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ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK 
 
 
 
Den här skriften har vi tagit fram för att illustrera 

vår syn på sambandet mellan arkitektur och 

pedagogik och med detta tillägg vill vi sätta 

fokus på viktiga aspekter för att skapa en bra 

skolmiljö.  

Bildmaterialet är  från skolmiljöer i andra länder. 

 

 

 

1) VÅRA EGNA ERFARENHETER 

 

Vårt företag har ritat skolor sedan början av 90-

talet. Det första projektet var nybyggnation av 

elektroniksektionen KTH som vi påbörjade 1986  

på Hidemark Danielson arkitektkontor och 

avslutade i början av 90-talet på STADION 

arkitekter. 

 

1994 fick vi som uppdrag att skapa en 

ombyggnad av Kungsängsskolan, gymnasiet i 

Sala. En av de viktigare frågorna var att skapa 

bättre ventilation. Dialogen med skolan och 

kommunen resulterade i en helt ny skola där 

man kan säga att ventilation och byggnad inte 

längre var separerade utan system som blev 

integrerade. Ventilationssystemet är ett sk 

kalorifersystem där tilluften tas in i en kulvert och 

stiger med hjälp av frånluftfläktar till de olika 

rummen (se bilagd broschyr). Detta gav ett tyst 

ventilationssystem med god lufttillförsel. 

Byggnadens tunga konstruktion (betongbjälklag) 

och en hjärtmur stabiliserade luftklimatet över 

dygnet 

Kungsängsskoleprojektet baserade sig på en 

diskussion om hur man kunde integrera 

arkitekturen i undervisningen. Till viss del  

lyckades detta. Skolan är i hög grad ett uttryck 

för de klimattekniska funktionerna. Vi lyckades  
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också för ändra skolgårdsmiljön och skapa 

bättre uterum. 

 

Tillbyggnaden till Årsta skola blev en 

vidareutveckling. Denna 1-plans byggnad  har 

plats för 100 barn. Dessa enheter placerades 

symmetriskt med en fritidsenhet i mitten där 

köket för hela enheten förlades. Byggnaden är 

en tegelskola där så gott som alla väggar  är av 

tegel. Traditionell isolering i ytterväggarna  

saknas. Ytterväggarna har istället  1-stens 

poröst tegel på insidan. Delar av 

ventilationssystemet är ett överluftssystem. 

 

Richard Steffen (Säveskolan) är ett nybyggt 

gymnasium. Alviksskolan, som är en 

Hörselgrundskola är en nybyggnad på ett 

gammalt skolområde.  Både dessa skolor har ett 

tilluftsystem via en kulvert där frisk luft tas in. 

Alviksskolan är en byggnad där en tredjedel av 

byggnadskroppen ligger i souterräng. I det övre 

planet finns dels undervisnings- och dels fritids 

lokaler.  

Richard Steffengymnasiet i Visby, inflyttad 

höstterminen 2003. Skolan innehåller idag SP 

och BF programmen, men inrymmer också ett 

stort bibliotek och administrativa lokaler för 

resten av Säveskolan.  

Skolan är ritad i två plan samt två huskroppar, 

undervisningshuset med lärosalar och 

uppehållsytor samt bibliotekshuset med bibliotek 

lärararbetsplatser, och administrativa lokaler. 

Huskropparna förbinds med en entréhall i två 

plan. Genom hela anläggningen går ett brett 

gångstråk. I detta finns elevskåp, dataplatser, 

montrar mm. Klassrum och uppehållsytor har 

stora fönsterytor för att ge bra  dagsljus. Från 
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klassrummen mot norr, gavlar och uppehållsytor 

kan man se den vackra skolparken. 

Byggnaden har ett kulvertsystem för  till- och 

frånluft. Tilluften värms till ca 8 C och eftervärms 

till 15 C . Luften stiger upp i hjärtväggar släpps 

ut mot golvet i lärosalarna  (detta eleminerar 

drag). Frånluften tas ut högre upp i hjärtväggen 

och  sugs ner i frånluftkulverten. All rördragning 

samt el och tele/data går via hjärtväggen.   
 

