
RUM FÖR BARN
Att ersätta en temporär förskola med en permanent lösning

Efter att ha besökt många förskolor under den tid mina egna barn 
gått i förskolan har jag insett att barnen, som vi räknar som vår fram-
tid, har de minsta resurserna för sina lokaler. Kommuner köper, i 
värsta fall, in slentrianmässigt strukturerade baracker, lägger dem på 
tillfälliga platser och packar in fler barn än de är dimensionerade för. 
Barn blir behandlade som en andra klassens medborgare.

En förskola skall kunna var ett verktyg för att lära och utforska och 
inte bara en uppvärmd plats. Barn borde ha rätt till en arbetsplats 
som är anpassad för deras verksamhet och som kan tillfredställa de-
ras sinnliga behov så väl som vuxna kan på ett kontor.

När jag närmade mig tanken på examensarbete formades ett behov 
att få titta närmare på förskolorna för att själv kunna förstå vad en 
förskola har för förutsättningar och behov. En tanke var att få besöka 
de förskolor som byggts senaste tiden parralellt med de förskolor 
som funnits en tid här i min närhet. Hur fungerar förskolorna utifrån 
sin byggda miljö?

Förskolor fungerar som regel bra även i miljöer som de ursprungligen 
inte är byggda för. Detta på grund av att förskolans viktigaste ingredi-
ens är pedagogerna. En förskola blir aldrig bättre än sina pedagoger. 
Men en förskola kan vara ett hjälpmedel i verksamheten. Den kan 
göra barnens och pedagogernas vardag lite enklare samtidigt som 
den utmanar och utvecklar sinnen.

Att göra ett förslag på en förskola är att söka efter nya lösningar på 
gamla problem. Att använda gamla lösningar på nya problem. Att 
kompromissa och att vägra gå halva vägen. Det förslag som jag pre-
senterar är ett reultat av mina undersökningar likväl som ett möte 
med en plats och ett behov. 

Jag har ritat ett permanent förslag till en förskola med tillfälliga lo-
kaler på norra Lidingö. Jag valde Lidingö dels för att det är min hem-
kommun men också för att det är intressant att se hur en så kallad rik 
kommun agerar när det gäller denna typ av lokaler.



Platsen kallas Kalvhagen och ligger på norra Lidingö ut med Norra kungsvägen. 
Platsen är i en dal mellan flera villaområden och ligger i direkt närhet till ett friluft-
sområde. Platsen är idag en naturlig led mellan de kringliggande bostadsområden 
och friluftsområdet. I söder ligger den led som är huvudleden för norra Lidingö.

Här är lummigt och småskaligt med enbart villor i närheten. Rådjuren äter ur 
trädgårdarna och man spelar golf 400 meter från tomten.

En angränsande gata, kalvhagsvägen, går framför förskolan innan den når ut till 
norra kungsvägen. Detta gör att förskolan ligger som en barriär mellan vägen och 
friluftsområdet.

Platsen har ett tillfälligt bygglov från kommunen för en paviljongförskola (barack-
er). Här finns ett konstant behov av en förskola men skulle behöva vara möjlig att 
transformera om till lågstadieskola.

Förskolan är idag fem sammanfogade sektioner som skapar 4 avdelningar. Tyvärr har man 
här fått offra många personalutrymmen för att skapa ytterligare en avdelning. Idag har 
man inget eget kök utan får maten skjutsad till sig i varma kantinvagnar.

Förskolans avdelningar ligger i rad och har kontakt med varandra via en korridor. Baracker-
nas sturktur gör att våtutrymmet tar lika stor plats som entrén/kapprummet. I norr finns en 
påbyggd veranda som är belamrad med barnvagnar. Här finns också handikappsrampen 
som behövs då det tillfälliga bygglovet gör att man inte gräver för grunden.

Gården är relativt genomarbetad och funktionell. På kvällarna besöks gården av områdets 
ungar.

