
OM ESTETIK I ALLMÄNHET / SKOLAN I SYNNERHET

Estetik, läran om det sköna. Varför spelar det så stor roll om 

byggnader är vackra eller inte? 

Har vi (som i arkitektstudenter) lärt oss att se förbi det estetiska 

och uppskatta andra saker än dem (alla andra), eller har vi som 

kulturell klass en annan smak bara därför, eller vågar vi inte ta 

ställning?

Arkitekturskolan upprör kanske mest för att det just är en skola för 

arkitekter, vi borde veta bättre! Kanske näst mest för att den ligger 

brevid en massa “vackra” hus (den skulle nog uppröra ännu mer om den 

låg i Gamla Stan och ännu mindre om den låg i ett industriområde).

Estetik kan ses från måna olika perpektiv; estetik som klassmarkör, 

estetik och biologi, estetik och etik, 

Filosofen Ludwig Wittgenstein menar att ordet vacker inte är en 

egenskap som föremål har, utan en relation mellan föremålet och 

betraktaren. Ser man det som en relation betyder det att man kan tycka 

väldigt olika saker är vackra, och att kontexten (tid, rum, kultur) 

kommer förändra vad man tycker om föremålen. Precis som relationer 

mellan människor fördjupas och förändras kan våra relationer till 

byggnader, saker, kläder, förändras. Ofta obemärkt; när exakt slutade 

“alla” ha jeans med bootcut och börja ha jeans som är tajta vid foten? 

Det var för mig aldrig ett aktivt val, vem valde åt mig? 

Och varför var det sistnämnda så fult när det första var snyggt, och 

varför är det tvärtom nu? Själva formen har inte förändrats, bara 

kontexten.

Peter Eisenman skriver att den moderna arkitekturen “hade endast till 

uppgift att förkroppsliga sin egen funktion”. 



OM PROGRAM OCH VAD SOM BEHÖVS PÅ ÖSTERMALM

Hur förändras byggnaden när innehållet blir annorlunda? Människor 

blir uppröra av att det i ett fult hus utbildas arkitekter. Hur 

skulle det upplevas om ett ett fult hus på Östermalm innehåller en 

flyktingförläggning/härbärge/valfri kategori människor som tillhör 

en lägre klass? Kan man se det på något annat sätt än att byggnaden 

skulle manifestera skillnaderna mellan Östermalm och den ö av “andra” 

som bor där? (Kanske skulle man måla huset i någon rolig färg typ 

knallgrön)

Vi (arkitektstudenter) kan vara ironiska och ha ett avslappnat 

förhållningssätt till byggnaden eftersom vi inte ser oss själva som 

underlägsna byggnaderna eller människorna runt omkring. 

Men jag tror också att en stadsdel mår bra av heterogenitet och möten 

med människor som är något annat än en själv. Hur får man “alla” att 

ingå i en stadsdel? 

Vad finns det för verksamheter som ger alla samma värde/tillgång/

användning till/av ett hus? Går det att med en funktion samla 

människor och få dem att interagera med varandra? 

 

OM OFFENTLIGHET: RUM / VERKSAMHET / PLATS

En offentlig plats är ett juridiskt begrepp som säger att en yta ska 

vara tillgänglig för allmänheten. Sedan finns det hur många saker som 

helst som gör att inte alla vill eller kan använda marken. Regler 

berättar om du får gå, åka bil eller sitta på platsen. 

Var platsen ligger påverkar om den kommer användas av många eller få. 

Vädret på platser utomhus är väldigt avgörande, på sommaren sitter 

folk överallt där det är sol (jättenära stora bilvägar, mitt i 

rondeller). På vintern behövs ett utflytsmål eller ett sätt att röra 

sig på; skridskor, skidor, promenader. 

Platser innomhus har fler regler, när man får vara där, hur man får 

bete sig,  ofta ska man betrakta något, ofta gör andra där samma sak.

Det finns en begränsad och specifik användning av rummet, en 

funktionsuppdelning mellan byggnader.  



Han har ritat två byggnader som ska 
passa in i specifika stadsutrymmen som 
ingen använder och som anses fula, 
avsides och oattraktiva. Huset som 
redan står under Liljeholmsbron ägs 
sedan tisdagen av ett hemlöst par som 
kommer att bo kvar så länge de får. 
Bygget är välisolerat och har tre 
sovvåningar. 
Namnet på projektet är ”Oönskad 
samhällsförbättring” och det 
uttalade syftet har från början 
varit att agera utom det allmännas 
regi, att förändra platser utan att 
be om lov för att väcka frågor om 
myndighetsvärldens monopol på att 
påverka och utveckla samhället.

ÄLSKA  

Miljön är en viktig aspekt. Var 
gillar barn att leka? Jo, ofta dras 
de till skrymslen och vrår – både 
ute och inne – där de ”inte syns”. 
De dras också till miljöer med ett 
meningserbjudande, det vill säga 
fantasieggande miljöer som kan 
föreställa mycket. Enligt Eva Kane 
gillar barn det här med ”genom, över, 
under, avskildhet eller fokus”. Ta 
exempelvis barn och vatten; om det 
finns en bäck, en fontän eller en stor 
pöl, drar sig barnen automatiskt dit.
 

http://www.lararnasnyheter.se/
fritidspedagogen/2011/05/30/skapa-tid-rum-lek



HATA
POJKAR: 
Rör sig ofta över stora ytor i 
grupper om fyra eller fler. Rör sig 
med stora rörelser en bit bort från 
de vuxna. Gruppen har ofta en ledare 
och deltagare kan ofta bytas ut 
under leken. Det är inte ovanligt 
med kroppskontakt i leken, ibland 
hårdhänt.

