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Bakgrund
Tyresö har svårt att tillgodose behovet av skol-
platser i kommunen och beställde 2014 en 
utredning av Sweco om de befintliga skolloka-
lerna i kommunens skick och eventuella kom-
mande lokalbehov. Utredningen slog fast att 
den befintliga skolan i Trollbäcken, Fornudds-
skolan, bör rivas och ersättas av nya, större, 
lokaler. 

I utredningen påpekades också ett antal brister 
i hur skolorna är utformade. I den befintliga 
skolan i Fornudden saknas större gemensamma 
ytor där barnen kan samlas, även grupprum är 
en bristvara som bidrar till en mindre flexibel 
undervisning. Den personal på skolorna som 
Sweco pratat med saknade dessutom en röd 
tråd som gör att skolan hänger samman, myck-
et av detta beroende på att flera av skolorna 
består av ett antal fristående byggnader vilket 
försvårar helhetslösningar och pedagogisk 
samverkan. 

Koncept
Konceptet för den nya grundskolan utgår där-
för från att skapa en mer sammanhållen skola 
där samarbete kan ske mellan årskurser. När 
man går in genom huvudentrén möts man av 
ett generöst, öppet, gemensamt rum och man 
har en direkt siktlinje till skolgården. I entréhal-
len är det öppet mellan de olika våningspla-
nen för att skapa en koppling mellan årskurser-
na och så att man kan få en inblick i vad som 
händer på de andra våningarna. Av samma 
anledning finns ett urtag i bjälklaget även i 
anslutning till matsalen och de högre årskurser-
na som blir ett slags torg där elever kan samlas 
eller hänga på rasterna.
 
De allmänna ytorna och majoriteten av spe-
cialsalarna är samlade på skolans entréplan, 
detta för att kunna inhysa andra verksamheter 
efter skoltid.

I hemvisterna för de olika årskurserna är de 
gemensamma och mer allmänna rummen i 
programmet placerade i riktning mot gården 
medan klassrummen är placerade längs fa-
saderna som vetter bort från den. Detta för att 
barnen inte ska distraheras av lek på gården 
medan de har en lektion. 

Platsen
Den nya grundskolan är placerad i norra 
delen av Centralparken i bostadsområdet 
Trollbäcken i västra delen av Tyresö kommun. 
Majoriteten av bebyggelsen på platsen består 
av villor som kompletteras med ett mindre an-
tal flerbostadshus och ett lokalcentrum. Hela 
platsen präglas av en stark koppling till naturen 
och vattnet.

Parken, i vilken skolan är placerad, består till 
största del av plana gräsytor vilket ger skolan, 
som ligger i direkt söderläge, oavskärmat sol-
ljus. I anslutning mot parken har byggnaden 
endast två våningar medan sidan mot flerbo-
stadshusen norr om tomten består av tre vå-
ningsplan för att få goda ljusförhållanden på 
skolgården.

Materialval och konstruktion 
Skolan uppförs med en stomme av betong och 
ett håldäcksbjälklag för att kunna ta långa 
spännvidder. Fasaden består av en stående 
träpanel för att anknyta till den kringliggande 
villabebyggelsen. Interiört används naturliga 
och enkla material i en sober färgskala med 
pastellrosa som accentfärg.
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Koncept, kärnan
En plats som samlar och knyter samman skolans olika delar. 
Kärnan bör fungera som en mötesplats centralt i byggnaden där 
elever i olika årskurser kan mötas på deras egna villkor. I kärnan 
finns gemensamma funktioner som entré, expedition, café och 
bibliotek samt kommunikationer till de olika stadiernas respektive 
lokaler. I anslutning till kärnan bör även matsal och aula finnas.

ANALYS + PROCESS

Diagram, placering av skolan
CENTRUM

PARK

VATTEN

Flera av skolorna saknar gemensamma ytor där barnen kan samlas vilket delvis beror på att 
de är byggda under en period då klassrumsundervisning var rådande som pedagogisk metod. 
Detta medför även att det på flera av skolorna råder brist på såväl grupprum som lärararbets-
rum. Sådana är ju önskvärda för att främja flexibilitet i undervisningen, men även samverkan i 
lärarlag. Lärarna har istället på flera håll sin lärararbetsplats vid katedern i det egna klassrum-
met.

När det gäller stadieindelningen framkom varierande uppfattningar, men vikten av att det finns 
en röd tråd som gör att skolan hänger samman anses ha betydelse. I sammanhanget nämndes 
såväl en pedagogisk sammanhållning som lokalutformningens betydelse för att främja en sam-
manhållen förskola och grundskola. Ett problem som lyftes är att många skolor består av många 
fristående byggnader, vilket försvårar helhetslösningar och pedagogisk samverkan.

- Utdrag ur Swecos utredning av skollokalerna i Tyresö kommun, 2014.



Fotografier från platsbesök, 2 mars 2016.

Hur kan man arbeta med gården? Omfamnande form, kan skapa mer privat och intim gård som 
blir en del av ”kärnan”. Gemensamma ytor mot gård för att förstärka detta. Klassrum riktade 
utåt. Separata ingångar på gård för t.ex. förskolan? 

Process, solstudier - byggnadskroppens påverkan på solförhållandet på skolgård
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ÅRSKURS F-3 
288 elever, 3 paralleller

Fördelning av programmet i 
byggnaden

ÅRSKURS 4-6
216 elever, 3 paralleller

ÅRSKURS 7-9 
216 elever, 3 paralleller

SPECIALSALAR
Årskurs 4-9
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Möte med mark Bjälklag och vägg Tak

TEKNISKA DETALJER



Exteriört perspektiv över skolgård

Interiört perspektiv över entréhall med balkonger samt trapptorg

PERSPEKTIV