KALVHAGEN

PAVILJONGFÖRSKOLAN
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BULLER
Nära tomten ligger norra kungsvägen. En väl
tra�kerad väg som är norra Lidingös huvudled.
Vägen orsakar en del buller som bör hindras på
något sätt för att göra en sund utemiljö på
tomten.

FRILUFTSOMRÅDE
I direkt anslutning �nns Lidingös rika natur- och
friluftsområde. Tillgång till ängs-, skogs- och
våtmark �nns runt hörnet. På promenadavstånd
även havet. Här �nns en bred fauna att upptäcka
och undersöka.

MELLANRUM
Tomten ligger i glappet mellan 4 områden varav
två tätt inpå. Hit kommer områdets barn och
leker efter att förskolan stängt.

SOLEN
Tomten är öppen mot söder och även om den
ligger i en dal får den mycket sol och ljus året
runt.

GENOMFART
En lokal gata går förbi förskolan idag. Gatan är
av okänd anledning enkelriktad men har
de�nitivt kapacitet att vara dubbelriktad om
en vändplats planeras. På så sätt kan förskolans
aktiva gräns utökas något år söder.

UTÖKNING
Tomten är idag förliten för 5 avdelningar. Den
kringligande omgivningen tål att naggas på.
I synnerhet upp mot den östra kullen och norr
över.

SYDPLACERING
Med ett bullersskydd �nns det ingen väl-
berättigad anledning till att placera huset i syd.
Den skuggar stor del av tomten och skär av
det “gröna �ödet” ut mot naturen.

NORRPLACERING
I norr täpper en byggnad till och skapar en
baksida mot friluftsområdet.

VÄST/MITTPLACERING
I väst skapas en skuggning av tomten. En mitt-
placering skapar en uppdelning av tomten
och gör den svår att överblicka. Dessutom
uppkommer �er av de tidigare nackdelarna.

ÖSTPLACERING
En östlig placering framstår som en god lösning
då tomten får mest ljus och inga avskärningar
skapas.

På platsen finns det olika förutsättningar, problem och möjligheter. Så som 
buller, tillgänglighet, ljus, terräng, användning, storlek och dylikt. Platsens 
egenskaper gör att jag vill ändra placeringen på förskolan. Den ligger idag i 
söderläget och skuggar en stor del av gården.

Beroende på placering skapas olika riktningar både för insidan som ex-
treiören. Med placering i öster ökar ljusmöjligheterna samtidig som man 
öppnar upp för omgivningen mot friluftsområdet. Nackdelen blir att man 
inte blockerar något buller mot gården med byggnaden. Ett bullerstaket 
eller liknande måste placeras ut med norra kungsvägen.

I öster ligger en hög, skogsbeklädd kulle med lite sten. Troligen är detta en 
stenås och inte berg, vilket gör det enklare att förändra kullens kant mot 
tomten om så ska göras.

PLATSANALYSEN

PEDAGOGER

KOMMUNEN

FÖRÄLDRAR

BARNENPEDAGOGIKEN

- Gör annorlunda, speciellt
och roligt. Vanligt har de ändå.

- Vi skapar ett program för Lidingö
Kommun i detta nu med Umeå funktions-
program som förebild.

- Genrellt utgår vi från varje unik situation
vid planering av en förskola.

Göra det möjligt för barnen att kunna
klara sig själva i så stor utsträckning som
det går.

Arbeta med gården så att så få oöver-
vakade hörn som möjligt.

Skapa en känsla för barnen att det är
deras hus och att de inte är där som
gäster.

Barnens miljöer ska vara anpassade efter
dem i största möjliga mån.

Centralt “torg” och gemensamma ytor likväl
som privatare “visten”.

Miljövänliga och “äkta” material i så stor
utbredning som möjligt.

- Småskaligt. För stora
förskolor skrämmer lite.

- Ekologi som vävs ihop med
verksamheten.

- Mjukare former, lite “skönare” hörn.

- Lite roligare hus. Barrackerna är
vedervärdiga. Varför kan inte dagis
vara lite annorlunda?

- Flexibillitet, ljus och barnens höjder
är viktigast.

