
FORMA FRAMTID
Arbetsplats för stora och små

BAKGRUND

De allra flesta barn i Sverige går i förskola en stor del av sin vakna 
tid de första fem åren av sina liv. En del tillbringar till och med 
längre tid  på förskolan än vad föräldrarna är på jobbet. Under den 
här tiden ska barnen ha en meningsfull tillvaro fylld med lek, socialt 
samspel, kreativ utveckling och lärande. Det måste också finnas 
möjlighet att dra sig tillbaka, ta det lugnt och vara för sig själv.

Förskolan är också en stor arbetsplats för många vuxna. Det är 
många som älskar att arbeta med barn och följa dess utveckling. 
Pedagogerna har en viktig och stimulerande uppgift men det kan 
också vara en ganska krävande arbetsmiljö med höga ljud, stress, 
tunga lyft, oergonomiska arbetsmoment m.m.

FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag ville undersöka hur man formar arkitektur som möter förskolans 
uppdrag. Hur möter man egentligen de spatiala behoven för ett en-
skilt barn likväl som för en hel grupp? Hur skapar man förutsättning  
för kreativ utveckling, observation, reflektion, mat, sömn och vila? 
Hur ter sig arkitektur som ger utrymme för dans, klättring, bus, hopp 
och lek inomhus och utomhus? 

Jag ville även undersöka om det ytterligare finns något som är vik-
tigt i barnens uppväxt och som är möjlig att utveckla i arkitekturen?

Hur skapar man en stimulerande och flexibel miljö för barnen och 
den pedagogiska verksamheten samtidigt som det ska vara en 
fungerande arbetsplats för pedagoger och personal?

Hur skapar man arkitektur för både barn och vuxna samtidigt? 
Finns det motsättningar eller är det egentligen inte några skillnad-
er? Människor med helt olika skala, finns det fördelar och finns det 
nackdelar att undersöka och utveckla? 

TRYGGA BARN

•  Vågar ta för sig

•  Utvecklas

•  Klarar att samspela socialt

•  Visa känslor

•  Kan hantera förändringar

•  Vågar misslyckas 

•  Vågar testa nya saker

•  Känner tilltro

•  Vågar säga ifrån etc.

Reggio-inspirerad arkitektur

Man har både egna avdelningar och ett gemensamt utrymme som 
man kallar “torg”.
Enligt pedagogikens grundtanke har man en entré.

+ Egna avdelningar ger trygghet i den lilla gruppen.
+ Ökad möjlighet till kontakt mellan barnen och pedagogerna.
+ Bra med gemensamma ytor där man kan leka och träna sin so-
ciala färdighet.

- Det kan bli trångt med bara en entré.
- Det kan lätt bli långa kommunikationsutrymmen till den ge-
mensamma ytan alternativt att man måste passera genom en eller 
flera avdelningar för att komma till de gemensamma utrymmena.

Programytor med barn och pedagoger

Programytor med det antal barn som rekommenderas av SISAB. Studien 
är mest gjort som en slags reflektion över de ytor barn och pedagoger har 
till förfogande.

Ofta rör sig hela gruppen samtidigt. Tex går in samtidigt eller vilar samti-
digt och vid de tillfällena blir det väldigt trångt på de utrymmen som de har 
till förfogande. 

Groventré
20 m2

Kapprum
15 m2

Tvättrum
24 m2

Matrum/Ateljé
40 m2

Allrum
20 m2

Vilrum
15 m2

Ateljé
50 m2

Förskoletyper

Det finns två olika synsätt på vad förskolan kan vara; hemdiskursen och den 
verkstadspedagogiska diskursen.

Hemdiskursen står för och har hemmet som ideal och förebild. Det är även 
dessa föreskrifter och rekommendationer som kan följas som en röd tråd i 
texter om förskolefältet under hela 1900-talet. Hemmet och hemdiskursen 
står för den trygga, ombonade och lugna miljön. När barn inte hade möjlighet 
att vara hemma med modern var det bäst om de kunde få vistas i en så hem-
lik miljö som möjligt på barnträdgården Det är denna diskurs som varit den 
dominerande inom förskolans kultur 

På andra sidan har vi den verkstadspedagogiska diskursen som står för en 
mer tillåtande miljö som är lustfylld och har mer fokus på lek, utforskande och 
experimenterande. Verkstadspedagogiken anser hemdiskursen vara väldigt 
strikt, planerad, enformig, och tillåter väldigt små utsvävningar. Den verkstad-
spedagogiska diskursen har under seklets gång gjort några försök till att göra 
genombrott i förskolan men har aldrig blivit en standardisering.

