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Projektet tar sin utgångspunkt i Maria Montessoris teorier om 
barn och lärande. ”Hur kan vi ge barnet frihet?”, skriver hon 
i sin bok Spontaneous Activity in Education. Stockohlms kul-
turskola bygger just på frivillighet och att tillgängliggöra kultur 
för alla barn. Men kan en kulturskola ge barn frihet på det sätt 
som Montessori menade? Målet för en kulturskola som utgår 
från Montessoris teorier är att skapa en trygg men spännande 
värld för upptäkter och lärande på barnens villkor. 

För att begränsa uppgiften kommer skolan främst att rikta sig 
till barn som är 6 och 12 år gamla, men också eftersom de 
flesta som går i kulturskolan i dag är inom det åldersspan-
net. Min uppgift har blivit att skapa förutsättningar i miljön för 
att underlätta en lärandeprocess genom lek, men samtidigt 
inte skapa för många störningsmoment. Platsen kan ses som 
en grön ficka mellan mässhallen och stationshusets ramp. I 
det här projektet förstärks den känslan av paus genom låga 
hus som sprider sig genom landskapet, snarare än sträcker 
sig uppåt. Därför hanteras programmet genom att dela upp 
skolan i flera mindre hus för att skapa koncentration och 
för att kunna skapa en relation mellan två, eller högst 3 ak-
tiviteter. Byggnaderna är i ett plan och har konsekvent kva-
dratisk form, men de är sammanlänkade som en kedja som 
slingrar sig genom landskapet och skapar en uppdelning i 
mindre parker mellan husen. Det skapar en närhet till den 
omgivande miljön och möjliggör att flytta ut viss undervisning 
utomhus. Namnet på kulturskolan är taget från den slingrande 
rörelsen: arabesque, vilket är ett begrepp som används inom 
konst, musik och dans.

Projektbeskrivning, tema: barn & frihet



Orienterande situations-

plan skala 1:4000

Platsen ligger i en dal 

bredvid rampen som leder 

ned från Pendelstågsta-

tionen till Stockholmsmäs-

san.



Övre:Vy från vägen ned från stationshuset

Till vänster: Dalen från parkeringsplatsen



Social stimulans  På bilden syns två rum 
och dörrarna är uppslagna mellan dem. 
Det nns möjlighet att röra sig fritt och 
att interagera socialt, även mellan barn 
av olika åldrar. Montessori förespråkade 
åldersintegrerade klasser, och att barn 
är minst lika sociala som vuxna. Barnen 
skulle ha frihet att umgås, hjälpa och att 
leka med varandra.

Casa Dei Bambini

Koncentration Lekande barn kan låta sig 
uppslukas helt av sin aktivitet. Denna kon-
centration vårdadades genom att läraren 
lät barnen välja och styra sitt eget arbete. 
En miljö som är välordnad och inte över-
stimulerande bidrog till arbetsron. Miljön 
var anpassad till barnens skala: bord, sto-
lar och öppna hyllor. Det gör att de själva 
kan välja aktivitet och att plocka fram de 
hjälpmedel de behöver.  

Montessoris lärandemiljöer 



Via Giusti

Frihet Att röra sig fritt innebär 
också att kunna sitta på golvet. 
Montessori tyckte att barnen 
lika väl kunde sitta på filtar 
på golvet som på en stol och 
att ändra kroppsställning var 
bra för den fysiska utveckling. 
Pojken på bilden lär sig räkna 
med hjälp av ett pedagogiskt 
spel. Barnen fick mycket tid 
till att upptäcka och pröva sig 
fram på egen hand. 

Den ordnade verkligheten Montessori 
ansåg att lek är ett sätt att undersöka 
världen. Leken får gärna pågå utomhus 
eftersom det är här barnen möter verklig-
heten direkt med sina sinnen. Därför var 
det viktigt att ha tillgång till en stimuleran-
de utemiljö berikad med olika strukturer, 
dofter och färger: växter, jord, stenar och 
vatten. Både inne och ute fanns verktyg 
och möjliga lärandeaktiviteter, men här 
fanns också en trygg och ordnad struk-

tur: ett mikrokosmos.

En häslosam lärandemiljö Läraren är i 
första hand en observatör som är upp-
märksam på barnens behov och finns 
till hands för att hjälpa. Många lektio-
ner ägde rum under öppen himmel, av 
både pedogogiska anledningar och av 
hälsoskäl. Montessori hade studerat hur 
barnens fysiska hälsa och inlärningsför-
måga försämrades av den dåliga miljön 
i många samtida skolor. Hennes ljusa 
klassrum och trädgård var ett revolutio-

nerande alternativ.