- Fler avdelningar ger �exiblare personalstruktur.

- Glöm inte bort personalens utrymmen.

- Möjlighet att påverka miljön
själva med barnen.

Under arbets gång har representanter från fem olika grupper funnits med och påverkat projektet. Kom-
munen, pedagogerna, föräldrarna, barnen och pedagogiken. Grupperna har varit löst sammansatta och 
från olika delar av storstockholm och dess omnejd för att få en vid spridning av erfarenheter. Resultatet av 
intervjuer med dessa grupper har resulterat i en mängd meningar, åsikter och kommentarer som följt och 
styrt projektet så till vida att de varit guidelinjer under processen. Ett slags koncept.

Några genomgånde trådar har funnit igenom de flesta grupperna. Spännande rum, flexibilitet, annorlunda, 
miljövänligt och funktionellt är värdeord som de flesta har använt sig av. Jag har försökt skapa en arbets-
grupp med den befintliga paviljongförskolans pesonal men har tyvärr bara lyckats intervjua dem snabbt 
över telefonen då de varit uppbundna på olika sätt.

Svåraste grupperna att intervjua har varit kommunen och barnen. Kommunen vill inte riktigt sätta ner 
foten i frågor då detta kan slå tillbaka på dem eller att de förhindrar uppkomsten av något som de kan ha 
nytta av i framtiden. Barnen hamnar lätt i en situation där de spånar fritt om Batmangrottor och godiskas-
savalv. Ingen av dessa situationer är särskilt tråkiga men ger kanske mindre till arkitekturen än man kan 
önska.

FEM BESTÄLLARE



Entré

Gemensamt

Personal

::
:I

:6

Lövbrunna Förskola
Bleck Arkitekter.

Sondika Kindergarten, Spanien
Eduardo Arroyo.

Entré

Avdelning

Avdelning

Avdelning

Gemensamt

Personal

Förskolan Tellus - 6 avd
Tham Videgård Hansson.

Förskolan Trollet - 6 avd
Arkforum.

San Felice Nursery and Preschool - 6 avd
ZPZ Partners.
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Förskolan Kalvhagen - 5 avd
Barracker Lidingökommun.

Lavender Children’s Centre - 4 avd
John McAslan + Partners.

Jag började med att utgå från den existerande avdelningen. En vanlig typ som förekom-
mer på många platser. De flesta förskolorna delar av rummen med möbler men min 
tanke var att det lilla sovutrymme som de flesta avdelningarna har kunde agera som 
rumsavskiljare. Här kom också tanken på det cirkulära och ortogonalas möte som en spän-
nande rumsskapare för barnmiljöer.

Efter att ha sökt efter en lämplig form för byggnaden i en kombination av programmets- 
och platsens behov kom jag fram till att en rektangel var lämplig. Sedan följde problemet 
med att finna en lämplig lösning för programmet mer i detalj. Något som skapade många 
varianter av lösningar innan en slutgiltlig version kändes som en lösning.

Som sista element i undersökningen var de cirkulära elementens form i höjdled. Att det 
skulle vara högre i tak kändes naturligt för att skapa variation men formen tog ett tag att 
finna då det inte var självklart att det runda skulle gå igen även i sektionen till en början.

De vanligaste förskoletyperna kan kärnas ner till tre grundtyper: Kedjan, 
gemensam, och reggio.

Kedjan är den vanligaste typen av förskola och består i princip av 
självgående avdelningar som sitter ihop i en gemensam byggnad.  Här finns 
litet eller inget sammarbete mellan avdelningarna. Alla har egna entréer och 
i somliga fall gemensamt personalutrymme.

Gemensam saknar helt uppdelningen med avdelningar och delar alla rum-
men. Här finns en större entré och ett gemensamt personalutrymme.

Reggio kommer från Reggio Emilia och är en pedagogik. Här har man både 
egna avdelningar och gemensamma avdelningar. Det varierar hur man har 
sina entréer men den Italienska ursprungstanken är att ha en gemensam 
entré.

