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Sammanfattning 

Dagens förskolor har en rad olika krav från brukare, beslutsfattare och samhälle. Hur 

kan man planera en byggnad som tillfredställer alla? I denna rapport försöker vi 

utifrån litteraturstudier, studiebesök, fallstudier och byggtekniska krav gestalta en 

förskola i den planerade stadsdelen Vega, Haninge kommun. Stadsdelen Vega är en 

del i en satsning från Haninge kommun som ämnar skapa en mer stadslik 

bebyggelse. Vega kommer att projekteras utifrån principerna för en trädgårdsstad 

med mycket grönska och stadslika kvarter.  

I vår rapport har vi utgått ifrån kraven för passivhus för att skapa en energieffektiv 

byggnad. Vi har även tagit hänsyn till de teorier och idéer som finns inom 

pedagogiken Reggio Emilia. Inom denna pedagogik ser man byggnaden som en del 

av undervisningen och leken. I vår gestaltning har vi bl.a. använt oss av ateljén och 

torget, två viktiga rum inom Reggio Emilia, som anses utveckla barnens sociala och 

kreativa utveckling.  

Vi har även tagit stor hänsyn till de erfarenheter vi fått genom studiebesök och 

fallstudier på befintliga förskolor såsom förslag på förbättringar, samt storleken på 

olika utrymmen och hur dessa används. Rapporten avslutas med en diskussion och 

formulering av en rad nyckelord som vidare har använts i gestaltningen av förskolan i 

Vega. 

 

 

Nyckelord:  förskola, byggnadsplanering, stadsdelen Vega, Reggio Emilia, 

energieffektivkbyggnad. 



 
 



 
 

Abstract 

Today's preschools have a range of requirements, from users, policy makers and 

society. How do you plan a building that will satisfy everyone? In this report we use 

literature studies, field visits, case studies and technical requirements to design a 

proposal of a preschool in the district of Vega, Haninge Municipality. The district of 

Vega is part of an initiative from Haninge that intends to dense the current city 

planning to create a more town-like environment. Vega will be designed based on the 

principles of a garden city with lots of green areas. 

In our report we have used the requirements for passive houses to create an energy 

efficient building. We have also taken in account the theories and ideas within the 

pedagogy of Reggio Emilia. This pedagogy sees the building as a part of the 

teaching and an instrument for the children’s play. In our design, we include the 

atelier and the piazza, two important rooms in Reggio Emilia. These two rooms are 

considered to develop children's social and creative skills.  

We have also paid attention to the experience we gained through field visits and 

case studies on existing preschools, such as the surfaces used, the size of the 

different areas and what can be done better. The report concludes with a discussion 

and formulation of several keywords that serve to support the design of the preschool 

in Vega. 
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Förord 

Vi har tidigare i vår utbildning planerat och gestaltat ett bostadsområde och ett 

äldreboende. Med detta examensarbete vill vi fördjupa dessa kunskaper genom att 

studera, planera och gestalta en förskola. Examensarbetet är på 15 hp (10 veckor) 

och är en del av utbildningen Byggteknik och design på Kungliga Tekniska 

Högskolan, campus Haninge.  

Vi vill främst rikta ett tack till Haninge kommun och speciellt till vår handledare Annika 

Liljegren som alltid har kommit med bra förslag. Vidare vill vi tacka vår 

arkitekturlärare Zeev Bohbot som har kommit med kritik och förslag till förbättringar. 

Ett stort tack även till de företag och förskolor som har ställt upp med ritningar 

respektive studiebesök. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Haninge kommun har under flera år haft planer för området Vega, beläget några 

kilometer norr om Haninge centrum. Under 2006 togs det fram ett programförslag 

och ett beslut togs att området, som är en del av den regionala utvecklingsplanen, 

skulle utvecklas till en ny stadsdel. Vi blev under februari 2011 kontaktade av Annika 

Liljegren, som är projektledare för stadsdelen Vega på Haninge kommun. Hon tyckte 

att det verkade intressant att utveckla några av de idéer som fanns för området. Ett 

möte resulterade i att vi fick i uppgift att gestalta en förskola inom detaljplan 1.  

1.2 Mål 

Målet med vårt examensarbete är att ge oss själva och läsaren en större inblick i 

planeringen av en förskolas lokaler och funktioner. Hur kan den se ut med hänsyn till 

planlösning, pedagogik och energieffektivitet? Genom studiebesök på befintliga 

förskolor, kvalitativa intervjuer, litteratur- och fallstudier ämnar vi få en förståelse för 

alla de krav och teorier som finns knutna till en förskola samt att reducera ned dessa 

till ett konkret gestaltningsförslag. 

1.3 Avgränsningar 

För att avgränsa oss kommer vi främst fokusera på planlösningen och på en 

energieffektiv utformning av förskolan. Andra beräkningar såsom hållfasthet eller 

ventilationsbehov kommer inte avhandlas. För att förslaget ändå ska få ett visst mått 

av realism, kommer vi utgå från rekommendationer när det gäller enskilda byggdelar.  
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2. Stadsdelen Vega 

2.1 Haninge kommun 

Haninge kommun är belägen ett par mil söder om Stockholm. Hit kommer man 

genom buss, bil, cykel eller pendeltåg. Kommunen består av tätorterna Handen, 

Västerhaninge och Jordbro m.fl. och har i dagsläget ca 70 000 invånare. I Haninge 

hittar vi dessutom närhet till skog och skärgård, bland annat med öarna Utö, Muskö 

och Ornö samt nationalparken Tyresta [1].  

Stockholm växer och blir större och för att förbereda regionen för framtida 

utmaningar har regionplanekontoret i Stockholm tagit fram ett dokument som ska 

fungera som en vision för framtiden, RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen). Visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Som ett led i den planeringen har åtta regionala stadskärnor identifierats där Haninge 

är en [2]. 

De utpekade stadskärnorna ska planeras till att få en storstadskaraktär, med allt vad 

detta innebär i form av nöjen, service och kommunikationer. För att möta visionerna i 

RUFS 2010 har Haninge kommun tagit fram ett utvecklingsprogram, där bland annat 

den nya stadsdelen Vega identifieras som en del [3]. 

2.2 Namnet Vega 

Namnet Vega kommer från en villa som uppfördes i området under slutet av 1800-

talet. Namnet togs från det ombyggda valfångstfartyg som Adolf Nordenskiöld ledde 

under en expedition för att finna Nordostpassagen år 1878-80 och gav senare namn 

åt hela samhället [4]. Det som man förknippar med området idag är den 

hamburgerrestaurang, Vega baren, som legat i området sedan 1960-talet.  

2.3 Program för stadsdelen Vega 

Den nya stadsdelen Vega kommer vara en del av Haninges strategi i planeringen 

kring den regionala utvecklingsplanen och ligger några kilometer norr om Haninge 

centrum. En förutsättning för den nya stadsdelens förverkligande är en ny trafikplats 

som ska knyta ihop stadsdelen med väg 73 och en ny planerad pendeltågstation 

mellan de befintliga stationerna Skogås och Handen [5]. Pendeltågsstationen 

kommer utgöra stadsdelens centrum med bl.a. torg, service och verksamheter. Vega 
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ska byggas enligt principerna för en trädgårdsstad med stadsliknande karaktär och 

blandade upplåtelseformer samt byggnadshöjder.  Stadsdelen ska bestå av ca 3000 

bostäder och området i sin helhet är planerat för ca 10 000 människor.  

Stor hänsyn kommer att tas till områdets nuvarande grönytor och det ligger ett 

förslag på att göra delar av den befintliga naturmarken till ett naturreservat. Vega har 

visionen att bli en stadsdel med miljöprofil, med stora grönytor bland energieffektiva 

byggnader. Det finns även funderingar på allt från publika växthus till sopsug och 

samordning av transporter.  

I nuläget består området av vildvuxen ängsmark med omväxlande topografi. Delar av 

de detaljplaner som skall utgöra stadsdelen har fastslagits men flera ligger 

fortfarande under utredning [5].  

2.4 Hållbarhetsprogram  

Haninge kommun har som mål att Vega ska bli en hållbar stadsdel, där de negativa 

konsekvenserna som exploateringen innebär på miljön kompenseras genom andra 

satsningar inom miljöområdet. Sweco har under 2009 på uppdrag av kommunen 

tagit fram ett förslag till ett hållbarhetsprogram, programmet behandlar framförallt 

punkter såsom energi, transport, dagvatten, grönska och avfall.  

För att få så effektiva energilösningar som möjligt bör energiförsörjningen av 

stadsdelen vara genomtänkt och utvecklad i ett tidigt skede. Man bör också ta 

ställning till användning av alternativa energikällor såsom vindkraft, solpaneler etc.  

För att stävja onödiga transporter kan man satsa på närproducerade varor, 

närhandel och lägga övrig service och handel på gång- eller cykelavstånd från 

bostäder. Inom energiavsnittet har Haninge kommun ett nollvisionstänk, vilket i 

princip innebär en klimatneutral energiförsörjning. För att lyckas uppnå målet ställs 

det krav på att hela området utformas med ett lågt energibehov som bygger på 

förnyelsebar energi.  

Även vid dagvattenhantering finns en nollvision, då delar av programområdet är 

relativt känsliga för både översvämning och övergödning. Genom en kombination av 

ett traditionellt vattenledningsnät och lokalt omhändertagande av dagvattnet, LOD, 

kan man i stor utsträckning ta hand om de extra flöden som hårdgjorda ytor innebär. 

Exempel på LOD är öppna vattenrännor, svackdiken och infiltrationsstråk samt gröna 

tak av sedum eller torv. De gröna taken kan minska det totala avrinningsvattnet från 
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tak per årsbasis med cirka 50 % och medför dessutom minskade problem med 

värme och torr luft i området. De dämpar även buller och har en utjämnande effekt 

på inomhustemperaturen [6].  

I hållbarhetsprogrammet ges även förslag på att växthus kan användas i området. 

Växthus skulle kunna stå som en symbol för en hållbar utveckling i stadsdelen. 

Större växthusodlingar kan vara en mötesplats och ge de boende en möjlighet till att 

köpa lokalt producerade varor, likt Rosendals trädgård, det skulle även kunna ingå 

mindre växthus i skolor som skulle kunna användas som en del av utbildningen [6].  

I april 2011 så klubbades det slutgiltiga hållbarhetsprogrammet igenom av 

kommunstyrelsen. Dokumentet består av sju rubriker, som exploatörer i området 

måste beakta. Dessa är: planering och byggnader, energi, transporter, dagvatten, 

grönska, avfall och information. Dokumentet följer i princip Sweco:s programförslag 

och ska verka som en garant för områdets utveckling till en hållbar stadsdel [7]. 

2.5 Utredningar och program för detaljplan 1 

Detaljplan 1 godkändes under hösten 2010 och håller nu på att förberedas för 

projektering. Förutom detaljplanen finns en mängd utredningar som berör förskolan. 

Bland de som vi måste förhålla oss till är: väg och VA utredningar av Cowi, och ett 

gestalningsprogram framtaget av brunnberg & forshed arkitekter. 

Vägutredning 

I samband med exploateringen av detaljplan 1, har teknikkonsulten Cowi på uppdrag 

av Haninge kommun utfört en väg och VA utredning. Resultatet är en föreslagen 

vägdragning genom området (se bilaga 9.2). Utöver detta finns profiler för var tionde 

meter med föreslagen utjämning av omkringliggande mark med hänsyn till vägnätet. 