FLICKOR: 
Leker ofta i mindre grupper på en 
ganska begränsad yta. Det är oftast 
mer stillsamma lekar än pojkarna. De 
befinner sig gärna nära de vuxna. De 
släpper mer sällan in nya deltagare 
i leken. Har inte så mycket 
kroppskontakt i leken.

I förskolan rekommenderas en yta på 
cirka 7,5-9,5 m per barn där barnen 
vistas, denna rekommendation grundar 
sig på Socialstyrelsens råd från 
1989.

GENERELLT LOKALPROGRAM FÖR 
FÖRSKOLOR, UPPSALA: Förskola med 
108 barn, 908 kvm varav  815 är 
tillgängliga för barnen. Det ger 7,5 
kvm per barn.

80 procent av avdelningarna i landet 
har en gruppstorlek på mellan 12 och 
22 barn. Hälften av avdelningarna 
har mellan 15 t.o.m. 20 barn 
inskrivna. Medianvärdet är 18 barn 
per avdelning.



PROGRAM - ORIGINAL

OFFENTLIG VERKSAMHET: 
 

i bottenvåningen

min 5900 kvm
 4000 kvm

(25 st) 400 kvm
(200 pers) 300 kvm

240 kvm
(6 st) 60 kvm

20 kvm
100 kvm
400 kvm

ca 950 kvm
totalt 750 kvm

2x50 kvm
50 kvm
50 kvm

KONTOR: minst 400 arbetsplatser
 ARBETSPLATSER
 MÖTESRUM
 SAMLINGSRUM
 FIKARUM
 VILORUM
 KOPIERING/POST
 TOALETTER
 ÖVRINGT

STUDENTBOSTÄDER: 
 15-20 KVM/RUM
 TVÅ SOCIALA RUM
 TVÄTTSTUGA
 VAKTMÄSTERI/FÖRRÅD 



PROGRAM - JAG

OFFENTLIG VERKSAMHET: Dagis i bottenplan 
 KÖK
 TOALETTER
 SOVRUM
 VERKSTAD
 LEKRUM - FORM/RUM
 UTERUM - VÄDER

ca 4200 kvm
 200 kvm

50 kvm
100 kvm
200 kvm

1000 kvm
2000 kvm

ca 3600 kvm
 200 kvm

40 kvm
500 kvm

2500 kvm
300 kvm

ca 3600 kvm
150 kvm/st

200 kvm
200 kvm 

KONTOR: Kollektiv och ateljeer
 KÖK
 TOALETTER
 VERKSTAD/SERVICE
 ARBETSPLATSER
 MÖTESRUM/PROJEKTRUM

BOSTÄDER: 4- och 5rumslägenheter
 LÄGENHETER
 GEMENSAMMA LOKALER
 FÖRRÅD 



HEDDA LOVÉN INTERVJUAR MED INGE METTE KIRKEBY

 Vad handlar avhandlingen om?

- Jag har studerat hur samspelet mellan barn och skolans fysiska ramar 

egentligen ser ut: hur används det fysiska rummet och hur kan det 

underlätta eller begränsa olika aktiviteter? I avhandlingen har jag 

kombinerat ett reflexivt förhållningssätt med observationsstudier på 

tre danska skolor. 

- Vi förväntar oss att skolbyggnaden ska understödja och avspegla 

skolans pedagogik, det finns en konsensus om att byggnaden har 

betydelse för hur man kan undervisa barn på ett önskvärt sätt, men 

det samspelet är samtidigt svårt att sätta ord på. Ett viktigt syfte 

med avhandlingen var därför att synliggöra samspelet och göra det 

diskuterbart. Skolan förändras i takt med samhället och det ställer 

nya krav på undervisningen, men även på byggnaden. Idag arbetar 

elever allt mer med projektarbeten, självständigt eller i grupp, 

där de får i uppdrag att lösa en specifik uppgift. I det avseendet 

är ett stort, öppet klassrum inte en optimal rumslösning med hänsyn 

till den nya arbetsformen. Olika aktiviteter kräver olika typer av 

lokaler, men också olika typer av akustik – tänk bara på akustiken 

under ett bollspel i en gymnastiksal i jämförelse med en lugn 

läsestund i ett klassrum. Just därför är det så viktigt att lärare, 

arkitekter och kommun möts och för dialog inför uppförandet av en 

skola, så att skolbyggnaden kan skräddarsys utifrån skolans behov och 

undervisningskultur.

 

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

- Först och främst vill jag framhålla att avhandlingen är en 

verktygslåda: jag favoriserar inte en bestämd pedagogik eller en 

viss arkitektonisk stil, utan avhandlingen handlar om en mångfald 

av metoder och idéer där ingen kan sägas vara mer rätt än någon 

annan. Det finns bara en sak som är överordnat allt annat och det är 

användarperspektivet - själva samspelet mellan användare och rum. 