Frihet genom delaktighet 

I England på 1940-50-talet var barn inte 

prioriterade när utomhusmiljöer skapades. 

En del miljöer var inte skapade alls utan 

blev bara till försummade fickor i stads-

landskapet. Men i mellanrummen fanns 

en möjlighet. Lady Allen Hurtwood var 

landskapsarkitekt och arbetade ofta med 

försummade utemiljöer i ekonomiskt sva-

ga områden. Hon lät barnen bygga sina 

egna utemiljöer, en unik chans för dem att 

forma sin egen omgivning och en inspira-

tionsskälla för Allens fortsatta karrär.

4 exempel på hur man kan ge barn frihet

Frihet genom öppenhet

I montessoriskolan i Delft är miljön om-

tänksamt formad men den tar inte över-

handen över barnens lek eller den pedao-

giska akriviteten. Barnen ska ha möjlighet 

att göra omgivningen till sin egen. Många 

detaljer finns där för att inspirera till lek, 

men det är aldrig styrande. Hertzbergers 

nedtonade estetik stämmer väl över ens 

med Montessoris idéer om den neutrala 

med stimulerande lärandemiljön. Skolhu-

set öppnar för många möjliga aktiviteter 

men bestämmer inte exakt vad den aktivi-

teten ska vara.

Frihet genom autonomitet

Palle Nielsens experimentutställning Mo-

dellen kan vara det mest extrema exem-

plet på 1970-talets idéer om den fria upp-

forstran. Barnen som deltog fick under en 

period arbeta ostört utan ledning av vuxna 

i en lokal utrustad med en mängd olika 

material. De sociala relationer och struk-

turer som uppstod mellan barnen genom 

leken blev en del av verket. 

Frihet genom kreativitet

Kristofferskolan var Stockholms första fri-

skola och byggde på Waldorfpedagogi-

ken. Målet med pedagogiken var och är 

att skapa fria individer. Detta genom krea-

tivt skapande och ett mycket noggrant 

organiserat schema med aktiviteter som är 

anpassade efter varje elevs utvecklings-

fas. De estetiska ämnena anses speciellt 

viktiga för att utveckla barnens fantasi och 

skapa en mångfald av uttrycksmöjligheter. 

Nu ligger Kristofferskolan i Bromma och 

är formgiven för att väcka både kreativitet 

och trygghet.

Tidig bild från Kristofferskolan på 1950-talet Herman Herzbergers montessoriskola i DelftLekande barn i Lady Allen Hurtwoods 50-tal Palle Nielsens experiment Modellen från 1970-talet



Älvsjö broväg
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Sektion BB skala 1:100



Elevation (samma som sektion BB) skala 1:100



Interörbild, fojé: fönstren är bröstade så att man ska kun-

na sitta i dem. De har även nicher som man kan luta sig 

in mot eller hänga sina teckningar på. 
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Black box/teater

Diagram över aktiviteter och hur de anknyter till varandra och eventuellt kan mötas i parkerna

Verkstad

Emsemble

Café/foajé/öppet program

Emsemble

Emsemble

Emsemble

Emsemble & Öppet program

Emsemble och verkstad
Bildsal

Ensemble

Dans

Verkstad



Tekniskt snitt, Black box, 1:40 1. Takpapp + plåttak 

2. Isolering, sandwich, träullcement 70 mm 

Isolering, cellplast 80 mm 

3. Konvektionsspärr, folie 

4. Träullcement, takelement 150 mm (med 

ingjuten rundstav) 

5. Limträbalk 650 mm, Längsgående stålar-

merad betongbalk (gjuts på plats) 

6.Helväggselement i träullcement 500 mm 

7. Putsnät och puts, luftspalt, plywoodski-

vor 1x1,7 m monterade på stålramar 

8.Linoleum 

9. Armering stål och betong 

10. Betong och syll isolering
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Form och material

Byggnaderna är är helt konstruerade av  helväggsele-
ment av träullit. Husens proportioner utgår från träulli-
tens bastmått. För att ge en känsla för material, struktur 
och natur enligt Montessoris principer har väggarna 
lämnats råa invändigt, men kan målas i mörkare färg 
för till exempel en black box. Det ger också en bra 
akustik. Byggnaderna välver sig mot tågspåret och 
fungerar isolerande mot den inre parken. Den orga-
niskt slingrande planen balanseras av en strikt kva-
dratisk norm. Husen liknar klossar som har kastats ut 
över en gräsmatta, och för att förstärka den känslan är 
fasaden uppbyggd av plywoodskivor som proportio-
nerligt ger intrycket av klossar som staplats på varan-
dra (se perspektivbild). 