(Se bilaga 9.2). De gator som vi har att förhålla oss till är V-01 och H-01 [8].  

Gestaltningsprogram 

Gestaltningsprogrammet är utvecklat i samarbete med fastighetsägarna i området, 

Haninge kommun och arkitektbyrån brunnberg & forshed. Syftet med programmet är 

att skapa ett dokument som verkar för att skapa ett helhetsintryck i stadsdelen, då 

den byggs ut i etapper och under lång tid. Stadsdelen ska vara attraktiv med god 

arkitektur där områdets naturkvaliteter tas till vara och bildar en helhet med 

bebyggelsen. För att skapa tydliga gaturum skall bebyggelsen placeras nära gatan 



Förskola i Vega, Examensarbete av: Joel Edmark och Anna Harlin 

5 
 

(2-6 meter). Gränsen mellan väg och byggnad markeras med häck, mur eller staket. 

Stödmurar ska ha fasad av tegel, natursten eller betong. Terränganpassad 

exploatering undviker sprängning i berget och onödigt branta backar. Parkeringar 

anläggas med genomsläppligtmaterial för att underlätta för infiltration. Bebyggelsen 

ska ske i en enhetlig skala, men med variation när det gäller hustyper. Husen 

färgsätts efter sin kontext med gemensam kulörpalett. Taken utförs med gräs eller 

sedum med takpannor av tegel som komplement. Viktigt att byggnader projekteras 

kvartersvis för att säkerställa gestaltningsprogrammets idé.  

Förskolan 

Här får närheten till naturen en större betydelse. Stigar och cykelvägar kopplar ihop 

den med bostäder och grönområden. Materialet beskrivs som betong eller puts. 

Färgsättning sker efter föreslagen palett [9]. 

2.6 Krav från kommunen 

Dessa nyckeltal och krav har vi att beakta från kommunen: 

 BTA: 1000-1200 

 6 avdelningar á 60 m2 

 18-20  barn/avdelning, 112-120 barn totalt 

 Matsal ska vara 0,5 m2/barn, ca 60 m2 totalt 

 Lekplats, 10 m2/barn, ca 1200 m2 totalt 

 Kommunalt arbetsmiljöavtal ska följas (se bilaga 9.3) 

I övrigt fick vi ritningar på förskolan Kastanjen som referens till de ytor som skulle 

finnas med. Arbetsmiljöavtalet går igenom vilken typ av inredning som skall finnas 

och påverkar i det stora hela inte utformningen av själva förskolan, därför har vi valt 

att inte beakta detta dokument i detta examensarbete. Vidare fick vi även 

projekteringsanvisningar av Tornberget AB, även dessa kommer vi inte behandla då 

vi anser att ramen för kandidatuppsatsen är för snäv. 
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3. Byggteknik 

I detta avsnitt kommer vi främst gå igenom vilka kravspecifikationer vi måste uppfylla 

för att säkerställa att byggnaden blir energieffektiv. 

3.1 Krav enligt BBR 

Boverkets byggregler, BBR, är en regelsamling av de krav som myndigheter och 

därmed samhället ställer på en byggnad, bl.a. finns krav på energihushållning, 

tillgänglighet för funktionshindrade, brandskydd och fuktprojektering. Då arbetet mer 

behandlar verksamhetsplanering än rena byggtekniska frågor har vi valt att begränsa 

oss till området som behandlar energi. Då dessa krav är lägre för passivhus än för de 

som återfinns i BBR, så utgår vi från de rekommendationer som återfinns för 

passivhus när det gäller val av byggnadsdelar, såsom ytterväggar och säkerställer 

på detta vis byggnadens energiprestanda. 

3.2 Energieffektiv byggnad 

I boken passivhus tar man upp ett antal olika typer av hus som uppfyller lägre krav 

än de som ställs i BBR, dessa är: 

 Lågenergihus 

 Passivhus 

 Nollenergihus 

 Plusenergihus 

Lågenergihus 

Byggnader som använder mindre energi än de krav som finns enligt BBR, dvs. 55 

kWh/m2 för eluppvärmda hus och 110 kWh/m2 för byggnader med annan energikälla 

(gäller för klimatzon III, dvs. södra Sverige). 

Passivhus 

En metod som har som syfte att uppnå en viss standard för byggnaden enligt 

kravspecifikation från FEBY, för definition se längre fram i rapporten. Denna metod 
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kräver certifiering vilket inte de andra gör. Grundtanken för passivhus är i princip att 

byggnaden inte har någon yttre värmekälla utan tar vara på värme från brukare och 

värmealstrande apparatur för att värma upp byggnaden. 

Nollenergihus 

En byggnad som över året levererar lika mycket energi tillbaka till elnätet som den 

själv förbrukar. Principen är att byggnaden levererar energi till nätet på 

sommarhalvåret och köper energi på vinterhalvåret. Ingen certifiering krävs.  

Plusenergihus 

Sätter ribban ett snäpp högre än ett nollenergihus genom att byggnaden under ett år 

ska leverera mer energi tillbaka till elnätet än vad den själv använder. Ingen 

certifiering krävs. 

Utöver dessa fyra tar man även upp minienergihus, definitionen för denna typ av hus 

är under uppdatering så vi väljer att inte förklara den ytterligare [10]. 

 

I projekteringen av ett lågenergihus är det viktigt att alla parter, från beställare till 

underentreprenörer och konsulter, är med så tidigt som möjligt för att undvika onödig 

friktion mellan disciplinerna. På detta sätt så kan byggnaden från början utformas 

kring de olika fackområdenas krav till en fungerande helhet [10]. I boken passivhus 

har man tagit fram en rad faktorer som mer eller mindre påverkar en byggnads 

energianvändning, exempel är U-värden på väggar, dörrar och fönster, byggnadens 

placering i förhållande till vädersträcken och vilken typ av ventilationssystem som 

används [7].  

3.3 Passivhus krav 

För att en byggnad ska kunna benämnas som ett passivhus krävs certifiering. I 

dagsläget sker det genom antingen svenska FEBY eller internationella PHI. PHI står 

för Passivhaus Institut medan FEBY står för Forum för Energieffektiva Byggnader. 

FEBY är finansierat av energimyndigheten i Sverige och arbetar med en 

kravspecifikation som är anpassad till svenska BBR. Fördelen med FEBY:s gentemot 

PHI:s certifiering är att man genom att följa FEBY:s kravspecifikation i 

marknadsföringssyfte kan påstå att byggnaden uppnår standarden för ett passivhus 
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[10]. För certifiering kräver båda organisationerna att byggnadens verkliga 

energianvändning testas av en tredje oberoende part och då håller sig inom de 

definierade riktvärdena [10].  

Viktiga byggnadsdelar för ett lågenergihus är de som ingår i klimatskalet, d.v.s. 

ytterväggar, grund och tak. Övriga delar som t.ex. mellanbjälklag och innerväggar 

etc. utformas utifrån andra krav såsom ljudkomfort och brandsäkerhet. I ett 

passivhus spelar husets form in, t.ex. ett hus i två våningar är att föredra framför ett 

hus i en våning [10]. Vi kommer kort här beskriva vilka krav som måste uppfyllas för 

klimatskalet. 

Ytterväggar 

Kravet som ställs på en yttervägg i avseende på U-värdet (U-värdet är ett mått på 

materialets eller byggnadsdelens förmåga att leda värme, ju mindre U-värde desto 

bättre isoleringsegenskaper har materialet) är att det ska vara mindre eller lika med 

0,1 W/m2K. Utöver detta finns det ett täthetskrav på 0,30 l/s m2 vid +/- 50 Pascals 

tryckskillnad [10]. För att uppnå täthetskravet är det ytterst viktigt att 

diffusionsspärren (ett skikt som är ångtätt och hindrar vattenånga att tränga ut i 

väggens yttre delar) ansluts rätt vid genomföranden såsom fönster och dörrar samt 

vid anslutning tak och golv [10].  

Fönster 

För fönster är det förhållandet mellan karm och glasarea som generellt måste 

beaktas, då energiförlusterna snarare sker från karmen än glaset [10]. I övrigt väljs 

en fönsterkonstruktion med lågt U-värde (>0,8 W/m2K). En annan idé är att samla 

flera fönster till samma karm för att på så sätt minska antalet genomföranden [10]. 

Placeringen av fönster i förhållande till väderstreck har också betydelse. På 

sommaren finns det stora risker för överhettning av rum som är orienterade mot 

söder, då måste rummet kylas och energiförbrukningen ökar drastiskt. För att 

undvika detta problem kan man förutom att arbeta med orienteringen av byggnaden 

även använda sig av solavskärmare, t.ex. takutsprång, som avskärmar solen i 

rummet när den står som högst (sommartid), men släpper in ljuset när den ligger 

som lägst (vintertid), se figur 1 [10].  
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Ytterdörrar 

Generellt gäller samma principer för ytterdörrar som för fönster. Det man ytterligare 

kan tänka på är att införa ouppvärmda luftslussar eller vindfång som minskar 

påverkan av en passage.  

Takbjälklag 

Takbjälklaget bör ha ett U-värde kring 0,08 W/m2 K vilket i praktiken innebär en 

isoleringstjocklek runt 500 mm [10].  

Passivhus och golvvärme 

I en förskola, där barnen spenderar all sin tid i närkontakt med golvet är golvvärme 

att föredra. Detta kan leda till en ökad effektförbrukning, men genom att koppla 

golvvärmen till exempelvis solpaneler eller en värmepanna, kan den energi som går 

åt till att värma upp golvet vara åtskilt från elnätet och på så sätt inte bidra till ökad 

effektförbrukning. 

I val av byggnadsdelar har vi försökt följa dessa rekommendationer så långt som 

möjligt. Detta för att få en byggnad som energimässigt ligger under BBR:s nuvarande 

krav. Då vi inte genomför energiberäkningar så kommer dock vår byggnad beskrivas 

som ett lågenergihus och inte ett passivhus. 

Stommen 

Stommen är lätt, dvs. de bärande delarna består av trä. Detta medför att planeringen 

av det bärande systemet med pelare, primär- och sekundär balkar kräver en del 

planering. Vi har i samråd med konstruktionsläraren Sven-Henrik Vidhall gått igenom 

stomplanen för att utan beräkningar få ett rimligt bärande system. 

Figur 1. Takavskärmning. 
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4. Pedagogisk överblick 

4.1 Läroplan för förskolan, Lpfö98 

Utbildningssystemet för förskolan bygger på läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 

2010. I denna beskrivs lek och skapande verksamhet som två centrala delar i det 

aktiva lärandet [11]. I förskolan har leken alltid framhållits som ett viktigt moment i 

pedagogiska sammanhang, framförallt i förskolemiljö där man knappt kan skilja 

mellan lek och lärande [12]. 

Enligt Lpfö98 vilar förskolan på flera värdegrunder, såsom alla människors lika värde, 

demokrati och medmänsklighet. Här beskrivs även de uppdrag som alla förskolor är 

skyldig att rätta sig efter bl.a. att ”förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor” och att ”verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”.  

I läroplanen för förskolan lpfö 98 beskrivs dessutom mål för barnens utveckling och 

lärande. Dessutom finns skrivna mål och riktlinjer där det beskrivs hur förskoleläraren 

och arbetslaget ska genomföra sitt arbete och vad dessa ansvarar för. 