ARBETETS GÅNG

TRE TYPER



VILRUM

HYLLAN

ENTRÈ BÄNK/SKÅP

SKÖTRUM

Vilrummet är ett runt rum som är möjligt att �ytta
runt i det stora allrummet. Den runda formen är till

för att lättare kunna placeras i allrummet utan att få
skrymande kanter. Det är delbart på mitten

för att kunna föras ut ur allrummet.
I vilrummet ligger det madrass på botten för sov-

stunden men kan också fungera som läs- och mys-
rum under dagverksamheten. En avskärmad plats

för lugnare aktivitet.
Insidan består av ljuddämpade material i väggar och

tak och har en lugn färg så som mörkblått, mörkgrönt
eller mörkgrått.

En del av vilrummets utsida fungerar som hylla medan
resten av utsidans väggar kan användas för upphängning

av teckningar o dyl.

Entrén består av två delar och båda är av glas.
Den ena delen är glasdörren som du öppnar för att gå in,
den andra delen är en fast glasdörr utan handtag. Denna

del öppnas för att kunna ta in eller ut större föremål till
avdelningen. Glaset möjliggör större kontakt med

omgivningen runt om avdelningen.

Hyllan är fast och en del av rumsbildningen. Hur den
används är upp till varje avdelning men rimligen förvaras

de material som dagligen används lågt för barnens möjlighet
att hämta själva medan verktyg och material som pedagogerna

behöver ha mer kontroll över placeras lite högre upp.

Bänkar och skåp är nödvändigt för att skapa en vettig verksamhet.
Skåpen har lås om man behöver förvara saker barnen inte skall komma
åt. Skåpen är också tudelade med en övre- och en undre del för att
göra det lättare att kåta barnen hämta vissa saker själva.

Bänkarna är rostfria och är uppdelade på två höjder, den vuxnes höjd
och barnens höjd. Kranar och ho �nns till båda.

Skötrummet har tre viktiga funktioner, handfat i barnhöjd för handtvättning,
höj- och sänkbart skötbord för blöjbyten samt två toaletter i barnhöjd. Båsdörrarna
till barnens wc är delade med en övre öppning så att en vuxen lätt kan överskåda
wc:ns utrymme medan barnen inte kan se in. Skötrummet har också en glasdel för att
man lättare kan ha uppsikt båda vägarna.

ALLRUM

Allrummet är högt och konformat. Det har ljuddämpande material från 2100 mm höjd
och uppåt. I taket �nns ett �ertal ljuslanterniner samt allmänbelysning. Golvet är av
linoleum i neutrala färger utan mönster.
Allrummets funktion är att inrymma den vanliga verksamheten som inte berör de övriga
gemensamma specialrummen eller andra gemensamma aktiviteter. Allrummet är den
speci�ka avdelningens viste och kan utformas av dem själva med �era lager av rumslighet.
Möjlighet att hänga saker från taket kan kompletteras med enkla linor från taket.

WC

Separat personal wc är en nödvändighet. Här �nns också möjlighet att förvara
personliga saker närmre vistet än personalutrymmet.

FÖNSTERNISCH

Fönsternischen är 300 mm hög och fungerar som
sittbänk för barnen. Med bord placerade vid nischen
slipper man några stolar och sparar plats. Djupet
på nischen kommer av konstruktionen. Med en mjuk,
stoppad sittdyna blir denna sittplats lämplig både för
dagverksamheten och för matstunder.

“Flexibilitet” var ett av nyckelorden, paralellt med “spännande” och “roligt”. Att göra en flyttbart vilrum 
blev en lösning för att uppnå detta. Jag hade intervjuat flera pedagoger i förskolor med rörliga väggar 
av olika slag som konstaterade att väggarna förblev antingen ute eller inne. Istället förändrade man 
rummen med möbler. Att minska ner behovet av möbler för att skapa yta men ändå kunna förändra 
rummet löstes således med det rullande vilrummet.