Jag förespråkar en sammanslagning av de två diskurserna. En förskola som 
verkar för trygghet(behöver dock inte vara hemlik) men även är lustfylld och 
ger möjlighet till lek, utforskande och experimenterande.

Hemmiljön

Verkstad-
spedagogisk

Förskola som kom-
pletterar istället för 
att immitera hemmet

Upplösta avdelningar

Här saknas en tydlig arkitektonisk indelning i olika avdelningar.
Man delar gemensamt på öppna ytor där barn från olika grupper/
avdelningar blandas och leker med varandra.

+ Lätt att samarbeta mellan grupperna/avdelningarna
+ Stora öppna ytor för barnen att leka på
+ Lätt för barnen att få kontakt med varandra

- Svårare för barnet att känna trygghet i en så stor grupp
- Många olika pedagoger
- Hög ljudnivå
- Svårare att koncentrera sig

Tydligt avgränsade avdelningar

Självständiga avdelningar med egen entré. Avdelningarna är knut-
na till varandra och bildar en gemensam byggnad med gemensam-
ma personalutrymmen.

+ Egna avdelningar ger trygghet i den lilla gruppen.
+ Lätt och smidigt att förflytta sig mellan ute och inne med avdeln-
ingar som har egna entréer.

- Svårare att samarbeta mellan avdelningarna.
- Barnen separeras och det blir svårare med naturlig kontakt mel-
lan barn från olika avdelningar.
- Svårare att göra aktiviteter där hela förskolan är involverad tex 
gemensamma uppträdanden eller sångstunder.

Organisationstyper av förskolor

KONCEPT

Efter undersökningar och reflektioner har jag kommit fram till 
att trygghet är ett av de viktigaste behoven för barn. Det är en 
förutsättning för lärande och utveckling. Jag vill att byggnaden ska 
stödja barnen och verka för trygghet.

•  Tydlig hemavdelning där grunden till trygghet läggs.
•  Olika typer av rum som stödjer barnen på olika sätt. Olika rum   
 för olika aktiviteter.
•  Krypin och möjlighet att dra sig undan för barnen - samtidigt   
 som de kan se vad som händer utanför.
•  Titthål och utblickar som är avsedda för barnen, ger dem möj-  
 lighet att ha koll på läget tex vid entrén. 
•  Lätt för pedagoger att överblicka barnen både på sin egen
 avdelning men även visuell kontakt med de andra avdelningar-  
 na och utemiljön. 
•  Viktigt att barnens kreativa alster tas på allvar och betraktas   
 som en programpunkt lika viktig som någon annan.  Detta ger   
 bättre självkänsla vilket medför ökad tillit till sig själv och tryg-  
 gare barn.
•  Torgplats/matplats för möten, uppträdanden och socialt sam- 
 spel. Scén i huvudsak för barnen -  blir samtidigt en samlings-  
 trapp vid storgruppsmöten tex sångsamlingar etc.
•  Planlösning som ger alternativ till flöden och rörelsemönster.

PROGRAM

Programmässigt så har jag utgått 
från SISAB:s standardprogram/
rekommendationer för förskolor. 

Matsalen/rörelserummet är ett 
tillägg som inte är standard för en 
förskola med tre avdelningar. 
Matsalen tänker jag mig att den 
ska kunna hyras ut för fester, 
kalas och andra event för boende i 
närheten.

Möjlighet för pedagoger att ha uppsikt över gruppen samt möjlighet till viss uppsikt över gran-
navdelningen.

Möjlighet till möten, samspel, integrering intill hemavdelningen.

Möjlighet att dra sig undan men ändå ha uppsikt över gruppen.

Torgplats för möten, uppträdanden, argumentation, sångsamlingar och storgruppsmöten.

Särskild programplats för barnens kreativa alster, bilder m.m. bildar ett slags galleri.

Tydlig hemavdelning där grunden till trygghet läggs.
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