I skollagen, läroplanerna och övriga förordningar beskrivs det mycket litet om hur den 

fysiska miljön i förskolan ska regleras. Det som nämns är i stort sett att lokalerna ska 

vara ändamålsenliga [12]. I kapitlet den tredje läraren – byggnaden inom Reggio 

Emilia kommer vi vidare gå igenom hur byggnaden faktiskt kan se ut. 

4.2 Pedagogik 

Inom förskolan så återfinns ett antal pedagogiska filosofier. Vi kommer här kort 

beskriva några av de vanligaste. 

Reggio Emilia  

Reggio Emilia har sitt ursprung i den Italienska staden Reggio nell’Emila. Grundaren 

var Loris Malaguzzi, psykolog och chef för barnomsorgen i staden. Pedagogiken fick 

sitt erkännande internationellt under senare delen av 1900-talet och sedan 1993 

finns ett Reggio Emilia institut i Sverige [13].  

Inom Reggio Emilia ser man barnet som intelligent och som med en äventyrares 

lusta utforskar världen. Inom pedagogiken är miljön central och man strävar efter att 
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skapa en byggnad full av upplevelser som uppmanar till experimenterande och 

utforskning.  Detta kan speglas i bl.a. spännande ljus, material och färger. [12]. Inom 

pedagogiken pågår ett kontinuerligt dokumentationsarbete. Detta sker i form av bl.a. 

texter, foton och av barnets egna alster [13].  

Montessoripedagogik 

Montessoripedagogiken är grundad av Maria Montessori. Under sina observationer 

av barn, blev hon övertygad om att barnet i samspel med miljön strävar efter att 

utveckla sig självt.  

I denna pedagogik uppmanas pedagoger att iaktta barnet i dess val och utveckling 

och, bara om så behövs, handleda dem in på rätt spår. Man jobbar med 

undersökande arbetsmetoder för att barnet självt ska kunna inhämta kunskaper och 

erfarenheter. På detta vis vill man att barnet lär sig lösa problem, ta personlig 

ställning, reflektera och arbeta självständigt likväl som att samarbeta. Med 

arbetssättet vill man framhäva vikten av att ta eget ansvar, genom att barnen i viss 

mån själv ansvar för sin egen utbildning. Inom Montessoripedagogiken arbetar man 

åldersintegrerat med attraktiva, estetiskt tilltalande klassrumsmiljöer. Maria 

Montessori såg sin pedagogik som fredsfostrande. Hon ansåg att fred bara kan 

skapas genom människor med stor självkännedom och starkt samvete [14].  

Waldorfpedagogik 

Denna pedagogik bygger på Rudolf Steiners världsåskådning och filosofiska tankar 

om livet. Idéerna tas i uttryck i arkitekturen och ger Waldorf-skolorna sin alldeles 

egna estetik. Man anser att byggnaden har stor inverkan på barnets fantasi, sinnen 

och fysiska utveckling. Metodiken återspeglas i färgvalet, då man anser att vissa 

färger lämpar sig bättre till vissa åldrar och dessa färger kommer i uttryck i barnens 

färglådor och i inredningen.  

I just denna metodik finns inget tillrättalagt pedagogiskt material utan man använder 

sig av vad naturen kan förse, t.ex. stenar och snäckor. Det förekommer inte 

syntetmaterial och färdiga produkter såsom spel, pärlplattor och tuschpennor [12].  

Ur och skur 

I dessa förskolor tillhör utevistelsen en central del av det pedagogiska arbetet. Den 

pedagogiska miljön är naturen och man använder sig av en miljömedveten ideologi i 
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sitt arbete för barnen. Dessa förskolor jobbar ofta aktivt med miljöarbete och hållbar 

utveckling. Återvinning är ett exempel på en aspekt som återkommer i det 

pedagogiska förhållningssättet [12].  

4.3 Den tredje läraren - byggnaden inom Reggio Emilia  

När det gäller förskolans fysiska planering är det många viljor och krav som ska gå 

till mötes bl.a. brukarnas, beslutfattarnas och förvaltarnas. I denna del av rapporten 

fördjupar vi oss i böckerna ”children, spaces, relations” och ”The Third Teacher” som 

med avstamp i pedagogiken Reggio Emilias filosofi ger läsaren verktyg för att skapa 

en bättre skola. 

children, spaces, relations är ett samarbete mellan Reggio Children och Domus 

Academy Research Center. Boken består av tre distinkta delar, en kritisk analys av 

de ansamlade erfarenheter som finns inom Reggio Emilias förskolor, reflektioner 

över vilka design verktyg som kan användas och till sist essäer som diskuterar 

pedagogik som arkitektur. The Third Teacher är uppbyggd kring 79 nyckelord som 

kan förändra både undervisning och lärande. Dessa är baserade på bl.a. studier och 

forskning som gjorts kring skolor och förskolor på olika nivåer.  

Byggnaden 

Termen den tredje läraren kommer från psykologen och pedagogikens grundare 

Loris Malaguzzi. Enligt honom lärde sig barn först av vuxna, sen av sina gelikar och 

till sist av den omkringliggande miljön. Enligt Malaguzzi så är miljön den tredje 

läraren [15]. 

Man kan se förskolan som ett ekosystem, som är mångfaldigt, stimulerande och 

välkomnande, där varje individ är en del av en grupp, men har ytor för avskildhet och 

paus från den generella rytmen [16]. Genom att tillämpa en strategi baserad på 

uppmärksamhet så kan man skapa en miljö byggd på respekt för varandra med 

utrymme för olika kulturer, religioner och könsroller. Detta klimat kallas för ”generell 

mjukhet” (overall softness) [16]. På samma sätt kan man använda sig av Maslows 

behovspyramid för att illustrera en önskad miljö i förskolan.  

Barnen måste få näring, känna sig säkra, känna tillhörighet samt kärlek och få 

självförtroende innan självförverkligandet genom lek och lärande kan börja [15]. Barn 

behöver känna sig lika bekväma i skolan som hemma, vilket man kan främja genom 

att skapa tysta, mjuka och mysiga platser där barn kan befinna sig själva eller i 
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mindre grupper [15]. Bygganden ska inte upplevas som en död yta, ordnad efter 

formella ramar och funktioner, utan som en plats där flera dimensioner kan 

samexistera [16].  

Skolmiljön ska vara flexibel både över lång och kort tid. På kort tid genom 

ommöbleringar, möbler på hjul eller genom flexibla väggar. Under lång tid genom att 

förbereda t.ex. installationsdragningar så de underlättar för framtida utbyggnader [6]. 

Ett klassrum eller en avdelning på en förskola som snabbt kan formas om skapar 

oändliga möjligheter för både barn och personal [15].  

Trots önskemål om flexibilitet och funktionsändringar är det dock viktigt att skolan har 

ett eget uttryck som bibehålls, detta kallar man för igenkännbarhet (Recognizability), 

och leder till att förskolan alltid identifieras som just en förskola [16]. 

Man kan se skolverksamheten som en berättelse, där barnets lärandeprocesser och 

resultat dokumenteras och ställs ut. Genom att visa upp barnens utveckling på 

väggarna i form av projekt så visar man besökare, lärare och föräldrar utvecklingen 

hos både verksamheten och barnen [15]. Dokumentationen ska fungera som ett 

extra lager på väggen, som består av bilder, objekt, färger och skrivet material. 

Dessa vittnar om barnens närvaro även när de är frånvarande [16].  

Genom att tillåta rörelse och pill, även under stunder när de förväntas sitta still, 

skapar man en miljö där barnen får utrymme att, på sina egna villkor, ta till sig nya 

kunskaper [15]. 

Torget inom Reggio Emilia är ett rum för möten, en offentlig yta av skolan som 

motsvarar funktionen av torget i staden. Torget uppmanar till interaktion, sociala 

relationer och barnens uppfattning av en offentlig identitet. Torget tar också bort 

behovet av korridorer och med det användningen av ytor till endast kommunikation 

[16].  

Ateljén är ett utrymme för utforskning och kreativitet. Inom Reggio Emilia så har man 

speciella lärare i dessa rum, en atelierista, som har en bakgrund inom t.ex. bildkonst. 

Atelieristan samarbetar med övriga lärare och har fokus på att observera 

utvecklingen av barnens kreativa processer [16]. 

Genom att utnyttja sambandet mellan ute- och innemiljö, visar man vad som händer 

utanför byggnaden under olika tider på året och dygnet. Verandor, gårdar, växthus 

etc. kan användas för att illustrera växt- och djurlivets växlingar över året [16]. Barn 
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behöver inte mycket för att deras fantasi ska aktiveras. Genom att behålla växter och 

stenar skapar man en miljö som är så oerhört mer komplex än den bästa av 

lekplatser, en buske blir t.ex. en koja, ett slott eller något helt annat [15]. Klättring 

främjar både barnens rörelsefärdigheter och självförtroende, genom att bibehålla 

naturliga höjdskillnader eller införandet av nya artificiella föremål, som t.ex. en trappa 

eller en klättervägg, främjar man detta faktum [15].  

Genom att förtydliga hur byggnadsdelar som ventilation, pelare etc. fungerar i 

bygganden kan man ytterligare skapa ett lärande element [16]. Genom att göra t.ex. 

rör helt transparanta skapar man en arkitektur som lär byggnadens brukare, i vårt 

exempel barnen, vart avlopp och avfall tar vägen [15]. 

Energi och miljö 

Tänk på dagens energikrav som framtidens lägsta nivå. Genom att vara bättre än 

gällande lagar och regler kan man skapa en byggnad som håller en lång tid framåt 

[15]. En miljömedveten och hållbar förskola fungerar som en reklamskylt för skolans 

värden och filosofi och kan attrahera likasinnade [15]. Byggnaden energiprestanda 

och andra likvärdiga värden kan redovisas i byggnaden (på exempelvis en skärm), 

på hemsidor eller genom andra forum [15]. Ätbara grönsaker och frukter kan odlas 

på skolan, på så sätt får barnen tillgång till färska råvaror och en uppfattning av vart 

dessa kommer ifrån [15]. 
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5. Studiebesök 

För att ta reda på hur en förskola fungerar i praktiken har vi genomfört fyra 

studiebesök. Urvalsprocessen har skett genom egna kontakter, genom Haninge 

kommun och genom förskolor som figurerat i press och tidskrifter. Då en hel del av 

de förskolor vi var intresserade av att besöka inte hade möjlighet att ta emot oss, har 

vi valt att studera dessa genom ritningar (se fallstudier). För större ritningar av 

förskolorna se bilaga 9.4. 

Under studiebesöken har vi ställt frågor kring de ytor och rum som vi gått igenom. 

Intervjuerna har varit kvalitativa och svaren vävs in i texten, exempel på frågor som 

ställts: 

 Hur fungerar ytan? 

 Vilka ytor fungerar bra/mindre bra? 

 Saknas några ytor/funktioner? 

Intervjuerna ser lite olika ut då vi träffade personer med olika erfarenheter och 

befogenheter (en rektor kan t.ex. ha mer synpunkter på verksamheten som helhet än 

mindre detaljer, som kanske personalen i sin tur har mer synpunkter på). 