- Ett viktigt resultat i avhandlingen är att skolan bör ha en 

inbyggd mångfald av möjligheter: om barn själva ska organisera 

sin arbetsprocess och definiera en uppgifts innehåll, metod 

och presentation, så måste de lära sig att välja mellan olika 

arbetssituationer. Om rummet inte ger barnen olika valmöjligheter så 

blir den processen inte möjlig. Arbetssättet kräver fysiska rum med 

ett överskott av möjligheter. 

- Dagens skola måste vara robust, den ska tåla barn och deras 

aktiviteter, men den ska också erbjuda mjuka, lugna rum där barnen 

kan sitta och läsa i lugn och ro. Samspelet mellan barn, lärare och 

skolbyggnad är komplext, så i avhandlingen har jag delat upp skolan i 

fem olika rum för att göra det mer överskådligt. Det sociala rummet 

handlar om hur människor agerar inbördes och den sociala aspekten av 



skolans verksamhet. Handlingens rum handlar om de funktionella kraven 

kring skolans alla aktiviteter, till exempel att det finns en tavla att 

skriva på. Det beteendereglerande rummet rör regler för hur barnen ska 

uppföra sig. Det här är något som det sällan talas om, men självklart 

finns det beteendereglerande åtgärder och andra kontrollformer i 

skolan - till exempel strategiskt låsta dörrar. I en skola fanns det 

fortfarande fönster kvar i klassrumsdörren, en kvarleva från den tid 

då skolinspektören skulle kunna kika in för att kontrollera att allt 

stod rätt till. Det betydelsebärande rummet handlar om tolkningar 

av byggnaden. Till exempel kan ett rum som är strikt möblerat för 

klassundervisning uttrycka en bestämd undervisningsform: byggnaden i 

sig kan vara ganska ny men möblering förmedlar ändå en traditionell 

undervisning. Det sista rummet kallar jag för det stämda rummet, som 

i ett stämt instrument. Det här rummet handlar om hur atmosfären kan 

påverka den inre stämningen här och nu.

 

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade 

dig?

- Jag överraskades av att man pratade så lite om det 

beteendereglerande rummet, i synnerhet eftersom det är just de 

åtgärderna som är så viktiga att diskutera. En annan överraskning var 

att några skolbyggnader hade kunnat användas på många fler sätt än 

vad pedagogerna gjorde. Lärarna utnyttjade inte byggnadens potential 

fullt ut, vilket de hade kunnat göra om arkitekten hade förklarat 

sitt bakomliggande syfte: på en skola hade man till exempel ställt 

tunga möbler framför stora dörrar som skulle öppna upp rummet, men den 

användningen gick alltså förlorad genom möbleringen.

 

Vem har nytta av dina resultat?

- Avhandlingen tar upp skolbyggnaden från två olika perspektiv: 

arkitektens och pedagogens. Det är samspelet mellan pedagogik och 

arkitektur som är studiens fokus, jag begreppsliggör vad både 

arkitekter och lärare sysslar med, därför tror jag att båda sidor kan 

ha god nytta av mina resultat.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

- Förhoppningsvis genom att pedagoger, arkitekter och kommun i framtida 

byggprojekt skriver ett program som styr hela byggprocessen. En sådan 

inledande kvalificering gör att skolan kan utformas på ett sätt som är 

till fördel för det pedagogiska arbetet. Jag hörde ofta frustrerade 

lärargrupper som, när de väl insåg vad en förändring skulle innebära, 

inte hade några möjligheter att häva ett beslut. Ju mer man diskuterar 

och sätter ord på användarnas önskemål, desto bättre kan de realiseras. 

Det är samspelet mellan barn och rum, pedagogik och arkitektur som är 

avgörande, och då måste hänsyn tas till användarens perspektiv. Dagens 

skola ställer krav på en differentierad undervisning, och det ställer 

i sin tur krav på en differentierad miljö - där det finns många olika 

möjligheter för användarna.



SKOLEN FINDER STED - INGE METTE KIRKEBY

Inge Mette Kirkeby beskriver fem olika rum som finns i skolan. 

1. Sociala rum, relationen mellan människor; hur vi interagerar, 

samarbetar och kommunicerar. Hon tar upp två designpinciper: 

arkitektur strukturerar möten mellan människor

arkitektur samlar ihop

2. Rum för aktiviteter, kopplingen mellan människor, rum och 

artefakter. Hon menar att den postmoderna världen barnen kommer ut 

till har en inriktning mot problemlösning där det inte finns några 

givna svar. Barn måste lära sig vad de ska göra när de ställs inför 

valmöjligheter.

Det kan praktiskt betyda att man placerar olika fuktioner tillsammans, 

för att de ska korsbefrukta varandra och för att eleven ska kunna 

använda många verktyg samtidigt. I korthet fyra designprinciper:

arkitektur som innehåller spcifika aktiviteter, ren funktionalitet

arkitekturen är en scen för olika funktioner

arkitekturen kan förändras

arkitekturen ger valmöjligheter till olika funktioner

3. Beteendereglerande rum, skolan har en maktstruktur som ger 

olika människor tillgång till olika rum. Det är inte uttalat i den 

pedagogiska tanken men finns där ändå. Hon visar på tre designprinciper:

arkitektur ger möjlighet till kontroll

arkitektur tar kommandot

arkitektur överför/befäster koder

4. Rum som en bärare av mening, utan att tolka våran omgivning skulle 

vi inte orientera oss eller agera i rummet. Skolan är en förlängning 

av samhäller och därför påverkar utformingen barns syn på samhället. 

