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BARNKONVENTIONEN
ARTIKEL TRE

“anger att det är barnets bästa som ska komma i 
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje 
enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen 
åsikt och erfarenhet.”

https://www.barnombudsmannen.

RUM FÖR BARN

BAKGRUND OCH SYFTE
Nästa år kommer Barnkonventionen med största 
sannolikhet att bli lag. I mitt projekt har jag valt 
att utgå från detta scenario och ställer mig  frågan 
hur jag som arkitekt kan förhålla mig till barnets 
eget perspektiv då jag ritar ett arkitekturförslag.

PROBLEMFORMULERING
- Hur ska jag som arkitekt fånga in barns prefer-
enser på förskolerum, tolka och återkoppla mina 
idéer till barnen?
- Hur väl fungerar min valda metod för att 
1) förmedla tillräckligt med kunskap om arkitektur 
till barn för att de ska få verktyg att föra fram idéer 
om en byggnad, och 
2) uttolka deras preferenser och ge dessa prefer-
enser en tillräcklig dignitet i slutförslaget: ett ritat 
förslag på en förskolebyggnad med tillhörande 
skolgård?
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RESULTAT:
TRE TEMAN

VIA OBSERVATION OCH SAMTAL MED 
BARNGRUPP OCH PERSONAL

Arkitekturpedagogiska övningar och 
designprojekt med barnen i pilotgruppen.
Samtal i helgrupp kring deras idéer samt 
reflektioner kring sin befintliga miljö.

Deltagande observation på en avdelning
med spontana intervjuer med personal.

Skissbok Loggbok

- Barnens preferenser på rum
- Återkoppling till barnen “Har jag tolkat rätt?”

Utvalda delar gestaltas till hela rum och 
platser som organiseras i relation till program 
och plats.

2. TOLKNING AV RUMSLIGA KVALITÈER

3. OMSATT TILL ETT 
ARKITEKTURFÖRSLAG

- En ny förskola

Fysisk modell

1.INSAMLANDE AV INFORMATION

VIA ARKITEKTURPEDAGOGISKA ÖVNINGAR

KOPPLING MELLAN 
UTOMHUS- OCH INOMHUSMILJÖ

SMÅ RUM OCH KRYP IN

RÖRELSE

METOD
FÅNGA IN BARNENS OCH 
PERSONALENS TANKAR

FALLSTUDIE
I min fallstudie har jag valt att begränsa mig till tolv 
stycken femåringar och deras lärare och barnskötare. 
Jag har ställt upp ett scenario att de ska få en nybyggd 
förskola på sin befintliga plats. Val av ålder baseras på 
att femåringarna har gått flera år på förskolan och har 
ett väl utvecklat tal vilket har varit viktiga parametrar för 
min valda metod.

Definitioner:
Barnets perspektiv: barnens egna tankar kommer fram 
och tas tillvara.
Barnperspektivet: vuxna/pedagoger försöker förstå 
barnens perspektiv och deras behov.

- Återkoppling till barn och personal “Har jag 
tolkat rätt?”

4. ÅTERKOPPLING



TEMA:
KOPPLING UTE INNE

När barnen inledde med att göra modellstudier på 
tu man hand för att sedan fota och studera mod-
ellen och modellfoton i grupp rådde det en sam-
stämmighet i vilket rum/ byggnad som de gillade 
bäst. Utifrån samtalet om den valda modellen 
kunde barnen sätta ord på vilka kvaliteteér den 
hade som de uppskattade. Barnen var överens om 
en absolut favorit där samtalet cirkulerade kring 
kopplingen mellan ute och inne och ett spän-
nande vinklat tak. De beskrev det som ett rum 
för avkoppling med nära kontakt med  naturen 
utanför. Likaså faschinderades de av ljuset som 
kom från sidan och skapade en särskild atmos-
fär. 