Majoriteten av funktionerna så som diskbänkar, skåp hyllor och dylikt är placerade ut med väggarna för 
ytans skull. Våt utrymen är samlade mot en sida för att förenkla för fuktproblemslösningar. 

Dessa visten är också planerade att kunna förändras och användas som klassrum i en lågstadieskola.

VISTEN



GROVENTRÉ

Groventrén är belagd med klinker eller
liknande material och används huvud-

sakligen för att ta av skor, regnkläder o dyl.
Här �nns hylla för skor och krokar

för kläder . Groventrén är inte uppvärmd
utan är en sluss mellan kalla och varma

utrymmen.

KAPPRUM

Kapprummen är två stycken och kan lämpligen delas
upp efter ålder. Här är gott om utrymme för att hänga

av kläder vid sin egen plats. I varje kapprum �nns
plats för ca 40 barn.

Där kapprummen strålar samman �nns 8 st torkskåp
samt krokar för upphängning av föräldrars kläder

när de behöver ta sig in till avdelningarna.

ATELJÉ

All form av skapade verksamhet har egen
plats i ateljén. Här �nns bänkar, sta�ier, stolar,
pallar, block och sådant man behöver för att 
måla, snickra, limma och skapa det du har i
fantasin för dagen.

TORG

Främre torget är öppet för gemensam lek.
Här �nns också plats för samling eller ringlek.

Vid detta torg �nns ett “Krypin” där både
barn och vuxna får plats. En slags koja med

stora och små hål. Somliga hål vetter mot torget
medan andra är fönster mot gården.

VÅTLEK

Detta rum är till för lek med
vätskor. Ett stort karl med kran
i mitten ger möjlighet att fylla
upp vatten för plasklekar. Hela
utrymmet skall våtrumsbehandlas.

MATRUM

Matrummet har plats för 35-45 barn åt gången
att äta. Här kan mat serveras i omgångar och
på så sätt dubbelutnyttja rummet. Här �nns
också ett lärokök för egen bakning och matlagning.
Sommartid kan serveringen även ske utanför under tak.

LÄS/MYS

Läsrummet är till för lugna aktiviteter. Här
�nns det mjuka, låga bänkar att krypa upp
i och belysningen går att dämpa.
Heltäckningsmatta och textillier hjälper de
ljuddämpande materialen att skapa ett tyst
rum här. Dova färger.

STORA TORGET

Detta torg har liknande funktion som det främre
torget men här �nns också en låg scen som både
kan användas av pedagogerna och barnen. En
skjutvägg kan dras mellan matrummet och torget
för större avskildhet.

Att följa ett program till punkt och pricka kändes onödigt. Programmen förändras över tid och vissa rum är 
trender som faller bort och ersätts. Jag sökte i bland annat Umeåprogrammet en fingervisning mot vilka ytor 
som rekommenderades samt vilka rumstyper som var att betona.

Entrén har fått mer yta än rekomenderat från Umeåprogrammet då alla pedagoger och föräldrar ansåg att 
dessa alltid är underdimensionerade. Barnen tyckte dock inte detta var ett viktigt problem.

Gården blev också en viktig punkt då ett behov av att kunna göra enklare utomhusaktiviteter så som plantera, 
mäta temperatur, “smaka på luften” och liknande skulle kunna göras utan att bli en för stor apparat för pedago-
gerna.

GEMENSKAPEN



Gården är förstås ett lika viktigt redskap som resten av huset. Gården går i tema Jord, Vind, Eld, och 
Vatten. Lik väl som den är anpassad till funktion året om. Jord i samband med planteringar, gräs av 
olika sorter, sand o liknande. Vinden i samband med olika platser där somliga är mer skyddade än 
andra. Eld i paviljongen där grillande av korv eller bara en värmande brasa brinner. Vatten genom 
vattentrappan för vattenlek men också den vattenrengöring som finns på gården.

En gård är inget statiskt utan måste förändras tillsammans med barnen. Är det vinter förändras 
lekarna och redskap bli mindre aktuellt. Att skapa terräng efter ett vinterlandskap är nödvändigt 
på våra breddgrader. Dels öppna ytor som är lätta att skotta rent, dels kullar och ytor som gör sig 
för snölekar.