Två designprinciper:

arkitektur uttrycker attityder

arkitektur är en metafor

5. Rum med artikulerade atmosfärer, inte “renade” från koder och 

kultur, utan snarare den del av upplevelsen som innefattar rumslighet. 

Atmosfären definerar kvalitéer som  har med vår relation till rummet. 

arkitektur möter sinnena

arkitektur är en gest



OM DAGIS (eller förskola eller barnförvaring)

Ett jämnlikt dagis.

Hur kan man med rum motverka/komma bort från samhällets maktstrukturer?

Barn tvingar föräldrar att möta andra sorters människor. När jag var 

liten lekte jag med en tjej vars mamma var alkoholist. Det visste jag 

inte då, alls. Där  lärde de mig att äta pannkakor med smör och socker 

på. Efersom mina föräldrar inte var oroliga var inte jag det heller. 

Barn är lättast att påverka. 

Vad behöver barn göra? Äta, sova, leka, prata, göra. 

Eva Kane menar att barn måste få tid till lek, att förskolan idag ofta 

har för mycket schemalagda aktiviteter som avbryter leken, den får 

aldrig ta slut av sig själv. 

Killar och tjejer leker olika. Vad är det i rummet som förstärker 

denna olikhet? Jag minns (och tror att det oftast är så) att vi tjejer 

oftare lekte tillsammans med och i närheten av lärarna, medan killarna 

övervakades och blev avbrutna när det blev fel (bråk, högljutt, vilt). 

Kanske ska lärarrum och kök inte vara i samma rum som aktivitetsrum, 

för att tjejerna också ska få leka ifred?

En borg eller en affär eller en häst behövs kanske inte som fysisk 

form utan kan hittas på av några kuddar och ett bord. På en häst kan 

man sitta på ett vanligt sätt, på några cirklar måste man göra ett 

val.

ABSTRAKTA FORMER GER TOLKNINGSFÖRETRÄDE TILL BARNEN.



PROGRAM IDAG

Arkitekturskolans lokaler indelade i fem olika funktioner. 

Garage=grått Kommunikation=gult Gemensamma lokaler=rosa

Utomhus=blått Kontor/ritsalar=beige

PLAN 0:
4050 kvm
Garage 

PLAN 1:
1480 kvm
Datasal och 
verkstad

PLAN 2:
2180 kvm
Café, bibliotek, 
hörsalar, mötesrum, 
kontor, personalrum 

PLAN 6:
2130 kvm
SandellSandberg
ritsalar,matrum,
övre ateljén 

PLAN 4:
2130 kvm
SandellSandberg
ritsalar, matrum

PLAN 3:
2130 kvm
GROW, ritsalar, 
mötesrum



PROGRAM IMORGON

Urban building indelad efter sex olika funktioner. 

Dagis=Orange Kommunikation=gult Gemensamma lokaler=rosa

Utomhus=blått Kontor/ritsalar=beige Boende=grönt

PLAN 0:
4050 kvm
Boendeförråd, 
dagis inomhus och 
utomhus

PLAN 1:
1480 kvm
Restaurang med 
uteservering

PLAN 2:
2180 kvm
Verkstad, mötesrum
kopieringsrum, 
projektrum, tvättstuga

PLAN 6:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 4:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 3:
2130 kvm
boende, kontor



PECHA KUCHA



POJKAR: 
Rör sig ofta över stora ytor i 
grupper om fyra eller fler. Rör sig 
med stora rörelser en bit bort från 
de vuxna. Gruppen har ofta en ledare 
och deltagare kan ofta bytas ut 
under leken. Det är inte ovanligt 
med kroppskontakt i leken, ibland 
hårdhänt.

FLICKOR: 
Leker ofta i mindre grupper på en 
ganska begränsad yta. Det är oftast 
mer stillsamma lekar än pojkarna. De 
befinner sig gärna nära de vuxna. De 
släpper mer sällan in nya deltagare 
i leken. Har inte så mycket 
kroppskontakt i leken.





LITTERATURLISTA

Text       Avsändare

Om arkitektur - ur ett pågående samtal Claes Caldenby

Arkitekturteorier nr 5    Skriftserien Kairos 

Skolen finder sted     Inge Mette Kirkeby

Kindergarten Architecture   Mark Dudek

http://www.jamstalldskola.se/   Länsstyrelsen i Västmanland

Genus och fysisk miljö i förskolan  Theresa Ohlin Georgsson, 

       Johanna Rask

Design och Genus, ex-jobb Konstfack  Karin Ehrnberger

Ab-normn, ex-jobb KTH    Camilla Andersson

Under kafferasten, C-uppsats   Kajsa Andersson

Män och kvinnor lika som bär, artikel Maria Gunther Axelsson



KINDERGARTEN ARCHITECTURE - MARK DUDEK

Mina fria översättningar, tolkningar och reflektioner kring vad Mark 

Dudek skriver.

Han identifierar fyra typer av samtida förskolor; organiska former 

(uttrycksfulla och fascinerande), sen modernism (teknik och system), 

moderat (neutral och föränderlig ) och moduler (effektivitet och 

innovation).