LJUS: SIDOLJUS OCH 
STORA ÖPPNINGAR 



BARNGRUPPENS FAVORITMODELLBARNGRUPPENS FAVORITMODELL

“Ett snett tak”

“Man kan sitta precis 
utanför i solen”

“Springa rakt ut och 
rulla runt i gräset”

“Det är ett rum att 
bara ta det lugnt i. 
“Man kan
lyssna på fåglarna och 
springa rakt ut och 
rulla i gräset”.

Edith skapade ett rum 
som blev majoritetens 
favorit under det efter-
följande samtalet. Det 
vinklade taket, spän-
nande ljusförhållanden 

och stora öppningar ut 
var några kvalitéer som 
barnen beskrev. Den 
direkta kopplingen ut 
uppskattades mycket.



MODELLER SOM VISAR PÅ KOPPLING UTE INNE

Flera av barnen använde sig av den grå kartongen för att visa 
på ett uterum i direkt anslutning till husvolymen.

“Det är trappor som leder ut, en till 
odlingarna och en som man inte ser”.

TECKNING ÖVER KOPPLING UTE INNE



Jag valde att ta fasta på de stora 
öppningarna ut och ett sidofön-
ster som ger en effekt av direkt 
ljus och synlig himmel från 

TOLKNINGAR

vistelsedelen i rummet. Rummet 
har en öppen koppling till en 
korridor från vilken det ges en 
utblick ut mot odlingar och skog.

Clark Art Institute, Williamstown, 
Tadao Ando, (2014)

ARKITEKTONISKA KVALITÉER

Wabi House, Puerto Escondido,  
Tadao Ando (2015)

Edith beskriver med sin modell ett rum 
som har direktkontakt med utemiljön. Hon 
beskriver även ett  skapat uterum med sin 
markbeläggning som kan tolkas som någon 
form av betongplatta eller trall. Flera barn 
beskriver en kvalité i ord då vi tillsammans 

analyserar Ediths modell, nämligen hur 
man genom öppningar ut kan ta in naturen 
i huset, lyssna på fåglar eller bara ha en god 
utblick. Likaså att kunna springa direkt ut och 
känna naturen in på kroppen.

Mimesis Museum, Paju Book 
CityAlvaro Siza, (2010)



TOLKNINGAR TOLKNINGAR



Samlingsplatser utomhus är viktigt för för-
skolan. Särskilt populär är platsen under 
skärmtaket intill ingången. Här finns en stor 
sandlåda i skuggat läge och en stor bänk, 

SAMLINGSPLATSER UTE

7300

6000

SANDLÅDAN

SAMLINGSPLATSEN

även kallad “tröstbänken” då det alltid finns 
en ur personalen här att vända sig till. Plac-
eringen intill ingången är strategisk utifrån att 
föräldrar enkelt kan lämna barnen till en ur 
personalen. 

BUSKARNA

”TRYGG- OCH 
TRÖSTBÄNKEN”

ODLINGARNA
”Har man tur hittar man sniglar här”.
”Det är jättemysigt här” (under ingångens portal av 
växter)
”Det här är det absolut bästa stället.”
”Vi har morötter, blommor och massa mer.”

GULA HUSET

GAPAHUKEN

POPULÄRA RUM UTE

I såväl en övning kring 
barnens erfarenheter och 
tankar om gården som i min 
observation av barnens lek 
på gården framträdde vissa 
tydliga favoritplatser.



FÖRSLAG

Likt i den modell som barnen tyckte var den 
mest spännnade rumsmodellen har jag ar-
betat med sidoljus, takljus och stora öppning-
ar åt alla fyra håll.

VERKSTAD 
kl. 10.00 den 21 september

Stora öppningar ut 
åt parken respektive 
gården. Djupa nischer 
i knähöjd för att kunna 
sitta och se ut.

FÖRSLAG

Verkstadsrum med 
golv och utrymme som 
möjliggör att förskolan 
tar in saker från naturen 
att arbeta med.

Vinterträdgård som 
möjliggör att flytta in 
odlingar vintertid.

Vatten som ett 
spännande naturele-
ment att undersöka. 

Pergola och sandlåda 
som samlingsplats ute
intill entréer.