Sammanställningen från följer samma mönster med rubrikerna: personalytor, 

avdelningsytor och gemensamma ytor samt övrigt. Då personal många gånger inte 

vet vilka tekniska system som finns installerade har vi valt att bortse helt från detta 

om det inte har pekats på specifikt under studiebesöken. 
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5.1 Bällstabergsskolan 

Vallentuna, 10:00, 2011-04-06. 

 

Bällstabergsskolan byggdes 2002 och ligger i Kragstalund i Vallentuna kommun, 

figur 2. Skolan har klasser från förskola till högstadium. Vi besökte Sjumilaskogens 

förskola, som ligger som en byggnad i byggnaden, som består av 4 avdelningar. Vi 

träffade förskolläraren Solveig Klingspor som visade oss runt i förskolans lokaler och 

svarade på frågor samtidigt som hon berättade om de olika rummens funktion. För 

orientering se bilaga 9.4 eller figur 2. 

Personalytor 

Personal ytorna består av två rum med plats för fika, konferens, administrativa 

arbeten och ombyte. Rummen har fått den sämsta placeringen och ligger i mitten av 

byggnaden. De är relativt mörka och dagsljusintaget har lösts genom två takfönster. 

Avdelningsytor 

Vi börjar besöket i ett av kapprummen. Rummet består av två delar som kan delas 

av så de större barnen kan utnyttja en av dessa som lekyta. Ytorna är i övrigt väl 

tilltagna och rummet upplevs som ett fungerande utrymme. I samband med 

kapprummet finns toaletter för rörelsehindrade, barn och personal. Groventréerna 

delas av två avdelningar och ligger i direkt samband med kapprummen och den yttre 

lekplatsen. Personalen efterfrågar ett mjukare golvbelägg i groventrén som tåls att 

ramla på, då det nuvarande klinkergolvet, upplevs som hårt och bidrar till onödigt 

många skador.  

Figur 2. Planlösning Sjumilaskogens 
förskola. Bild erhållen från Vallentuna 

kommun. 
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De större avdelningarna har en vikvägg som kan användas för att dela av de två 

större rummen. På så sätt kan man skapa rum i rummet på ett snabbt och smidigt 

sätt. Det mindre rummet används som lekrum. Personalen tycker att det hade varit 

bra med ytterligare små rum samt fler förvaringsutrymmen, men i övrigt upplevdes 

ytorna som bra.  

Småbarnsavdelningarna består av två större rum för lek respektive mat i anslutning 

till yttervägg samt ett mindre rum för sov och dans.  De större rummen på 

avdelningarna är de som används mest och enligt personalen är ljuset den absolut 

viktigaste faktorn för rummen. De har även ett stort rengöringsrum för byte av blöjor, 

tvätt av kläder och toalettbesök. Solveig är nöjd med hur skötbordet är placerat, i ett 

eget rum men med mycket god uppsikt över intilliggande rum genom ett stort 

glasfönster.  

Gemensamma ytor 

Alla gemensamma ytor på sjumilaskogen används genom ett schema eller genom 

bokning. Till förskolan hör även ett vattenrum för experiment och allmän vattnen lek. 

Här kan barnen bada och leka av sig även på vintern. Mellan de båda 

småbarnsavdelningarna finns ett rum för gymnastik, sång och dans. Golvet är extra 

mjukt så att man kan röra sig och ramla utan att slå sig. Förskolan har även tillgång 

till flera lokaler som hör till grundskolan, såsom mediebibliotek och gymnastikhall. 

Det finns två ateljéer som används som matsal, till måleri och som ett pedagogiskt 

kök. Ateljén delas av två avdelningar och utnyttjas även detta enligt ett schema. Här 

finns även datorer för personalens dokumentation. 

Lekplatsen upplevs som för liten och en smula ospännande, man har dock tillgång till 

skolans lekplatser under vissa delar av dagen, samt till natur i närområdet. Solveig 

önskar sig en större och mer varierad lekgård så man på så vis kan ha fler barn ute 

samtidigt.  

Verksamheten är vänd mot söder och får på så vis in mycket ljus på långsidan. Detta 

skapar problem på sommaren då det kan bli för varmt. För att begränsa 

värmeinstrålningen har man solskärmar över fönstren och ett tak belagt med sedum.  
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Övrigt 

Golvvärme är installerat på flera ställen och uppskattas av både personal och barn. 

Toaletterna har alla samma höjd, men i rengöringsrummet hade man ett lägre 

handfat så barnen, i viss utsträckning, kan tvätta händerna själv.  

5.2 Kastanjen och Skeppet 

Kastanjen och Skeppet är två av Haninge kommuns senaste förskolor (färdigställda 

2010 respektive 2009). Båda förskolorna är modulbaserade byggnader från Flexator. 

Planen är rationellt indelad utefter de modulmått som verkat som begränsning. Det 

gör planen något mer rationaliserad, men den fyller samma funktioner som de andra 

förskolorna. På förhand borde de två förskolorna fungera liknande. Inom Haninge 

kommun bestämmer dock rektorn själv den administrativa strukturen, dvs. hur 

många som ska ingå i ledningsgruppen etc. Detta skapar olika behov inom olika 

rektorsområden. Rektorn på skeppet ansvarade exempelvis för två förskolor medan 

rektorn på kastanjen ansvarade för tre. Då planlösningarna i stort sett är identiska 

men rumsbehovet är olika leder detta till bl.a. att de administrativa ytorna används 

väldigt olika.  

Kastanjen 

Haninge Centrum, 08:30, 2011-04-20. 

 

Vi träffade arbetslagschefen Margareta Lantz som blev vår guide. Vi började vid 

personalavdelningen och gick sedan runt i resten av verksamheten. För orientering 

se bilaga 9.4 eller figur 3. 

Figur 3. Planlösning Kastanjen. Bild 
erhållen från Haninge Kommun. 
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Personalytor 

Personalytorna ligger tillsammans med kök och administration i en egen del av 

byggnaden. Rummen utmärkta ”expedition” och ”konferens” används som 

kontorsrum för rektor respektive biträdande rektor. Korridoren används som 

kapprum, med personalskåp och avhängningsmöjligheter.  I korridoren finns även 

toalett med duschmöjligheter. Korridoren är tillräckligt bred för att inte upplevas som 

för trång, dock bör det finnas mer plats för avhängning av kläder då det lätt blir fullt. 

Utöver de ytor som finns planerade för personal så används även det pedagogiska 

köket som kontor för arbetslagschefen och ett rum mellan torget och matsalen 

används till personalens dokumentation. Det som saknades var ett konferensrum för 

möten. För närvarande användes det pedagogiska köket som konferens, 

personalmatsal och kontor vilket vittnar om att personalutrymmena är i minsta laget.  

Avdelningsytor 

Avdelningarna uppfattades generellt som för små, särskilt i avseende på väggytor för 

användning av dokumentation och projektutställningar. Skötrummen fungerade bra 

på småbarnsavdelningarna och har fönster mot det större rummet så man hela tiden 

har uppsikt. På avdelningarna för de äldre barnen användes skötrummet och i vissa 

fall toaletten som förråd, vilket utrymmet inte riktigt lämpade sig för. Det behövs mer 

förvaringsmöjligheter på avdelningarna i form av förråd. Kapprum/entré ansågs som 

för små, det skulle inte skada om dessa var större.  

Gemensamma ytor 

Centralt i byggnaden ligger torget och matsalen som används av alla avdelningar. 

Dock har man delat upp det så att de mindre barnen höll sig mer till matsalen medan 

de äldre höll sig på torget. Tillsammans upplevdes ytan som för stor och man 

önskade sig ett sätt att dela upp allt med någon slags avskärmning för att skapa flera 

mindre rum. Alla åt i den gemensamma matsalen, men i olika omgångar. Ytan var 

omtyckt och barnen kan själva plocka mat från ett buffébord och själva duka av, bara 

man tillåter att det tar lite extra tid. I anslutning till torget finns två förråd. Här samlar 

man på allt möjligt såsom material och möbler, dessa uppskattades högt. Även 

utrymmen för städ och tvätt finns i anslutning till torget/matsalen. Tvättrummet hade 

en tvättmaskin som är gemensam för hela förskolan, trots att tvättmöjligheterna 

tycktes små fungerade det i praktiken då varje avdelning hade egna tvättider. 

Städutrymmet används av aktuellt städföretag.  
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Det pedagogiska köket var speciellt. Istället för tillagningsmöjligheter på 

avdelningarna har man skapat ett utrymme som kan användas till t.ex. bakning. Som 

nämnt ovan fick det dock inte användas som det var tänkt. Personalen hade kommit 

överens om att den personal som inte äter med barnen äter i det pedagogiska köket. 

Här hålls även personal- och föräldramöten. Om ytterligare rum för personalen 

funnits skulle rummet med stor sannolikhet nyttjas som ett pedagogiskt kök.   

Skeppet 

Vendelsö, 09:30, 2011-05-06 

 

Vi mötte Birgitta Larsen, rektor på Skeppet, som svarade på frågor och visade oss 

runt på förskolan. För orientering se bilaga 9.4 eller figur 4. 

Personalytor 

Liksom Kastanjen har Skeppet två rum dedikerade åt administration, en expedition 

och ett konferensrum. Båda förskolorna utnyttjande ytan på samma sätt, med ett 

kontor för rektorn i det ena och ett rum för den biträdande rektorn i det andra. 

Birgitta tyckte det var viktigt att ha ett rum där man ostört kan prata med personal 

och i telefon, samt hålla mindre möten med exempelvis besökande eller föräldrar. 

Vidare kunde hon tänka sig mindre kontorsytor om detta medgav ett ytterligare rum 

för möten. Hon vill ha nära till sin biträdande rektor för att kunna jobba som ett 

”team”. Rektorn behöver inte nödvändigtvis behöver sitta i ”personaldelen”. Viss 

verksamhet eller rum kan flyttas ut med anslutning mot exempelvis torget.  

Personalrummet används som fikarum och även som matrum. Rummet saknade 

matbord vilket leder till att personalen hellre äter i det pedagogiska köket, då det 

Figur 4. Planlösning Skeppet.  Bild 

erhållen från Haninge Kommun. 
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finns bättre matmöblering där. Fikarummet skulle behöva ett litet bord med 4 stolar 

för att öka funktionaliteten. Liksom på Kastanjen används korridoren som kapprum, 

vilket leder till att den känns överfull. På Skeppet har de löst problemet genom att 

ställa fram en stor byrå med en låda för varje pedagog. Kapphyllan är 

underdimensionerad vilket leder till att besökande inte har en naturlig plats att hänga 

av sig på utan får vanligtvis lägga in sina tillhörigheter i något av kontoren.  

Avdelningsytor 

Birgitta anser att både kapprummen och avdelningarna är tillräckligt stora (men får 

absolut inte vara mindre), just för att man har tillgång till torget. Utan torget hade de 

varit för små. Till varje avdelning hör ett kapprum. Dessa känns organiserade och har 

egna torkskåp och toaletter. Toalett i kapprummet anses som nödvändig, särskilt i 

samband med utelek då man snabbt kan använda toaletten utan att ta av sig allt för 

mycket kläder.  