Mark Dudek ställer sig också frågan (som jag gjort), om man tar bort 

det bildliga, finns det någon intressant arkitektur kvar? Vad hade 

varit skillnaden om barnen fått påverka bilderna?

Samtidigt menar han att när barnen möter till exempel en låtsasgata 

med roliga fasader, att de lyser upp och fokuserar in i rummet. Något 

positivt med en sådan entré kan vara att separationen från föräldrarna 

inte behöver bli lika dramatisk. 

Att gå på Disneyland är något man gör knappt en gång i livet, vad 

händer om man måste gå dit varje dag? 

SKILLNADEN MELLAN ATT RITA FÖR BARN OCH VARA BARNSLIG.

En byggnad som å ena sidan är hemtrevlig och varm med små vrår att 

krypa in, å andra sidan utmanar och lockar till upptäckter.

Eller neutral och funktionell med detaljer som fångar barnens 

uppmärksamhet och kan ingå i deras lek. 

Eller neutral och funktionell med inspiration från växhus, en öppen 

värld där barnen ser och kan synas. “...att vi tycker barnen är 

viktiga och att vi bryr oss om deras framtid”. 

En annan byggnad berättar tydligt hur den är uppbyggd och har 

toaletter som visslar när man spolar, och ser mer ut som en fabrik än 

ett ombonat hem.



FÖRSKOLAN UGGLAN - 3DO OCH BOTKYRKA

Arkitekturen lyfter förskolan

Ur Arkitekten, text Tomas Lauri

När jag frågar arkitekten Ami Katz om hur man kan läsa in pedagogiken 

i arkitekturen nämner hon först inredningen. I köket är det till 

exempel självklart att det finns en lägre del med egen kran och vask så 

att barnen kan lära sig att ta själva. Men pedagogiken sitter också 

mycket i strukturen.

Ami Katz beskriver huset som en lök. Lager av rum som stärker och 

stödjer barnens lekande. Från innergården, som man har full insyn 

till, tar man sig in via separata omklädningsrum. Innanför dem finns en 

korridor som leder runt hela huset, vilket gör det lätt att gå mellan 

avdelningar och rum. Och innanför eller längs den finns matsalen, som 

alla delar, ateljérum som fyra avdelningar samsas om, och mindre rum 

som bara hör till de enskilda avdelningarna. Det är olika rum i olika 

storlekar för olika stora grupper och aktiviteter.

– Min professor på KTH, Bengt Edman, brukade säga att det är lika 

nödvändigt med tillräckligt stora rum som med tillräckligt små. Här 

finns det stora allmänna rum, ateljérum, men det finns också mindre 

utrymmen som främjar en annan typ av lek för mind re grupper och för 

barn som vill dra sig undan ett tag.

FÖRSKOLAN UGGLAN 

3dO arkitekter ab  Tysta Gatan 16  115 20 Stockholm  08-52 80 19 40  www.3doarkitekter.se



DORTE MANDRUP PAULSEN 

Arkitekturen lyfter förskolan

Ur Arkitekten, text Tomas Lauri

– Barn har oftast ett basalt förhållande till rum. De upprättar mycket 

snabbt ett instinktivt förhållande till dem. De gör vad rummet ber dem 

om. Gör man ett långsmalt rum är det en uppmaning till dem att springa 

fram och tillbaka. Gör man ett högt rum väcker det känslan av att 

vilja klättra, säger hon.

– Många förskolor är stöpta efter pedagogernas arbetsvillkor snarare 

än efter barnen. Det är ett sådant tänkande som leder fram till 

institutionalisering. Bra förskolor måste alltid ta barnets upplevelse 

som utgångspunkt. Då får man förskolor som också fungerar för 

pedagogerna.

Lärarnas Nyheter

Fuktionen viktigare än utseendet, text Maria Nöjd

– När vi frågar barn om vad de önskar för slags rum, så svarar nästan 

alla att de vill ha en plats att kunna dra sig undan till med sin 

bästa kompis för att ”vara ensamma tillsammans”. Allra helst till en 

vrå eller koja som man kan klättra upp till, berättar hon.

Dorte Mandrup Poulsen tycker inte om när förskolor är för färdiga och 

alla utrymmen är tänkta för något speciellt. Samtidigt är hon fullt 

medveten om att stora ytor passar bra att vara många i och att det är 

bra om det finns platser där som man får stöka till och måla i.

– Det som kan bli hämmande är om vi vuxna bestämmer hur man ska leka 

i olika rum. Gör man exempelvis i ordning ett rum så att det ser ut 

som en båt så blir det genast tråkigt. Det är mer intressant att låta 

barnen ta rummet i besittning och låta dem göra det till någonting, 

säger hon.



FÖRSKOLOR I STOCKHOLM

Kartläggning av förskolor med material från stockholm.se



RUMSSTORLEKAR I TVÅ PROJEKT

En jämförelse mellan Matildelund i Kumla ritat av SWECO på 1100 kvm 

(över) och Nova förskola i Tullinge ritat av Bjurström & Brodin på 

1600 kvm(under).  

Förskolan i Kumla har entré och “hjärtrum” som två avdelningar delar 

på och matsal för alla fyra avdelningar, förskolan i Tullinge har 

separerade avdelningar och gemensam matsal för alla sex avdelningar. 