Lekbuskage i nära an-
slutning till entrén och 
till en central samling-
splats.



TEMA:
KRYP IN

Flera av barnen skapade små gömslen eller kryp-
in i sina modeller. De bekrev hur man kunde sitta 
ensam där och se ut, framåt eller upp i taket gen-
om takfönster. 

När jag observerade barnen var det tydligt att de 
tydde sig till några olika befintliga krypin såväl 
ute som inne. De var också kreativa i sitt sätt att 
rama in rum och skapa mindre rumsligheter. Till 
sin hjälp hade de stora byggklossar, stolar, bord, 
kuddar och filtar.

 LJUS: TAKFÖNSTER



MODELL FÖRESTÄLLANDE ETT LITET KRYP IN

“Det är ett litet mörkt rum med två lönngångar”

RUMSMODELL

“Fönster i taket så 
att man ser ut.”

“Man går in här. 
En öppen dörr.”

“En lönngång”

Flera barn ritade eller 
modellerade små kryp in 
och beskrev en önskan 
om att kunna gömma sig 
och vara ifred men ändå 
se vad de andra gör.
Roys hus är ett bra exem-
pel på dessa idéer, något 
jag valde att gå vidare 
med.



BEFINTLIGA KRYP IN

KOJAN HYLLHÖRNAN

1200

800

1200

800

Barnen uppskattar 
några mindre rum som 
finns på förskolan, 
två inne och tre ute. 
Jag väljer att kalla dom 

“kryp in”. 
En gemensam nämnare 
är måtten som ligger på 
mellan
1200- 1500 mm i höjd 



FÖRSTA PRINCIPSKISSER

Inredning för att 
komma upp och 
se ut och in över 
rummet.

PRIVAT KÄNSLA FÖR 
BARN MEN ÖVER-
BLICK FÖR VUXNA

Takljus som skapar 
släpljus och re-
flektioner i ett litet 
rum.
Lönngångar som 
egna små kryp in.

ARKITEKTONISKA KVALITÉER

Amager Children’s Culture House 
Copenhagen, Dorte Mandrup (2013)

I Roys hus finns två sorters ingångar, en hu-
vudingång och en mindre lönngång som inte 
är direkt synlig (därav via stege). Han vill ha 
någon slags utblick från rummet men samti-
digt kunna vara ifred. Jag tolkar det som ett 
krypin som kan vara en återvändsgränd men 
med två möjliga utgångar. För att både skapa 

ett rum med en vistelseyta, två utgångar och 
en utblick skulle en liten halvt gömd öppning 
kunna vara en dörr och samtidigt ge en ut-
blick för den som sitter inne i rummet. Han 
beskriver även takfönster genom vilka man 
ser himlen vilket skulle kunna vara någon 
form av lanternin.



TOLKNINGARTOLKNINGAR

Jag tog fasta på de vinklade 
väggarna och provade att skapa 
rum via pyramidens grundform 
med en länndörr i hörnet.

För att gömma lönndörren lade 
jag till en gradäng med en gång 
i som leder till öppningen, vilket 
ger en mer dold öppning och en 
lönngång.

Ett annat sätt att skapa en mer 
osynlig lönngång är att ha en 
kurvad vägg.

Ju skarpare krökning desto mer 
dold öppning och mindre krypin.

Blir ett mer omslutet rum än det 
pyramidiska rummet, eventuellt 
allt för slutet i förhållande till 
barnets idé.

För att skapa ett mer slutet rum 
lät jag den bakre väggen vara rak 
likt i barnets modell vilket även 
gör länndörren mindre synlig. 
Jag prövade ett enkelt takfön-
ster.



FÖRSLAG

UTBLICK MOT HIMMEL
OCH INTILLAGGANDE 
RUM

PRIVAT KÄNSLA FÖR 
BARN MEN ÖVER-
BLICK FÖR VUXNA

KRYP IN AV VÄGGAR

KRYP IN I NISCHER

KRYP IN AV INRED-
NING, VERTIKALT
LÄGE

FÖRSLAG

KRYP IN
kl. 10.00 den 21 september

I förslaget finns olika slags kryp in med en 
gemensam nämnare att de har skyddat läge 
åt ena hållet (ryggen fri) med utblick över 
rummet och i vissa fall även över ett intillig-
gande rum.