Det stora allrum som finns i alla avdelningar möbleras helt utefter vilken åldersgrupp 

som går där. Vissa avdelningar använder sig av möjligheten att öppna upp den dörr 

som finns mellan avdelningarna. På så vis kan man samarbeta och barnen får större 

ytor. Dörren används oftare om avdelningarna intill varandra har barn som är i 

samma ålder. Allrummet har en diskbänk med plats för förvaring. De två mindre 

rummen har skjutdörrar. Dessa tar inte lika stor plats som en vanlig dörr och barn 

från 2 år och uppåt kan själva öppna och stänga den. Birgitta tycker det är viktigt att 

det är glas vid dörrar eller i vägg för att ha uppsikt över barnen och kunna iaktta dem 

utan att störa leken. De mindre rummen används som miniateljé, vilrum, 

konstruktionsrum etc. och skapar möjlighet för barnen att vistas ensamma eller i 

mindre grupper. Rummen får även i viss mån ner ljudnivån.  

Alla avdelningar har ett eget skötrum med två höj- och sänkbara skötbord. 

Småbarnsavdelningarna använder rummen aktivt som skötrum medan 

avdelningarna för äldre barn har svårt att hitta en ny funktion. Birgitta tyckte att det 

hade varit bra om dessa var mer flexibla och kunde utnyttjas t.ex. som ett ”vanligt” 

lekrum eller som förråd.  I anslutning till skötrummen finns en barntoalett med en liten 

toalettstol och ett litet handfat. Vissa barn kan själv gå på toaletten medan vissa 

behöver mer hjälp och träning. 

Gemensamma ytor 
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Liksom Kastanjen består de gemensamma ytorna av ett torg, en matsal och ett 

pedagogiskt kök. 

På skeppet har de valt att ha en tydligare uppdelning av torg och matsal då det 

ansågs vara för många barn för att äta tillsammans. Man löste genom att dela upp 

ytorna i två delar, där båda sidorna fungerar som både matsal och torg. Delarna var 

vidare uppdelat i små stationer med olika aktiviteter. Handikapptoaletten i anslutning 

till torg/matsal utnyttjades av pedagoger. Det finns ett förråd på torget och det räcker 

inte till. Ett minimum skulle vara ett förråd till i anslutning till torget eller matsalen. På 

Kastanjen som byggdes senare har man löst en del av de ytproblem man har här, 

bl.a. genom att placera avdelningarna annorlunda har man fått ytterligare rum till 

förråd. Det mindre rummet är ett städrum med redskap tillhörande städbolaget.  

Tvättrummet som finns intill torget används av alla avdelningar, utrymmet fungerar 

likadant som på Kastanjen, dvs. avdelningarna delar på rummet med hjälp av 

tvättider. Personalen anser att ett tvättrum räcker.  

Det pedagogiska köket ligger i anslutning till torget och fungerar som ett ”allt i allo” 

rum. Rummet används till dokumentation, utvecklingssamtal, personalmatsal och 

ibland till möten, m.a.o. det används till allt annat än ett pedagogiskt kök.  

Övrigt 

Under besöket blev det tydligt att verksamheten hade önskemål om rum, med andra 

funktioner än de som finns idag. Nedan följer en kort sammanställning av dessa 

utrymmen. 

Dokumentationsrum. Ska helst vara ett rum med plats för alla pedagogers 

dokumentationer. Rummet ska innehålla plats för 2 datorer, skrivare, scanner och ett 

bord för klipp och klistring. Som chef vill Birgitta att pedagogerna ska ta lärdom av 

varandra, inspireras och se hur andra jobbar. Ett dedikerat dokumentationsrum 

underlättar för utbyte av idéer och spridning av erfarenheter.  

Samtalsrum mindre. Rum för samtal med föräldrar och PU-samtal. Skulle kunna gå 

att kombinera med dokumentationsrummet.  

Konferensrum. Större rum för samtal och konferens. Här kan rektorn samla 

personal eller ta emot besökare som politiker och föräldrar etc. 
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Huvudentré. Brigitta kände att en huvudentré saknades. Huvudentrén skulle fungera 

som ett utställningsrum för besökare. Där information om verksamheten och 

elevprojekt kan finnas. Idag får man springa runt och leta information på en massa 

ställen. Som enhetschef vill man ha en enda plats med samlad och tydlig information 

om verksamheten. En annan fördel med en huvudentré är att på morgonen lämnas 

de tidigaste barnen runt 6:30, då har man inte full personalstyrka utan använder bara 

en avdelningsingång. Mest naturligt är om denna är i direkt anslutning till torget i form 

av en huvudentré som inte alls behöver vara stor. 

5.3 Äppelängen, Älvsjö 

Älvsjö, 09:00. 2011-04-11 

Vi träffade Eva Steen som visade oss runt på förskolan, figur 5. Äppelängen består 

av 5 avdelningar med totalt 82 barn. Byggnaden är från början planerad för 4 

avdelningar, men stora barnkullar gjorde att torget fick bli den femte avdelningen. För 

orientering se bilaga 9.4 eller figur 5.  

Personalytor 

När förskolan skulle byggas fick personalen vara med att tyckta till, detta ledde bl.a. 

till att rummen för administration och personal blev utformade enligt deras önskemål.  

Administrationen består av ett stort rum som är indelat med glasväggar till tre kontor. 

Kontorsmodulerna gjorde att man hela tiden hade visuell kontakt och lättare kunde 

kommunicera med varandra. Rummet hade även plats för mindre möten. Vid 

projekteringen hade personalen en stark önskan om ”privat mark” som barn/föräldrar 

inte har tillgång till. Detta ledde fram till att rummen för personal ligger i anslutning till 

en korridor som är skiljd från den övriga verksamheten. Det enda negativa var att 

Figur 5. Planlösning Äppelängen. Bild 
erhållen från förskolan Äppelängen. 
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korridoren i ena änden slutade i köket, vilket ledde till att personalen var tvungen att 

antingen gå igenom köket, vilket inte är tillåtet, eller gå runt hela förskolan för att 

komma till personalavdelningen. Vid entrén finns ett dokumentationsrum för 

personalens dokumentation med en gemensam skrivare. Numera jobbar varje 

pedagog med bärbar dator och väljer själva var de sitter. Detta ger bra översikt och 

flexibilitet. 

Avdelningsytor 

Till varje avdelning hör ett kapprum och en groventré. Groventréerna delas av två 

avdelningar och känns i minsta laget då alla kläder inte riktigt får plats (detta beror 

även på att förskolan har fler avdelningar än vad den var planerad för). Groventrén 

leder till två kapprum, som även fungerar som lekrum. För att komma till det bortre 

kapprummet måste man gå igenom det första vilket leder t.ex. till att småbarn måste 

passera en avdelning för större barn för att komma in på sin egen avdelning. Detta 

kan skapa oro och osäkerhet hos småbarn som har ett behov av att känna sig 

trygga. 

Alla avdelningar ser likadana ut och består av ett stort matrum, ett mindre all/sovrum, 

ett lekrum och ett skötrum. Två av avdelningar har spis i matrummen som de övriga 

saknar. Eva tyckte att det finns anledning till att ha spis vid varje avdelning även om 

den inte så ofta. I skötrummen finns två toalettbås, med en liten del av dörren borta 

uppe i ena hörnet, detta för att personal ska kunna se in om problem uppstår. Barnen 

kan låsa samtidigt som vuxna kan ingripa och låsa upp dörren utan problem, detta 

var uppskattat av båda parter. 

Uppsyn och kontakt krävs ständigt i arbetet, detta ska underlättas genom god 

planering av rummen. Bland det som saknades var egna avdelningsentréer, det är 

besvärligt för alla att passera andra avdelningar för att ta sig till sin egna. Den 

avdelnings yta som stod ut var avdelningen för 5-åringar, avdelningen har förlagts till 

det som är planerat för det gemensamma torget. Avdelningen fungerade bra och 

bestod av ett stort rum med dubbel takhöjd och takfönster.  
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Gemensamma ytor 

Torget är ett bra verktyg, om den inte görs om till avdelning. Eva menar att en ljus 

stor yta med plats för möten, uppträdanden, aktiviteter och ateljé är uppskattad av 

alla. Det som var negativ, förutom den att torget nu användes som avdelning, var att 

det samlades mycket damm på taklamporna och eftersom dessa inte gick att hissa 

ned hade det blivit en liten tvist om vem som skulle rengöra dessa.  

Övrigt 

Ett uppenbart problem för Äppelängen var att den trots god planering kändes trång, 

vi anser att det har att göra med det faktum att torget nu används som avdelning. 

Detta leder till att verksamheten som helhet inte har någon större gemensam yta för 

aktiviteter. 

5.4 Platsbesök  

I början av april 2011 gjorde vi ett platsbesök på den anvisade tomten. Innan besöket 

hade vi skapat en 3d-modell utifrån de topografiska kartor som kommunen gett oss, 

se bilaga 9.5. Genom besöket ville vi få en känsla för områdets verkliga 

förutsättningar. Tomten karakteriseras av i princip oberörd barrskog och två större 

berg som tydligt träder fram på platsen, figur 6. Tomten bjuder på stora utmaningar, 

men även fantastiska möjligheter när det gäller lekområden. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Ett av de berg som finns på tomten, vy nedifrån och uppifrån samt bild på en glänta. 
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6. Fallstudier 

Med fallstudierna vill vi fördjupa de kunskaper vi fått från studiebesök och 

litteraturstudier. Genom att titta på planeringslösningar från ett flertal förskolor kan vi 

vikta de värden vi fått från Haninge kommun för att skapa ett mer realistiskt 

funktions- och lokalprogram. Då vi använder Kastanjen som referens kommer vi 

även behandla dess ytor lite kort innan. Vi har färglagt de olika funktionera i varje 

förskola och räknat ut dess areor.  

Vi har valt att helt bortse från teknik utrymmen och förråd i denna del, detta för att de 

oftast är svårt att se vad de olika rummen är pga. av att ritningarna är av olika 

kvalitet. Ytorna är mätt med linjal och hänsyn har tagits till skala. Där funktionerna 

har skiljts sig i de olika förskolorna har vi försökt ta ett genomsnitt per avdelning, t.ex. 

har skogslunden gemensamma kapprum för att vikta de värdena har vi delat den 

totala ytan för kapprummen med antal avdelningar, då resten av förskolorna i princip 

har ett kapprum per avdelning. De olika ytorna finns redovisade i bilaga 9.6.  

Vi kommer här redovisa kvadratmetrarna för: personalytor (röd), avdelningsytor (gul) 

och gemensamma ytor (orange). Kommunikations utrymmen som endast har 

funktionen som just kommunikation är ej medräknande. För att få en bättre bild av 

förskolorna hänvisar vi till bilagorna 9.7.  

Förskolorna är som följer: 

 Ugglan, Alby 

 Matildelund, Kumla 

 Nova, Tullinge 

 Skogslunden, Österåker 
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6.1 Ugglan 

Förskolan Ugglan i Alby är resultatet av ett samarbete mellan bl.a. beslutsfattare, 

tekniker, pedagoger och arkitekter. Den förra förskolan brann ned i en anlagd brand. 

Detta är något som präglat den nya förskolan. Man ville skapa en byggnad som stod 

emot skadegörelse samtidigt som den berikar platsen för alla [17]. 

Utåt sett är fasaden klädd med aluminium. På innergården löper ett trädäck försett 

med tak, som utgör en skyddad plats för både sovande och lekande barn, figur 7.  