I Tullinge finns mer funktionsuppdelade rum; kuddlek, bygglek och 

skapanderum. Förskolan i Kumla har ett allrum och ett hjärtrum för 

lek, och ett atrium 

som man når från alla 

fyra avdelningar.

PLAN 1:400

  1. HJÄRTRUM 40 KVM

  2. ALLRUM 44 KVM

  3. MATRUM/TEATER 90 KVM

  4. KAPPRUM 15 KVM

  5. ENTRÉRUM 18 KVM

  6. GRUPPRUM 12 KVM

  7. ATELJÉ 22 KVM

  8. KONTOR

  9. VILORUM

10. PERSONALRUM

11. SAMTALSRUM

12. KÖK 62 KVM
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PLAN 1:400

1. ENTRÉ

2. STORA ATELJÉN

3. LEKHALL I TVÅ VÅNINGAR

4. MÖTESRUM

5. MATSAL 97 KVM

6. PERSONALRUM

  7. EXPEDITION

  8. SAMTALSRUM

  9. PEDOGOGISKT KÖK

10. TILLAGNINGSKÖK 145 KVM

11. AVDELNINGSENTRÉ 12 KVM

12. KLÄDRUM 13 KVM

13. SKAPANDERUM 15 KVM

14. LEKRUM 42 KVM

15. BYGGLEK 11 KVM

16. KUDDLEK 11 KVM

17. SKÖTRUM ALT FÖRRÅD
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PROGRAM IMORGON II

Urban building indelad efter olika funktioner. 

Dagis=Orange Kommunikation=gult Gemensamma lokaler=rosa

Utomhus=ljusblått Kontor/ritsalar=beige Boende=grönt

Restaurang=blått

PLAN 0:
4050 kvm
Dagis inomhus och 
utomhus, matsal/
resutarang

PLAN 1:
 kvm
Restaurang med 
uteservering

PLAN 2:
2180 kvm
Verkstad, mötesrum
kopieringsrum, 
projektrum, tvättstuga

PLAN 6:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 4:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 3:
2130 kvm
boende, kontor



VY MOT SÖDER - VY MOT ÖST



VY MOT VÄST - VY ÖVER RESTAURANGEN



PLACERING AV FÖRSKOLA OCH BOSTÄDER



PERCEPTION OCH PELARE
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Urban building indelad efter olika funktioner. 

Dagis=Orange Kommunikation=gult Gemensamma lokaler=rosa

Utomhus=ljusblått Kontor/ritsalar=beige Boende=grönt

Restaurang=blått

RIKTNINGAR I PROGRAM
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T



SPARA OCH RIVA

PLAN 0

Det röda är byggnadsdelar som är svåra att riva/tillhör den bärande 

strukturen (på plan 2 har jag bara sparat en hörsal, mer som en 

förhoppning än att de andra är lätta att riva) och det svarta är 

byggnadsdelar som är lättare att riva.

Skala 1:500. 



PLAN 1



PLAN 2



PLAN 3



PLAN 4



PLAN 5



PROGRAM IMORGON III

Urban building indelad efter olika funktioner. 

Dagis=Orange Kommunikation=gult Gemensamma lokaler=rosa

Utomhus=ljusblått Kontor/ritsalar=beige Boende=grönt

Restaurang=blått

PLAN 0:
4050 kvm
Dagis inomhus och 
utomhus, matsal/
resutarang

PLAN 1:
 kvm
Restaurang med 
uteservering

PLAN 2:
2180 kvm
Verkstad, mötesrum
kopieringsrum, 
projektrum, tvättstuga

PLAN 6:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 4:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 3:
2130 kvm
boende, kontor



PLATSFOTO II, K-LABBET

Vy mot norr (ovan), vy mot öst (höger) och vy 

mot söder (nedan).



STÖRRE ELLER MINDRE

Två varianter - huset blir bredare än vad det är. 

18 m istället för 16 m.

Förskolan ligger i källarplan med utelek på plan 2.



STÖRRE ELLER MINDRE

Två varianter - huset blir smalare än vad det är.

14 m istället för 16 m.

Förskolan ligger på plan 1.



SLUTSATSER OM FÖRSKOLAN 

Flexibla tider, flexibla indelningar av barngruppen och abstrakta 

lekmiljöer ger många bra effekter. 

Mindre buller, mindre stress, högre utbildning senare i livet, 

valmöjligheter mellan aktiviteter, lättare att ta sig mellan olika 

aktiviteter, förändrade lekmönster, tid för pedagogerna att prata med 

både tjejer och killar, .



BRA SAKER ATT KOMMA IHÅG

“Jag trycker på den här knappen! KATSSSSCH!” En kille trycker på en 

skruv i trunnelbanevagnen.

Kunskapskanalen, Matematikens skönhet: När en stads storlek fördubblas 

ökar utbudet av aktiviteter och löner med 15% extra. 

Om man ska gissa hur många kulor det finns i en burk kan man fråga 200 

personer och utifrån genomsnittet få nästan rätt svar (fast många 

gissar fel på flera tusen kulor), 

Från ABC-nyheterna: Små klasser är bättre för barnens studieresultat 

och framtida lön. Fler från mindre klasser går vidare till högskolan 

och samhället tjänar i längden på att ha mindre klasser genom 

elevernas framtida löner.