“Blå dörren kommer man in i 
själva huset. Bakom blå dörren 
är nödrum, sen klättrar man för 
stege till gröna dörren, sedan 
springer man för nerförbacken. 
Här finns en nödruschkana.”

TEMA:
RÖRELSE

Ett mönster eller fenomen som förekom mycket i 
såväl teckningar, modeller och samtal var inslag av 
trappor och rörelser mellan rum. 

I min observation av barnen såg jag tydligt barn-
ens lust till rörelse och samtidigt hur lokalernas 
begränsade möjligheten till rörelse, särskilt mer 
vidlyftig eller vertikal rörelse.

LJUS: KONTRASTER

TECKNING PÅ TRAPPA

Ett starkt tema var trappor 
och olika gångar, såväl i 
modeller som i teckningar 
som barnen skapade. Likaså 
beskrev flera barn att de 
saknade  trappor i sin nuva-
rande förskola som är i ett 
plan. Floras teckning är ett 
bra exempel på hur trappor 
och rumskopplingar gestalta-
des av barnen.



”En lång trappa som är rolig att springa i. Man kommer högt upp.”

TRAPPA

Förskolan med “en gång som är jätteljus som man behöver blunda i.”

EN LÅNG GÅNG



PERSONALEN OM RÖRELSE BARNENS RÖRELSER UNDER DAGEN

En vanlig rörelse är spring i kombination 
med hopp över olika hinder. Den lilla 
gradängen/ trappan är populär till detta 
ändamål.

Rörelse är inskrivet på schemat, något som 
de flesta av barnen tycks uppskatta. Särskilt 
populär är yogan.

GUNGA

KLÄTTRINGSPRING OCH HOPP ÖVER HINDER

RÖRELSE PÅ SCHEMAT

Gungredskapen används ofta intensivt 
under korta stunder.

Enligt personalen på avdelningen är en av de största bristerna med 
deras befintliga lokaler att de inte möjliggör rörelse i den 
utsträckning som barnen har lust till. Nedan några utvalda citat 
som belyser detta:

”Jag vill se rörelse som naturligt, inte som nu när vi behöver hejda barnen. Det är alldeles 

för trångt och barnen blir lidande. Vi har en regel: springa ute och gå inne men alla barn 

orkar inte vara stilla inne.”

”Vi har precis fått höra aktuell forskning om rörelse och det känns tråkigt att vi hejdar 

barns rörelseglädje på grund av dåligt anpassade miljöer”.

I en grupp  med många 5 åringar märks det att det blir mycket rörelse. Det är mer energi 

och rörelse och större kroppar och lokalerna känns verkligen begränsande”.

Många barn klättrar på vad som finns till-
handa, även sådant som egentligen inte är 
avsett att klättras på.



TEST AV CELSINGS TRAPPA I KULTURHUSET

“ Den här trappan är bra för honom, om han ramlar så 
gör han sig inte illa” Ella om trappan och att den är bra fär mindre barn



FÖRSLAG

CENTRALT CIRKULATIONSSTRÅK

TRAPPA OCH RÖRELSERUM

FÖRSLAG

SLUTET AV RÖRELSESTRÅK I TRAPPHALL
kl. 16.00 den 21 september

I förslaget finns en mittgång som leder genom 
huset fram till trappan och rörelserummet 
på Plan 1. Om skjutdörrarna mellan avdeln-
ingarna hålls öppna kan barnen springa en 
lång sträcka. I ändarna av gången finns stora 
fönster med utsikt över gata och torg längre 
fram, dels åt skogspartiet intill.