Alla åtta avdelningar följer samma princip och har kontakt med varandra genom den 

korridor som löper inom byggnaden. Vidare har man arbetat med gemensamhetsytor 

som ges i form av matsal, innergård samt en ateljé per fyra avdelningar och ett 

lekrum per två avdelningar. Det är 3dO arkitekter ab som ritat samt inrett byggnaden 

med byggnadsår 2008-09.  

Personalytor: 116 m2 

Avdelningsytor: 89x8 m2 

Gemensamma ytor: 174 m2 

Figur 7. Planlösning förskolan Ugglan. 
Bild erhållen från 3dO arkitekter ab. 
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6.2 Matildelund 

I Kumla har man valt att satsa på skolmiljön. Som en del i den satsningen har man 

byggt den nya förskolan Matildelund med byggnadsår 2009. Arkitekten, Jonas 

Kjellander, beskriver byggnaden som en enkel lådform som är lättläst och enkel för 

barnen att identifiera sig med. [17]. 

Fasaden har terrakottafärgad puts, träpanel och rostfria stålprofiler i byggnadens 

hörn. Förskolan har fyra avdelningar med två olika varianter som är spegelvända 

varandra med en gemensam innergård i mitten av byggnaden, figur 8. Även i denna 

byggnad återfinns ett gemensamt matrum med plats för framförande på en scen. 

Matildelund är ritad av Sweco Architects. 

Personalytor: 47 m2 

Avdelningsytor: 93x4 m2 

Gemensamma ytor: 156 m2 

                                                                                    Figur 8. Planlösning Matildelund.  

                                                                                    Bild erhållen från Sweco Architects. 
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6.3 Nova 

 

När förskolan Nova skulle byggas hade kommunen en önskan om att förskolan 

skulle bli som en kyrka mitt i byn. En öppen plats för aktiviteter och möten även 

kvällstid [17]. Det finns sex avdelningar på förskolan och alla avdelningar ser 

likadana ut där två och två spegelvänder varandra, figur 9. Alla avdelningarna och 

matsalen i mitten av byggnaden omsluter innergården som är en gemensamhets yta 

för alla på förskolan. Nova förskola har något större avdelningar detta pga. att det 

inte finns någon direkt gemensamt torg som är en allt vanligare kommunikations- och 

samlingsyta.  

Nova förskola är ritad av Bjurström och Brodin Arkitekter AB, med byggnadsår 2007-

09. 

Personalytor: 47 m2 

Avdelningsytor: 88x6 m2 

Gemensamma ytor: 172 m2 

Figur 9. Planlösning Nova förskola. Bild 
erhållen från Bjurström & Brodin Arkitekter 
AB 
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6.4 Skogslunden  

 

Förskolan Skogslunden ligger i Österåkers kommun och är Sveriges första 

internationellt certifierade passivhus, med certifiering enligt fastställd EU-norm [18].  

Skogslunden är en kompakt byggnad utan korridorer, med två våningar med plats för 

fem avdelningar, figur 10. De har en gemensam matsal och plats för en ateljé per 

våningsplan. Skötrummen ligger inte i direkt anslutning till avdelningarna utan mer 

centralt i byggnaden och delas av dessa.  

För att ta sig upp en våning använder man sig av hiss eller trappa som ligger centralt 

i byggnaden med bra kommunikationsmöjligheter. Alla groventréer och kapprum är 

förlagda på den nedre våningen.   

Det är bleck arkitekter AB som ritat byggnaden och den stod färdig augusti 2010.    

Personalytor: 43 m2 

Avdelningsytor: 64x5 m2 

Gemensamma ytor: 146 m2 

Figur 10. Planlösning förskolan 
Skogslunden. Bild erhållen från 
Armada kommunfastigheter AB. 
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6.5 Studiebesök och fallstudier - sammanfattning 

Genom att räkna ut medeltalet för alla förskolor kan vi se om Kastanjens ytor skiljer 

sig avsevärt från snittet. Detta för att se om avdelningar, personalytor etc. måste 

viktas eller om de fungerar i stort som det är (se bilaga 9.7). Medeltalen för de olika 

ytorna på förskolorna är: 

 Personalytor: 63 m2 

 Avdelningsytor: 83 m2 

 Gemensamma ytor: 162 m2 

 Att jämföra med Kastanjens ytor:  

 Personalytor: 46 m2 

 Avdelningsytor: 79m2 

 Gemensamma ytor: 271 m2 

Det vi direkt ser är att kastanjens gemensamma ytor långt överstiger medeltalets, 

detta ser vi som bra då vi anser att de gemensamma ytorna bör vara störst. Under 

studiebesöken var det de gemensamma ytorna som hade mest flexibilitet när det 

gäller användningsområdena. Genom studiebesöken fick vi även uppfattningen att 

personalytorna var för små, vilket vi kan se i denna jämförelse. Det kan nog stämma 

att ungefär 15-20 m2 saknas i form av ett större personalrum och ett rum för 

samtal/konferens.  

Avdelningsytorna hamnar på ungefär samma kvadratmeter och det tycker vi 

stämmer bra med den bild vi fått från studiebesöken, dessa behöver inte vara större 

då de gemensamma ytorna räcker till. Genom att ta några kvadratmetrar från de 

gemensamma ytorna och lägga in dem i personalytorna kan vi balansera 

lokalprogrammet och få en byggnad som i stort fungerar bättre. 
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7. Resultat och diskussion 

7.1 Nyckelord 

I denna rapport har vi gått igenom vilka tankar och teorier som finns för en förskola 

utifrån pedagogik, läroplanen och energieffektivitet etc. samt de specifika krav som 

finns från kommunen och förvaltaren. Utifrån detta har vi skapat oss och läsaren en 

uppfattning om hur en förskola kan vara planerad.  

Inom Reggio Emilia pratar man om den lärande byggnaden. Med hjälp av 

arkitekturen kan man skapa en byggnad som inspirerar både barn och pedagoger. 

Genom att skapa en byggnad med utrymmen för både stora och små grupper ser 

man till att alla får plats. Byggnaden ska också vara flexibel för att underlätta för 

utbyggnader, tillfälliga lekar och olika funktioner.  

Ur energisynpunkt är det viktigt att alla delar som ingår i klimatskalet är 

dimensionerade så att dessa både håller ute och inne energi. Orienteringen av 

byggnaden tillsammans med byggnadens form kan främja energiprestandan. En 

kompakt byggnad i två plan är att föredra framför en utsträckt byggnad i ett plan.  

Genom studiebesöken fick vi se hur en förskola kan se ut idag. Vi fick också lära oss 

vad som fungerar bra relativt dåligt. Bland det som efterfrågades var flexibla rum, 

transparens (i form av t.ex. glas mellan rum) och fler förvaringsmöjligheter.  

Fallstudierna visade oss hur stora ytorna rimligtvis bör vara och hur olika funktioner 

ligger i förhållande till varandra. Genom nyckeltal och ett möte med representanter 

från utbildningsförvaltningen och den kommunala fastighetsförvaltaren fick vi lära oss 

vad som man får och inte får göra. Allt detta reducerade vi ned till följande nyckelord:  

 Flexibilitet 

 Lekfullhet 

 Mjukhet 

 Välisolerat klimatskal 

 Energieffektivitet 

 Transparens 
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 6 avdelningar á ca 60 kvm, 112-120 barn 

 BTA: 1200 m2 

 Gröna tak 

 Tegel, puts eller trä fasad 

 Stadskaraktär 

Från dessa nyckelord har vi sedan gått vidare med att sammanställa ett dokument, 

ett så kallat lokalprogram, som beskriver de olika ytornas storlek och relation till 

varandra.  

7.2 Lokalprogram 

Ett lokalprogram är ett dokument som beskriver de olika sambandskrav som finns för 

en byggnad. Det kan t.ex. beskriva att toaletter ska finnas i samband till entréer etc. 

Resultatet från studiebesöken och fallstudierna har vi reducerat ned i ett dokument 

(se bilaga 9.8) som beskriver de olika rummens samband, detta för att underlätta det 

fortsatta arbetet med förskolans gestaltning. Lokalprogrammet ger oss den grund 

som gestaltningen kommer att grunda sig på.   

7.3 Presentation av förslaget 

Grundtanken med förslaget är att göra en byggnad i två våningsplan, dels för att 

topografin tillåter detta och dels för att en kompakt byggnad om två plan är mer 

energieffektivt än en enplansbyggnad med stor mantelarea. I figur 11 presenteras 

vår planlösning av förskolan. 
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Figur 11. Planritning av förskolan Vega med förklaring av ytornas funktion. 

 

Avdelningarna 

Vår utgångspunkt i utformningen av förskolan var avdelningarna, detta för att det är 

här som verksamheten har sin kärna. Alla 6 avdelningar är lika stora med två olika 

varianter av planlösningar (se bilaga 9.1, ritning över typavdelning). Det som skiljer 

de båda planlösningarna åt är placeringen av de mindre rummen. Till varje avdelning 

hör ett skötrum med toalett. Avdelningarna är en skyddad zon som är tänkt att skapa 

en trygghetskänsla. Avdelningarna på plan 1, figur 12, har ett mellanliggande 

kapprum. Tanken är att dessa avdelningar kan vara till de minsta barnen, som 

behöver extra trygghet och lugn. Det finns även en tanke att detta plan ska fungera 

som en entré på tidiga morgonar och kvällar när personalstyrkan inte är full.  

 

Figur 12. Plan 1 snett uppifrån. 

 
Figur 13. Plan 2 snett uppifrån. 
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Avdelningarna på plan 2 sitter ihop två och två, figur 13. Mellan dessa finns en 

vikvägg som kan öppnas eller stängas vid behov. På så vis skapar vi flexibilitet i 

förskolan under t.ex. dagar när det är få barn eller då en pedagog har anmält sig 

sjuk. Det är viktigt att pedagoger kan ha uppsyn mellan ytor utan att tränga sig på 

och störa barnens aktiviteter. För att underlätta detta finns det glaspartier i både 

dörren och i innerväggen för de små rummen. De mindre rummen har även en 

skjutdörr som ska underlätta för barnen att öppna och stänga. Utåt sett har alla 

avdelningar ett paket av större fönsterpartier med tillgång till ett lågt sittande fönster 

som ger möjligheter för alla att kunna se ut.  

Skötrummen inne på alla avdelningar förses med ett glasparti i dörren samt ett större 

fönster i väggen, figur 14. Detta för att personalen kan ha uppsikt ut i allrummet 

medan rummet nyttjas. Skötrummet är möblerat med ett skötbord, hyllplan för blöjor, 

en tvättränna och ett toalettbås. Toalettbåset har en del av dörren avkapat för att ge 

möjlighet till pedagoger att ha översikt och kunna låsa upp om ett barn låser sig inne.  

Till alla avdelningar finns ett tillhörande kapprum. Då entréerna oftast bjuder på ett 

stressigt moment ville vi skapa ett kapprum per avdelning. Avdelningarna på övre 

plan har ett eget separat kapprum, medan de på den undre våningen delar på 

entrédörren men rummet delas av med klädskåp och skapar på så sätt två tydliga 

utrymmen. Intill alla entrédörrar finns ett fönsterparti för att leda in ljus i byggnaden 

och för att ge en överblick innan man träder in i rummet, vilket skapar en 

trygghetskänsla. För varje avdelning finns en toalett i direkt kontakt med 

kapprummet. Detta för att ge en möjlighet till ett snabbt toalettbesök utan att barnen 

behöver ta av sig allt för mycket kläder om de kommer utifrån. Från kapprummet kan 

Figur 14. Bild på en avdelning, med skötrummet till vänster. 
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man sen välja att antingen gå in på avdelningen eller ut i den gemensamma, centrala 

delen av byggnaden.  