JAG HETER JOAKIM - En radiodagbok från lilla gruppen. P1 Dokumentär

Ett exempel på symboliskt genus är den flicka i årskurs 1, vilken i sin 

gestaltning av begreppet farmor, visade en kvinna med långa kjolar och 

sjalett, som mödosamt stödd på en käpp tog sig över golvet. När hennes 

lärare frågade om det var sin egen farmor hon visade, svarade flickan: 

“Nej, min farmor har inte käpp, hon kör motorcykel. Men när man tänker 

på en farmor, så blir det så här.”

Trots att flickan på en individuell nivå har en egen erfarenhet av 

begreppet farmor, har hon en annan föreställning på den symboliska 

nivån, och återger den traditionella bilden av begreppet farmor.

Nordin-Hultman (2004) påpekar att det inte går att tala i termer 

av att barn är på ett visst sätt, istället blir de på olika sätt i 

relation till den miljö eller den aktivitet de för tillfället befinner 

sig i, utifrån de möjligheter och normer som dessa utgör.

En annan central tanke i Verkstadspedagogiken är öppna rum med hörnor 

där olika sorters material samlas. 

Erika berättar att när hon satt på tåget och broderade fick frågan av 

någon som satt brevid: 

- Men har du inget mönster?

- Nej.

- Jag har aldrig tänkt på att man kan brodera utan möster.



NYCKELORD OCH MENINGAR

Genus

Symbios

Verkstad

Gunnar Henriksson 2.0 (ex. sättet fasaderna är utformade, gården, 

kotor/ritsalar, en neutral bas som går att förändra)

RÖRA/TÄNKA/PRATA/GÖRA

En förskola som inte bygger på normer. (haha, bygger)

Rum som används av olika människor vid olika tidpunkter.

Barnen har tolkningsföreträde. 

Att tillverka saker som en del av vardagen/ att ha nära till saker gör 

att man har lättare att börja.

Konstnärer har inte ensamrätt på fritt skapande.



GISSA GENUS

Genus är något man formas efter, ofta utifrån vilket kön man har.

När barn ritar:



GISSA GENUS

Genus är något man formas efter, ofta utifrån vilket kön man har.

När man pratar med barn:

“Kan du hjälpa mig att plocka ihop?” snäll röst

“Sitt still!” irriterad röst

“Hur går det för dig?” snäll röst

“Kom hit sa jag!” irriterad röst

“Vilken fin tröja du har!” glad röst som ger bekräftelse för utseendet 

“Vad tuff du är!” glad röst som ger bekräftelse för en egenskap



HUR BOR FOLK?

Hushållstyp      Antal         Procent 

Sammanboende utan barn   1 301     28 

Sammanboende med barn      692    19 

Ensamstående kvinna med barn    198     4 

Ensamstående man med barn        66     1 

Ensamstående kvinna utan barn   811    18 

Ensamstående man utan barn      774    17 

Övriga familjehushåll 

(t ex med helgbarn)             552              12 

En femtedel är “vanliga familjer”, 

en tredjedel är singelhushåll, 

30% är sambos,

5% är ensamstående med barn.

Vad i en planlösing förankrar könsroller? Några fördommar och 

antaganden för att bena ut rummen:

hushållsarbete=kvinna

renovering=man

ta hand om barnen=kvinna

garderober=kvinna



BOSTAD OCH HUSET

Skala 1:200. Etagelägenheter på 145 (gul), 125 (blå) kvm, 100 kvm 

(rosa) och 120 kvm (grå). Lägenheterna är precis som förskolan 

indelade i två olika rum, ett gemensamt för prat och “lek” och slutna 

rum för avskilda aktiviteter.

Korridorerna ligger omlott, det gör att traphuset kan användas som 

förråd till de lägenheter som har entré i det planet.



SKISSER - FÖRSKOLAN

Från ett stort rum med fria väggar (där lek finns på ena sidan och 

specifika funktioner på den andra) till ett lugnt mittenrum med 

skapande, rörelse och kök omkring. 

Nästa sida visar en utveckling mot att den inre väggen har alla 

specifika funktioner. 





PROGRAM IMORGON IV

Urban building indelad efter olika funktioner. 

Dagis=Orange Kommunikation=gult Gemensamma lokaler=rosa

Utomhus=ljusblått Kontor/ritsalar=beige Boende=grönt

Restaurang=blått

PLAN 0:
4050 kvm
Dagis inomhus och 
utomhus, matsal/
resutarang

PLAN 1:
 kvm
Restaurang med 
uteservering

PLAN 2:
2180 kvm
Verkstad, mötesrum
kopieringsrum, 
projektrum, tvättstuga

PLAN 6:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 4:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 3:
2130 kvm
boende, kontor



MODELL 1:50

En avdelning på 115 kvm för ungefär 15 barn.  





MODELL 1:50

En avdelning på 115 kvm för ungefär 15 barn. Entrén syns överst till 

höger, utanför den finns ett kapprum/groventré. Precis innanför den 

finns toaletter. 

Vänstra  har bord och arbetsytor för skapande. Här kan man samlas för 

fika och samtal i hela gruppen. 

Till höger finns ett rum för röelse och lek. I mittenrummet kan man 

gömma sig  eller vila en stund, in dit är en liten smalare passage för 

att det utanför inte ska störa. 