Följande frågor har varit mycket viktiga i 

ovannämnda projekt  

 

- Klassrummets form och storlek och närhet 

till grupprum 

- Möjligheten att skapa rum i rum i rum , t   ex 

lite avgränsade hörnor 

- Sambanden mellan klassrum, grupprum, 

entréer och gemensamhetsrum typ matrum 

- Möjligheten att skapa rum av olika höjder, 

tex. högt i stora rum men också lågt  på 

entresoler 

- Möjligheten att öppna upp mellan två 

klassrum 

- Möjligheten att ta in takljus eller högt 

sittande ljus 

- Möjligheten att se in i klassrummen utifrån 

- Möjligheten att ha stora fönster för att få 

samband mellan rum och natur 

- Ambitionen att skapa olika 

lekplatsmöjligheter, upptäckter mm 

- Ambitioner att ha trädgårdsytor på 

skolgården 

- Ambitioner att ha en lummig trädgård med 

grönytor och inte för mycket asfalt 

- Ambitioner att markbeläggningar ska ha 

något att säga om material 

- Handikappanpassning 

- Mycket god akustik 

 

 

2) ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK 

 

Man pratar idag mer om husens och rummens 

betydelse för barn. För några år sedan ordnade 

man en utställning på Moderna museet om den 

italienska pedagogiken i Reggio Emilia i Italien.  

En av de ledande pedagogerna formulerade  

rummets betydelse för våra erfarenheter så här: 

”Rummet har ett eget språk och en egen kod. 

Ett mycket mäktigt språk  och en mäktig kod. 

Mycket mäktigare än det verbala och det skrivna 

och som går genom alla språk och alla kulturer.” 

Dessa tankar grundar sig i hög grad på 

påståendet att ett barn potentiellt har förmåga 

att lära sig ”Hundra språk” dvs en oändligt stor 

förmåga att ta till sig verkligheten, förutsatt att 

verkligheten bjuder på möjligheter. 

 

För några år sedan utkom en bok från ett 

forskningsprojekt i Reggio Emilia som handlar 

om samband mellan barn, rum, relationer mm. 

Den handlar om förhållningssätt inför 

planeringen av rum för barn.  Här handlar det 

inte om färdiga lösningar och egentligen inte 

heller i första hand om teknik. Boken fäster 

uppmärksamheten på ett antal nyckelbegrepp. 

Här talar man om mjukhet och –välkomnande  

och att rummen får ett uttryck av de 

sammanhang de uppstår i.  Rummets estetiska 

kvalitet är beroende av de länkar som kan 

uppstå i rummet. Inte formen utan de relationer 

som uppstår. Begreppet osmos används för att 

illustrera att rummet eller platsen inte kan 

isoleras utan är ett mikrokosmos,  en del av det 

omgivande. Öppenhet för alla sinnen är ett av 

nyckelbegreppen samhället. Man trycker också 

på att förmågan  att anpassa och öva upp sin 

egen förmåga att öva upp sin egen 

utvecklingsprocess i samspelet med 

omgivningen. Rummet ska tåla förändringar. 

Upplevelsen av gemenskap och samhörighet 

genom rummet är viktig, osv 
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Även om Reggio- Emmiliapedagogiken oftast 

handlar om små barn i förskoleåldern hittar vi i 

denna viktiga ambitioner som även kan tala till 

barn i andra åldrar.  Mångfald och variation kan  

skapas på enkla sätt särskilt i nya miljöer. Att 

skapa rum av olika storlek och att ge rummen 

olika typer av ljus och ljusinfall, vid olika 

tidpunkter, förändringsbarhet osv ser vi som ett 

tämligen enkelt  sätt att skapa  variation i 

upplevelser och användning.  

 

 

3) EXEMPEL 

 

De följande sidorna är exempel på olika 

miljöaspekter. Med det materialet vill vi illustrera 

några av de kvaliteter som vi tagit upp  i texten 

ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den norske arkitekten Sverre Fehn pratar varmt om 
människor av olika storlek. Små barn måste ha sittplatser 
där de kan ta sig upp en bit, men också utblickar på 
golvnivå. 
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Den tyske arkitekten Scharoun 60-talsskola är ett exempel 
på organisk arkitektur i såväl form som struktur. De små 
klassenhets-cellerna med klassrum (1), klassrumsnisch (2), 
kapprum (3), uterum (4), Innergård (5) förökar sig till hela 
skolor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det danska arkitektparet Boje Lundgaard & Lene Tranberg 
har skapat ett enkelt, modernt hus som med skärmar bildar 
närrum utomhus. 
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Den holländske arkitekten Hertzberger arbetar gärna med 
olika höjder i sina skolrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