VÄXELVERKAN MELLAN FÖRSKOLANS OCH MITT 
PROJEKT KRING ARKITEKTUR

Avslutningsvis vill jag presentera och utvärdera 
den växelverkan som skett mellan mitt och barn-
ens arkitekturprojekt, hur vi lärt oss av varandra 
och av deras fysiska miljö på förskolan. Inlednings-
vis satte jag upp en skiss över hur jag tänkte mig 
att vårt samarbete skulle se ut, hur vi arbetade 
såväl tillsammans som paralellt och hur vi lät våra 
respektive projekt ha en dialog med varandra. 
Under 5 veckor var jag på plats på förskolan under 
2 dagar i veckan. Huvuddelen av tiden spenderade 
jag på gården och i den valda avdelningen för 
pilotstudien. Jag genomförde mina arkitekturped-
agogiska övningar med barnen under två förmid-
dagspass och resten av dagen var jag på plats och 
observerade barnen och ställde spontana interv-
juefrågor till personal och barn. Under 8 veckor ar-
betade vi vidare på varsitt håll för att sedan träffas 
över en återkoppling och en fortsatt fördjupning 
inför projektets avslut. 

AVSLUTANDE
REFLEKTION



ÅTERKOPPLING: KRYP IN

I den fysiska modelle visade jag 
på ett sätt att skapa krypin med 
hjälp av innerväggar, samt att 
det i detta lilla rum skulle kunna 
vara ett takfönster. Jag belyste 
modellen med ljus snett uppi-

från ( 21 juni kl. 12) för att visa på 
en ljuseffekt som skulle kunna 
framkallas då solen står högt på 
himlen. Genom att låta takfön-
stret även ha en öppning åt 
sidan blir det ett vackert ljusspel.

ÅTERKOPPLING: KRYP IN

Vi fotade av modellen och 
barnen ritade på modellfo-
tona. Roy ritade in mer av 
ljusreflektioner. Han visade 
i en serie teckningar “hur 
ljuset ska studsa”. Han ville 
också gärna ha in mer färg, 

vi testade med en blå kloss 
vilket gav en vacker färgre-
flektion på väggen. Färgen 
blå tycks vara uppskattad 
av många vilket får mig att 
vilja föra in den i förslaget 
på något sätt.



ÅTERKOPPLING: KRYP IN

Barnens intresse för takl-
jus och solreflexer är fort-
farande stort och under 
mötet kom det fram att de 
önskade färg som ljuset 
kunde studsa emot. Vi 
testade att byta ut den vita 
innerväggen mot en blå 

vilket uppskattades. Flera 
barn ritade också in färg 
och mönster i nischerna på 
de foton som vi skrev ut av 
mitt föreslagna fum. Något 
som jag skulle kunna arbe-
ta vidare med.

COLLAGE ÖVER PLACERING I PARK

Byggnaden placeras i mitten av parken 
för att bevara den offentliga delen och 
skapa kontakt mellan park och försko-
legård. Förskolan kan få bättre kontakt 
med omgivningen och vice versa genom 
att befintliga odlingar (gård respektive 
park) placeras intill varandra. Just kon-
takt med omgivningen är någonting som 
efterfrågas av personalen.

Jag använde mig av fysisk 
modell och collage för att 
visa på hur jag tänkt mig 
att byggnden ska placeras i 
parken och skapa fler uter-
um än i nuvarande situa-
tion. Barnen tyckte att idén 

med kullen var spännande, 
något som var enkelt att 
visa i den topografisk mod-
ellen. Vinterträdgårdarna  
var också populära.



ÅTERKOPPLING: RÖRELSE
I den digitala modellen 
visade jag rörelsegången, 
hur den växlar i kontrast 
mellan ljus och mörker och 
hur den leder till en trappa 
upp till ett stort rum att röra 
sig fritt i. 

Den digitala modellen  
fingerade bra att visa på 
rörelsen genom byggnaden 
men var nästan lite för 
spännande att leka med 
vilket gjorde att det var 
svårt att hålla fokus.