Gemensamma utrymmen 

Den centrala platsen i byggnaden är torget. Här är det dubbel takhöjd med ett 

takfönster som släpper in ljus utifrån. Torget sträcker sig över två våningar och knyts 

ihop genom en liten mellanvåning. Torget ska fungera som en plats för alla, där 

möten kan ske mellan olika årskullar. Torget nås direkt eller indirekt från 

kapprummen. Under mellanplanet vid trappan kan man bilda ett rum, en ”koja” med 

halv takhöjd och här kan barnen leka i mindre grupper eller få en tillfällig paus från de 

andra, figur 15. Det finns även tankar att trappan kan ha en rutschkana, ett lekfullt 

sätt att ytterligare binda ihop de båda planen. 

På övervåningen har vi en matsal som även kan fungera som en ateljé. Matsalen är 

dimensionerad efter kommunens krav på 0,5 m2 per elev, men om den upplevs för 

liten finns en sekundär matsal/ateljé på plan 1. Mellan matsalen och torget finns en 

vikvägg som man kan öppna och stänga vid behov. Vikväggen ger en viss flexibilitet 

till de centrala utrymmena och gör att två större eller flera mindre aktiviteter kan pågå 

samtidigt. Ett pedagogiskt kök återfinns söder om torget, här kan barnen baka eller 

leka med trolldeg. Detta utrymme kan även fungera som en mindre ateljé. Det nedre 

gemensamma utrymmet är en öppen plats där man finner en handikapp toalett, en 

utgång från köket, ett tvättrum, samt en större ateljé med stort ljusinsläpp. Det är ett 

disponibelt utrymme med plats för aktiviteter.  

 

Figur 15. 3d-sektion med torget i mitten. 
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Personal 

Personaldelen är uppdelad i två block, en för pedagogerna och en för 

administratörerna. I blocket för pedagogerna finns entrén för all personal och här 

finns även personalrum, kapprum (i entrékorridoren) och en personaltoalett. Från 

personalrummet ser man ut i två vädersträck och dessa fönster har hög 

bröstningshöjd för att ge viss skymd insyn utifrån trädäcket. Från matsalen når man 

dokumentationsrummet, som är en plats där idéer kan utbytas mellan pedagoger och 

som verkar för att kunskap sprids mellan personalen. Det administrativa blocket når 

man genom att passera torget. Här finner vi två kontorsrum samt ett rum för 

samtal/konferens. I samband med matsalen ligger två förrådsutrymmen. Förråd i 

anslutning till gemensamma ytor skapar möjligheter att förvara gemensamma saker 

för alla avdelningar. På plan 1 finns även köket och utrymmen för städbolagen. 

Genom att lägga ytor som har behov av golvbrunnar på det nedre planet undviker 

man krångliga rördragningar.  

Kommunikationer/övrigt 

För att nå förskolan kan man endera ta sig in i entré på nedre plan och ta sig upp till 

plan 2 genom den inre trappan eller hissen. Hissen ligger centralt på torget och är av 

typen hydraulhiss, dvs. den behöver inget maskinrum. Detta leder till att den kan 

avslutas mot innertaket i ett glasparti som inte skymmer ljusinsläppet, figur 16. 

Hissen tillgodoser tillgänglighetskrav och ska i stort fungera som en transporthiss för 

mat. Alternativt tar man sig upp via trapporna på utsidan och kommer upp på det 

trädäck som löper längst med hela byggnaden och som leder fram till alla 

avdelningsentréer. Trädäcket är en plats för möten och skapar ett trivsamt sätt att ta 

sig runt byggnaden.  Eftersom byggnaden är kompakt och hård, lättar detta även upp 

formspråket.  

 
Figur 16. Bild från matsalen mot torget, med hisschaktet i mitten. 
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Stomme/material 

Huset bärs upp av en trästomme via ytterväggar och ett pelarsystem inne i 

byggnaden. Grunden är en betonggjuten platta på mark. Den centrala delen av 

torget har ett varmt tak, medan resten av byggnaden har ett kallt. Det tekniska 

utrymmet är förlagt på en gemensam plats på plan 1 med två schakt för vertikal 

dragning av installationer. Det nedre våningsplanet har en ljusare putsfasad och det 

övre en rödmålad träfasad av stående panel. Takbeläggningen är av sedum, detta 

för att bl.a. ta hand om dagvatten.  

7.4 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att se byggnadens faktiska energiprestanda. Klarar 

förskolan av de krav som finns för ett passivhus? För detta krävs noggranna 

energiberäkningar, antingen för hand eller genom ett energiberäkningsprogram.  

Invändigt så har vi inte några material bestämda, även detta skulle vara intressant att 

studera. Hur kan man med färger eller t.ex. ljus skapa en lekfull och intressant 

byggnad? 



Förskola i Vega, Examensarbete av: Joel Edmark och Anna Harlin 

39 
 

8. Källförteckning 

[1] http://www.haninge.se/sv/Om-Haninge, Haninge kommun hämtad 2011-05-

25.  

[2] RUFS2010, RTN 2008-0372, Rapport nr: 2010:5, ISBN: 978-91-85795-43-7 

[3] Haninge kommun, Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan 

Haninge, 2011, Haninge kommuns tryckeri. 

[4] Inger Heijkenskjöld, Dagens Nyheter: Runt Stan, 16:e januari, 1985. 

[5] Haninge kommun, Vegastaden Program, september 2006.  

[6] Haninge kommun, Sweco, Hållbarhetsprogram Vegastaden, 2009 

[7] Haninge kommun, Ekologiskt hållbarhetsprogram för Vega, 2011 

[8] Cowi ab, Väg och VA utredning detaljplan 1, 2011. 

[9] Haninge kommun, Togo Danielsson, brunnberg & forshed, Detaljplan 1, 

Vegastaden, Gestaltningsprogram, 2010. 

[10] Andrén Lars, Tirén Lars, Passivhus – en handbok om energieffektivt 

byggande, Värnamo, Fält och Hassler AB, 2010, ISBN 978-91-7333-415-0 

[11] Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010, Stockholm, Edita, 

2010, ISBN: 978-91-38325-38-4  

[12] Björklid Pia, Lärande och fysisk miljö – en kunskaps översikt om samspelet 

mellan lärande och fysiskt miljö i förskola och skola, Kalmar, Lenanders 

grafiska tryck AB, 2005, ISBN 01-85128-68-6   

[13] Reggio Emilia. http://www.ne.se/reggio-emilia, Nationalencyklopedin, hämtad 

2011-05-25 

[14] montessoripedagogik. http://www.ne.se/lang/montessoripedagogik, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. 

[15] OWP/P Architects, VS Furniture, Bruce Mau Design, The Third Teacher: a 

collaborative project, New York, ABRAMS, 2010, ISBN 978-0-8109-8998-6 



Förskola i Vega, Examensarbete av: Joel Edmark och Anna Harlin 

40 
 

[16] Guilio Ceppi, Michele Zini (red.), Andrea Branzi, Carla Rinaldi, Vea Vecchi 

mfl., Children, spaces, relations – metaproject for an environment for young 

children, REGGIO CHILDREN s.r.l., 1998. 

[17] Arkitektur, Nummer 3, Årgång 110, april 2010. 

[18] Skogslunden, Armada kommunfastigheter AB, 

http://91.189.44.144/armadafast/userFiles//myFiles/1_broschyr_insida.pdf, 

hämtad: 2010-06-08. 

 

 



Förskolan Vega, Examensarbete av: Joel Edmark och Anna Harlin 

44	  
	  

9. Bilagor 
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9.1 Ritningar och illustrationer förskolan Vega 



	   	   1	  

RITNINGSFÖRTECKNING	   ANTAL	  BLAD	  	  	  	  	  1	   BLAD	  NR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  KTH,	  ABE	  
HANINGE	   UPPDRAG	  	  NR	  	  	  	  	  

SIGNATUR	  	  	  JE,	  AH	  PROJEKTÖR	  
A	  	  	  

UPPDRAG	  	  

FÖRSKOLA	  	  VEGA	  
STADSDELEN	  VEGA,	  HANINGE	  

DATUM	  

	  	  	  2011-‐06-‐09	  

SENASTE	  ÄNDRING	  	  	  	  

2011-‐06-‐09	  
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A30-‐01-‐001	  
A30-‐01-‐002	  
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OK	  
OK	  
OK	  
	  
OK	  
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PLAN	  1	  OCH	  2	  
TAKPLAN	  
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OK	  
OK	  
	  
OK	  
OK	  

SEKTION	  2	  
	  
FASADER	  
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DETALJER	  –	  SEKTION	  1	  
DETALJ	  –	  	  SEKTION	  2	  

1:100	  
	  
1:200	  
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1:20	  
1:20	  

2011-‐06-‐09	  
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2011-‐06-‐09	  
	  
2011-‐06-‐09	  
2011-‐06-‐09	  
2011-‐06-‐09	  

	  

A30-‐08-‐001	   OK	   PLAN	  1	  OCH	  2	  MÖBLERAD	   1:200	   2011-‐06-‐09	   	  
A30-‐08-‐002	   OK	   TYPAVDELNINGAR	   1:100	   2011-‐06-‐09	   	  
	   	   	   	   	   	  
A33-‐01-‐001	  
	  
	  

OK	   STOMPLAN	   1:200	   2011-‐06-‐09	   	  
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EXAMENSARBETE, JOEL EDMARK OCH ANNA HARLIN
FASADER

FÖRSKOLA VEGA 2011-06-08
STADSDELEN VEGA, HANINGE

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT SYDVÄST

METER
0
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1 5 10 20

1:200

152

+60,00

+63,60
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PLASTMATTA
2X9 GOLVGIPSSKIVA
ALUMINIUMPLÅT
22 SPÅRAD SPÅNSKIVA MED VÄRMERÖR
315 REGLAR + ISOLERING
17 GLESPANEL
2X13 GIPS

PLASTMATTA
AVJÄMNINGSMASSA
200 BETONG
2X100 CELLPLAST
150 CELLPLAST

2X13 GIPS
95 STÅLREGLAR + ISOLERING
2X13 GIPS

2X13 GIPS
70 STÅLREGLAR + ISOLERING
200 BETONG
3X100 CELLPLAST

FIBERCEMENTSKIVA
LIMMAS FAST
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EXAMENSARBETE, JOEL EDMARK OCH ANNA HARLIN
DETALJER - SEKTION 1

FÖRSKOLA VEGA 06-06-2011
STADSDELEN VEGA, HANINGE

DETALJ - MELLANBJÄLKLAG BETONGPLATTA DETALJ - GRUNDPLATTA YTTERVÄGG

VENTILERAT PUTSSYSTEM
80 FASADSKIVA
13 GIPSBASERAD KOMPOSITSKIVA
195 TRÄREGLAR + ISOLERING
PLASTFILM
95 TRÄREGLAR + ISOLERING
13 GIPS