GÅRDEN

ENTRÉ

Entrén är en öppen yta med en tydlig gång till
huvudingången. Den öppna ytan ger överblicks-

möjlighet och är bra att springa på.
Här är en hårdgjord yta lämplig.

LEKREDSKAP

Här �nns några lekredskap som klätterställningar,
gungor, balansredskap o dyl. Dessa ligger delvis skyddade

med staket eller liknande för att undvika olyckor. De
placeras i ett kluster för att skapa mer yta till entrén.

SOLSKYDD

Här �nns några lekredskap som klätterställningar,
gungor, balansredskap o dyl. Dessa ligger delvis skyddade

med staket eller liknande för att undvika olyckor. De
placeras i ett kluster för att skapa mer yta till entrén.

DUNGEN

Mindre träd och buskar beskurna så att stammarna är
kala nedtill men lummiga upptill växer här och

skapar en lekdunge.

SANDLÅDAN

Här �nns en delvis skolskyddad sandlåda med tre
olika sorters funktioner. En del med dämpande sand som

är rutschkanans landninsplats, en del med baksand och
en del med grövre sand för vattenlek och geggamoja. Här �nns

också en vattentrappa för vattenlekar.

PULKAKULLEN

En större kulle med �acka sluttningar för pulkor,
springlekar o dyl.

SMÅKULLAR

Mindre kullar att skapa alla sorters lekar i.

INNERPLANET

En mindre, plan och hårdgjord yta för hopprep, hage o dyl lekar.

PAVILJONGEN

En paviljong med multifunktion. Man kan �ytta ut en
verksamhet ibland men ha väderskyddat. Här �nns
en eldstad för korvgrillning och hajkaktivitet. Här är
öppet men belagt med betonggolv.

VATTENRENGÖRING

Alnarps ACT avloppsreningsystem renar avloppsvatten
och gråvatten från förskolan och skickar tillbaka vattnet till
tankar för att användas till toaletter, tvätt o dyl som inte
kräver dricksvattenklass.

ODLING

Barnens odling för den pedagogiska verksamheten.

MATPLATS

Matplats i kontakt med matrummet och kök.
För härliga sommarluncher.
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Efter att ha intervjuat Karl Rydberg på Monocrome konstaterade jag att förskolor kan delas upp i två typer rörande färghanteringen. De som förordar vita, ljusa lokaler utan starka färger 
samt dess motsats som förordar starka färger. Min tanke med färgerna är att skapa en enkel orientering med färgerna som går igen både utomhus och inomhus. Precis som i naturen förän-
dras marken färgsättning mer än sidorna och himlen.

Utomhus är det perganat färgad och gjuten i cirklar. Inomhus tar linoleum upp mönstret och färgerna. På väggarna är det på visten samma materia sompå ytterfasad. Väggarna är målade i 
ljusare kulörer än golven men i samma tema. Taket består av ljuddämpande, matt gips.

FÄRGERNA



Miljövänligt var också det ett starkt värde ord som i princip alla förordade. På motfrågan om det var huvudsakligen den globala miljön eller den lokala som skulle prioriteras gick meningarna isär.

Dels har jag planerat för frånluftsväxling av luften men också växling av avloppsvatten o dyl. Detta samlas i en accutank som kan kompletteras med vacumrör för solskydd och förstärkt värme. Vär-
men värmer sedan upp inluften i men förvärmningskanal under marken.

Regnvatten, gråvatten och avloppsvatten från huset renas av Alnarp Cleanwater System genom en växtreningsprocedur. Detta vatten samlas sedan upp i en reservoir som försörjer huset med vat-
ten till toaletter, disk, tvätt och dylikt som inte behöver dricksvatten. Systemet kan kompletteras med rening för dricksvatten.

Materialen är i huvudsak kärnvirke, limträ, gips, glas och återvunnen aluminium.
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