




ENKÄTEN
Vid processens start utformades en enkät som en 
femteklass från Enskedeskola fick svara på. Enkäten 
innehöll frågor om intressen, favoritplatser och 
studiemiljö. 

Majoriteten femteklassare hade som intresse att vara 
rörliga på fritiden. Aktiviteter som att hoppa studsmatta 
nämndes ofta vilket bidrog till idén om ett studierum 
uppbyggt av nät. Vid beskrivning av sin favoritplats var 
stora, ljusa samt rum som befann sig både inne och 
utomhus trivsamt för många.

En stor del av eleverna kände att de kunde vara sig själva 
på skolgården, i slöjden, musiksalen eller idrottshallen 
medan vissa kände otrygghet i klassrummet. Orsaken var 
att de behövde göra saker som dem är bra på för att 
känna trygghet. De flesta ville bli bättre på de teoretiska 
ämnena i skolan. 

När de själva skulle fantisera om ett studierum 
resulterade det i samma rumsliga egenskaper som hos 
deras favoritplats. Material att föredra var trä, glas och 
tyg. Färger som prioriterades var koboltblå och ljusgrön.

PROGRAM - ESTET & TEORI
I dagens skola främjas de teoretiska ämnena och yrkena. 
Ju högre upp i årskurserna elever kommer desto mindre 
estetisk undervisning har dem. Problemet är att alla har 
olika inlärningsbehov, vissa stimuleras mer av att vara 
praktiska än att hela dagen sitta stilla vid en skolbänk.

Av den orsaken har ateljé och fritidsrum i det givna 
programmet blivit tillgängligt för både mellan och 
högstadiet. Tillsammans med allrummen (nätrummen, 
biblioteket, youtuberummet) som utformats för inläsning 
med utspridda bordsytor, ska elever kunna välja att 
utvecklas i skolan både praktiskt och teoretiskt.

PLAN - VÄGVAL
Trygghet skapas fortsättningsvis i planen genom att en 
elev ska kunna känna sig fri i att välja och förflytta sig 
mellan olika rumstyper. Rumstyperna är uppdelade efter 
olika grader av privat och offentlighet. 

MATERIAL - ÖVERGÅNGAR
För att tryggt kunna förflytta sig mellan de olika 
rumstyperna har fokus i gestaltning varit på materi-
alövergångarna till dessa.
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Situationsplan

Buss          Moped           

Cykel/Gång

ÅRSTAFÄLTET



Dagsljus i klassrum 
från tre håll

Rörelse till 
övre plan

Takljus och dagvatten  
genom nätrum



Entréplan



Plan 1



Plan 2



Sektion AA

ENTRÉ SYD          ALLRUM                ATELJÉ              ENTRÉ NORR                                                                                                  ÅRSTAFÄLTET



Sektion BB

BASRUM              DATARUM                                                                                    ATELJÉ                                ENTRÉ SYD               CAFÉ | YOUTUBERUM | BIBLIOTEK             NÄTRUM                                                                                                           



Regn i nätrummet



Elevation Öst

Elevation Norr

Elevation Väst

Elevation Syd