22 + 22 LOCKPANEL
28 LUFTSPALT
80 FASADSKIVA
13 GIPSBASERAD KOMPISITSKIVA
195 TRÄREGEL + ISOLERING
PLASTFOLIE
95 TRÄREGLER + ISOLERING
13 GIPS

DREVNING

DRÄNERANDE LAGER
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YTTERVÄGG YV 2

METER
0

SKALA

0,1 0,5 1,0 2,0

1:20

1,5



30 XEROFLOR MOSS-SEDUM
10 VT-FILT
YTPAPP
UNDERLAGSPAPP
22 RÅSPÅNT
270 TAKBALK, LIMTRÄ + ISOLERING
ÅNGSPÄRR
28 GLESPANEL
13 YTSKIKT/GIPS

REMMUNALAKS BET

DATUM

G:
\R

VT
-2

01
1 0

61
4\

Ve
ga

-F
ör

s k
ol

a-
Ri

t n
in

ga
rc

c c
.rv

t
20

11
-0

6-
14

 1
6:

39
:0

5

A30-04-0021:20

EXAMENSARBETE, JOEL EDMARK OCH ANNA HARLIN
DETALJ - SEKTION 2

FÖRSKOLA VEGA 06-06-2011
STADSDELEN VEGA, HANINGE

DETALJ - TAKKONSTRUKTION

BALK, LIMTRÄ STORLEKSORDNINGEN 6-700
MM

TREGLAS TAKFÖNSTER

SKYDDSPLÅT,
SVART
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EXAMENSARBETE, JOEL EDMARK OCH ANNA HARLIN
PLAN 1 OCH 2 MÖBLERAD

FÖRSKOLA VEGA 06-06-2011
STADSDELEN VEGA, HANINGE
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A30-08-0021:100

EXAMENSARBETE, JOEL EDMARK OCH ANNA HARLIN
TYPAVDELNINGAR

FÖRSKOLA VEGA 06-06-2011
STADSDELEN VEGA, HANINGE

PLAN 2 AVDELNINGAR PLAN 1 AVDELNINGAR
1:500 1:500

PLAN 1 PLAN 2
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A33-01-0011:200

EXAMENSARBETE, JOEL EDMARK OCH ANNA HARLIN
STOMPLAN

FÖRSKOLA VEGA 06-06-2011
STADSDELEN VEGA, HANINGE

NALPMOTS 2 NALPNALPMOTS 1 NALP

METER
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1:200
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PERSONAL

GEMENSAMT

VERKSAMHET

KOMMUNIKATION

TOALETT/SKÖTRUM

KÖK

TEKNIK/ÖVRIGT

1. AVDELNING
2. KAPPRUM
3. PERSONALUTRYMME
4. MATSAL/ATELJÉ
5. TORG
6. WC/RWC/SKÖTRUM
7. FÖRRÅD/TEKNIK
8. DOKUMENTATIONSRUM
9. SCHAKT

FÖRSKOLAN VEGA, HANINGE
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Illustrationer

Vy från öster, fasad och övre gård.

Vy från norröst



3d-sektion med torget i mitten.



Bild sett snett ovanifrån,v plan 1.

Bild sett snett ovanifrån, plan 2.



Bild från matsal mot torget, med hisschaktet i mitten.

Bild inne på en avdelning med skötrummet till vänster.
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9.2 Vägkarta Detaljplan 1 med profiler 
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9.3 Arbetsmiljöavtal, förskolor Haninge kommun. 
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9.4 Ritningar och ytor, studiebesök. 
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9.5 3d-modell området Vega 



3D-MODELL
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9.6 Ritningar och ytor, fallstudier. 



Förskolan Ugglan
3dO arkitekter ab, maj 2009

LEKRUM

DM

WC

LEKRUM
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HALL
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MATSAL
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PLAN BV 1:800

1.    HJÄRTRUM
2.    ALLRUM
3.    MATRUM/TEATER
4.    KAPPRUM
5.    ENTRÉRUM 
6.    GRUPPRUM
7.    ATELJÉ
8.    KONTOR
9.    VILRUM
10.  PERSONALRUM
11.  SAMTALSRUM
12.  KÖK
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Förskola Matildelund, Kumla
Jonas Kjellander, Sweco Architects

PERSONAL
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KÖK

TEKNIK/ÖVRIGT



Nova Förskola, Kumla
Bjurström & Brodin Arkitekter ab

PERSONAL

GEMENSAMT

VERKSAMHET

KOMMUNIKATION

TOALETT/SKÖTRUM

KÖK

TEKNIK/ÖVRIGT



Förskolan Skogslunden, Österskär
bleck arkitekter ab

Plan 1

Plan 2

PERSONAL

GEMENSAMT

VERKSAMHET

KOMMUNIKATION

TOALETT/SKÖTRUM

KÖK

TEKNIK/ÖVRIGT
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9.7 Ytor, fallstudier. 
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Sk
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Antal	  avdelningar 5 4 6 8 6 6
Rum

Personal
kontor 9 11 22 11 16 16

vilorum 11 4 4
omkl.rum 5,5 3,5 2 10 10

personalrum 17 12 14 36 20 14 14

samtalsrum 9,5 21 36 17
WC 6 5,5 7 5 6 2 1,5

expedi-on 5 1
övrigt 13 3
Dokumenta-on 0 8

Totalt 43 47 47 116 63 50 42

Kök

Totalt 30 63 84 90 67 76 82

Avdelning
Entrerum 3,4 9 8 5 17 18

kapprum 6,9 17 9 22 14
WC 1,5 3 1,5 2 3 3

allrum/lekrum 30 50 44 49 43 37 37

grupp/kudd/bygg 20 10 7,5 12 12 20 20

skapanderum/Ateljé 12 3
skötrum 3,6 5 4 4 4 5 5

Totalt 64 93 88 89 83 82 83

Gemensamt
matrum 52 93 85 84 79 65 78

hjärtrum 33 8
torg 0 170 162

ateljen 76 23 80 72 63
Pedagogiskt	  kök 7 6,5 18 8 21 22

förråd 0 16 8

WC 18 5
Totalt 146 156 172 174 162 272 270

G
en

om
sn
i;

Rum och ytor, fallstudien
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9.8 Lokalprogram, förskolan. 



HANINGE
Upprä+ad	  av:
Uppdragsnummer: Datum:	  2011-‐04-‐14
Programhandling Rev.datum:	  2011-‐04-‐14
Pos	  i	  FP Antal	  rum Rumsarea Sum.area Anteckning

Aa101 Personalrum För	  samling/fika 1 14 14 	  

Aa102 ExpediJon 1 8 8
Aa103 Konferens 1 8 8
Aa104 Kapprum 1 -‐ -‐
Aa105 WC/Dusch WC	  -‐	  med	  duschhörna 1 1,5 1,5
Aa106 DokumentaJonsrum 1 8 8
Tillagnings	  kök
Ba201 WC/Dusch WC	  -‐	  med	  duschhörna 1 2 2
Ba202 Omklädningsrum Omklädningsrum	  -‐	  dam 1 2,5 2,5 3	  personer.	  Utgör	  förrum	  Jll	  WC/Dusch

Ba203 ExpediJon 1 3 3 Plats	  för	  en	  person	  

Ba204 Renseri 1 5 5
Ba205 Kylrum 2 1,5 3
Ba206 Kök Tillagningskök 1 31 31
Ba207 Förråd 1 2,5 2,5 Förråd	  torrvaror

Ba208 Städ Städrum	  kök 1 1,5 1,5
Ba209 Disk Diskning	  av	  grov-‐	  och	  findisk 1 7,5 7,5
Ba210 Soprum/Miljörum 1 11 11
Ba211 Varuintag 1 4 4 Intag	  av	  varor

Ba212 Lastkaj 1 -‐ -‐
Gemensamt
Ca301 Matsal 1 65 65
Ca302 Torg vistelseytor 1 170 170 Ska	  nås	  från	  alla	  avdelningar

Ca303 Pedagogiskt	  kök 1 21 21
Ca305 Förråd 1 7,5 7,5
Ca306 RWC RWC	  -‐	  med	  duschhörna 1 5 5
Ca307 Tvä+rum 1 4 4
Ca308 Städrum 1 2 2
Avdelning
Da401 Entre/kapprum 1 17 17
Da402 WC 2 1,5 3 En	  för	  barn	  respekJve	  personal

Da403 Allrum 1 37 37 Pentry	  ingår

Da404 Rum1 Byggrum 1 11 11
Da405 Rum2 Vil-‐	  /kuddrum 1 9 9
Da406 Skötrum 1 5 5
Utomhus
Ea501 Förråd Personalvagnar 1 8 8 Ska	  finnas	  plats	  för	  8	  vagnar

Ea502 Förråd Redskap 1 5 5
Ea503 Över	  tak En	  barnvagn	  per	  barn -‐ -‐ -‐ Går	  a+	  kombineras.	  Krävs	  uppsyn

Ea504 Rastgård Yta	  på	  20	  kvm	  per	  barn -‐ -‐ -‐ Kräver	  god	  Jllgång	  Jll	  uppsyn

Ea505 Parkering	  cykel -‐ -‐ -‐
Ea506 Parkering	  besökare -‐ -‐ -‐ I	  anslutning	  Jll	  entré

Ea507 Parkering	  personal -‐ -‐ -‐ i	  anslutning	  Jll	  gemensam	  parkering

Ea508 Varumo+agning Transporter	  -‐	  kök 1 -‐ -‐ Ansluter	  Jllvindfång	  och	  varumo+agning

Ea509 Varumo+agning Transporter	  -‐	  sopor 1 -‐ -‐

Personal

Förskola	  i	  Vega

Ansluter	  Jllavfallsrum

Ingår	  madrasskåp

Möjlighet	  a+	  slå	  ihop	  avdelningar	  emellan

Går	  a+	  kombinera	  med	  städrum

Central	  städ

Samling	  upp	  Jll	  8	  personer.	  Pentry	  ingår

Två	  arbetsplatser	  med	  plats	  för	  samtal

Kan	  ingå	  i	  korridor



Aa101
Personalrum 14 m2

Aa102
Expedition  8 m2

Da404
6 x Mindre rum 10 m2

Da405
6 x Mindre rum 10 m2

Ca301
Matsal 65 m2

Ba201
WC/Dusch 2 m2

Ba202
Omklädningsrum 2,5 m2

Ba204
Renseri 5 m2

Ba210
Soprum/Miljörum 11 m2

Ba206
Tillagningskök 31 m2

Ba203
Expedition 3 m2

Ba209
Diskrum 7,5 m2

Ba207
Förråd 2,5 m2

Ba205
2 x Kylrum 1,5 m2

Ba211
Varuintag 4 m2

Ba208
Städ 1,5 m2

Ca305
Förråd 2,5 m2

Ca302
Torg 170 m2

Ca306
RWC 5 m2

Ca308
Städrum 2 m2

Ca307
Tvättrum 4 m2

Ca303
Pedagogiskt kök 21 m2

Da406
6 x Skötrum 5 m2

Da403
6 x Allrum 35 m2

Da401
6 x Entre/Kapprum 17 m2

Da402
12 x WC 1,5 m2

Aa103
Konferensrum 8 m2

Aa106
Dokumentationsrum 8 m2

Aa104
Kapprum 0 m2

Aa105
WC/Dusch 1,5 m2

Personal

Avdelning

Gemensamt

Tillagningskök

Indirekt samband

Direkt samband