OMMÖBLERING

Förskoleläraren berättade hur de 
under projektets gång insåg att 
de aldrig frågat barnen hur de 
vill ha sin fysiska miljö på försko-
lan utan alltid tänkt åt barnen. 
Nu ville dom ändra på det och 

började med att lyssna till barn-
ens önskemål om fler krypin och 
trappor. Likaså köpte dom in 
två mattor för att det skulle bli 
mysigare att sitta och ligga ner 
på golvet.



FÖRDJUPNING
FÖRDJUPAD INRIKTNING EFTER ÅTERKOPPLING

Barnen har fortsatt med projektet på ett sätt som 
är vanligt inom Reggio Emilia pedagogiken, att 
läraren fångar upp intressen hos barnen, tolkar 
och erbjuder möjligheter att arbeta vidare med det 
temat.

De teman som kommit upp är:

• SMÅ TRAPPOR

• REGNBÅGSFENOMEN

SMÅ TRAPPOR

Barnen har fortsatt rita trappor och nu förekom-
mer det fler mindre trappor, exempelvis upp till 
fönster. I detta avseende har vi tänkt lite lika men 
jag kan arbeta vidare med det i mitt förslag.



REGNBÅGSFENOMEN

Temat ute inne har fortsatt och övergått till en 
faschination för vissa särskilda naturfenomen och 
element, dels vatten och ljus som skapar färger 
som regnbågen. De är intresserade av hur ljuset 
smittar av sig och överförs till hus och människor. 
Jag vill arbeta vidare med detta i såväl takfönster 
som nischer, kanske på två olika sätt där det ena 
fångar in och reflekterar ljus via en prisma och dels 
via färger på material, exepelvis i nischer, som i 
mötet med ljus.

REFLEKTION
VIKTIGA INSLAG I METODEN

• Engagerad personal som själva har ett intresse i projektet.

• Personal som känner barnen väl.

• Tillräcklig med tid att planera, 

utvärdera, reflektera och ompröva.

• Tid att vara på plats, få en relation till barnen och perso-

nalen och en egen erfarenhet av den fysiska miljön.

• Använda sig av flera olika verktyg för att kommunicera idéer 

till varandra.

• Tydlighet mellan alla inblandade  om vad projektet ska och 

inte ska leda till.
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KOPPLING UTE INNE

VY ÖVER GEMENSAMT VERKSTADSRUM



KRYP IN

VY ÖVER LÄSHÖRNA



KRYP IN

VY ÖVER LÄSHÖRNA





AVDELNING 1

AVDELNING 2

CIRKULATION

PERSONAL

GEMENSAMMA RUM

FÖRRÅD 

KÖK

VAROR OCH
KÖKSPERSONAL

PERSONAL
BESÖKARE

BARN OCH FÖRÄLDRAR
TILL AVDELNING 1 OCH 2

ENTRÈER

PROGRAM

54

9

SOLSTUDIE

FÖNSTERÖPPNINGAR

21 september kl. 09.00

Takfönster släpper ner solljus och skapar 
längs med den gång som löper i mitten av
byggnaden. Andra delar är skyddade
från direkt solljus. 

21 MARS
16.00

Tomtens öppna läge ger goda ljusförhållanden. 
För att möjliggöra utomhusaktiviteter i skugga 
har jag dels bevarat alla träd på tomten och dels
 skapat utomhusrum med solskydd iform av bodar, 
pergolas och utstickande husvolymer.

21 SEPT. 
16.00

21 MARS
09.00

21 SEPT.  
09.00



Vinterträdgård: Stenplattor 
av olika slags granit.

Cirkulationstråk: Linoleum
i ton med betonggolv med 
extra stötdämpning.

Våtrum: stegsäker vinylmatta
anpassad för våtrum.

Allrum och rörelserum:
Linoleummatta i violett ton, 
möster i stil med övriga
linoleumplattor. Extra stöt-
dämpande.

Bibliotek: Träparkett av ek. Grupprum: Textilplattor av en 
sort som är framtagen för 
o�entliga miljöer. Enkla att
byta enstaka plattor vid behov.
2 olika färger för de olika 
grupprummen.

GOLVMATERIAL

PLAN 1:50



SEKTION A - A 1:50
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