieyta 160 m²
Grupprum  4x15 m²
Kapprum 80 m²
Personalarbetsplatser  2x50 m²
Städ  10 m²
Förråd 10 m²
WC/RWC (12/2) 40 m²

SPECIALSALAR(ÅK4-9)
Musik  125 m²
Bild 105 m²
Trä- och metallslöjd  165 m²
Textilslöjd  105 m²
NO  265 m²
Hemkunskap  130 m²

ALLMÄNA YTOR
Miniaula 90 m²
Cafe/torg  50 m²
Entré  85 m²
Bibliotek 130 m²

RESTAURANG 
Servering 250 m²
Kök 175 m²
Soprum  40 m²

ÖVRIGT
Administration 170 m²
Elevhälsa 90 m²

TOTALYTA 6175m²

Till detta tillkommer kommunikationsytor som 
motsvarar ca 15 % av lokalprogrammets yta.  Ytan 
varierar något beroende på gestaltning. Det är 
tillåtet att göra avsteg ifrån lokalprogrammet om 
ni kan argumentera för varför det är bättre för 
verksamheten.

BASRUM
Det som traditionellt, men lite gammalmodigt, 
skulle ha kallats klassrum. Storlek 60 kvadratmeter 
med rektangulär form ca 7.5 x 8 meter. Önskemål 
om dagsljus utmed en av långsidorna.
 
ALLRUM/STUDIEYTA
Kommunikationsyta med gemensam ”Närlärmiljö”. 
Kan vara arbetsplatser som fungerar likt grupprum 
dagtid och fritis på eftermiddagar. Relativt fritt hur 
denna yta kan programmeras. Överblickbarhet är 
viktigt.
 
GRUPPRUM
Arbetsrum för grupper i direkt anslutning till 
basrum. Avsett för maximalt 8 studenter. Kan 
möbleras mer fritt än ett basrum med soffor och 
annan typ av möblering. Det är viktigt att tänka 
på överblickbarheten för dessa rum. Grupprummen 
måste därför helt eller delvis glasas.
 
ATELJÉ
Större grupprum för tex bildundervisning. Bör ha 
tåliga ytskick och vatten/ho.  

INLÄMNINGKRAV
En text som förklarar projektet och argumenterar 
för de tankar som har styrt gestaltningen.

Analytiska ritningar som beskriver arkitektoniska 
kvaliteér och rumsliga samband.

En fysisk modell som beskriver byggnaden i sin 
helhet i skala 1:200. 

En orienterande situationsplan i skala 1:5000 och  en 
situationsplan i skala 1:500

Planer, sektioner, elevationer som redovisar hela 
byggnaden i skala 1:200.

Ett bearbetat tekniskt snitt med perspektiv med 
utgångspunkt i arbetet ifrån teknikkursen A31P2A.

Diagram, modell eller axonometri som redovisar 
rumsliga samband.

Minst ett exteriört och ett interiört perspektiv. 

Projektet ska sammanfattas på två A4 sidor för att 
skapa en gemensam katalog till slututställningen. 
Format för sidorna meddelas under vecka 19.

Alternativ till ovanstående presentationsmaterial 
kan medges efter diskussion och godkännade av
studiohandledare.

Studenten kommer att disponera max 2 skärmar till 
slutpresentationen. Rekommenderade format är A1 
eller A0.
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