PLANER DELKRITIK





WHERE THE WILD THINGS ARE

“A place where the king is secret”

“Like a small place where the door is not so big”, Max vill ha ett 

eget utymme dit han kommer och inte vildingarna. 

Den fina linjen mellan klaustrofobi och mysig koja.

Att våga krypa ner och gömma sig i någons mage.
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TILLGÄNGLIGA RUM KRING ARKITEKTURSKOLAN



TAPPAT VERKTYGEN

Vad gör man när man tappat alla verktyg? När det inte går att rita, 

bygga modell, skissa, skriva? 

När jag försökter rita vet jag inte vad jag ska börja med, när jag 

ska bygga modell vet jag inte hur detaljerad den ska vara. När jag 

ska skissa vet jag inte vilka streck jag ska dra. Och när jag vill 

beskriva rummen är det mest att de ska vara enkla men spännande. Jag 

vet inte hur jag ska få svar på mina frågor. 

Eller jag vet inte vilka frågor jag ska ställa. 

Jag vill ha ett kuperat stadslandskap med öppna och slutna ytor. 

Jag borde börja jobba med något och göra det ett tag innan jag kommer 

framåt. Man kommer inte framåt av att stå stilla. 

Jag tycker hela tiden att jag behöver veta mer för att forsätta. Att 

det som finns inte är tillräckliga bevis. 

Jag kan inte se det framför mig. Det är nog det värsta av allt. 

Jag vågar inte sätta mig ner och börja.

Hur kommer man vidare när det tar stopp?



TRAFIK
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FÖRSKOLAN UGGLAN

Jag besökte förskolan Ugglan och Jane Wensby som är pedagogiskt 

ansvarig där. De har åtta hemvister som delar på två verkstäder och 

en matsal. Grupperna är indelade i 1-3 åringar i fyra grupper och 3-5 

åringar i fyra grupper.

Grupperna består av 15-20 barn och förskolan har totalt 160 barn. 

Varje grupp delar in sig självständigt eller efter ett schema, så 

barnen är ofta 6-7 stycken vid samma aktivitet. 

Deras personalrum och fikarum (11, 12, 13) har fönster ut mot gården, 

och hon berättade att det är lite olika vad personalen tyckte om det, 

men hon gillade att barnen kunde kolla på dem medan de arbetade.

Avdelningarna delar på en entré (5) och på ett rum på sidan om 

entrén (4), sedan är det en dörr in till avdelningen som har ett 

programerbart rum (2) som används till exempelvis bygglek, experiment, 

utklädning eller affär. Nästa rum (3) kan göras om till vilrum och har 

bord närmast diskbänken. 

Utomhusrummen är indelade i tre gårdar, en mittengård där alla entréer 

ligger och två gårdar runt om huset med en för de äldre barnen och en 

för de mindre.

arkitektur 3-2010 3332 arkitektur 3-2010

ny arkitektur: förskolor

förskolan ugglan, alby.
ugglan har landat ibland de höga husen  
i alby. 3do arkitekter har ritat en formstark 
förskola som med sina åtta avdelningar  
både tar plats, vågar synas och är mysig. 

ugglan preschool, alby, botkyrka 
architect: 3do arkitekter
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Arkitekten beskriver: I en anlagd 

brand 2006 förstördes den gamla 

förskolan Ugglan. Dåvarande 

fastighetschefen i Botkyrka, Eva 

Woojärv, såg behovet av en positiv 

motvikt till skadegörelsen och möj

ligheten att uppföra en ny förskola 

byggd med hänsyn tagen till verk

samhetens pedagogiska vision.

Uppgiften var att åstadkomma 

en välfungerande och långsiktigt 

användbar byggnad anpassad till 

platsen. En byggnad som berikar 

platsen för fler än de som har 

direkt koppling till Ugglan.

Nya förskolan Ugglan är resul

tatet av ett nära och prestigelöst 

samarbete mellan beslutsfattare, 

pedagoger, tekniker, specialister 

inom kommunen, arkitekter och 

projektledare. Stor vikt har lagts 

vid säkerhetsfrågor, resurseffekti

vitet och miljöhänsyn.

För att inte riskera att glömma 

avsikter och mål med projektet har 

samma människor som var med 

under programarbetet, i största 

möjliga utsträckning, medverkat 

under hela projekterings och 

byggfasen.

Planen är organiserad så att 

den stöder pedagogernas arbets

sätt, barnets utveckling, från 

ettåring med litet revir till femåring 

med äventyrslust har beaktats.  

Vi har arbetat med olika grader av 

gemensam användning; gården 

och matsalen är gemensam yta, 

ateljéerna delas av fyra avdel

ningar, lekrummen delas av två 

avdelningar och avdelningarna  

är gemensamma för de barn som  

går i samma grupp. 

Mark och byggnad ska fungera 

som levande läromedel.

3DO arkItEktEr gENOM aMI katz

1. fasad och tak klädda med bandfalsad 
aluminium. partier av eloxerad aluminium.

2. Den gemensamma innergården. ett stort 
skyddat utomhusrum för lek, byggen och 
odling. på trädäcket kan man sova i sin vagn 
och leka under tak.

Foto Olle Kirchmeier

plan 1:500

1. entré

2. Avdelning

3. vilrum

4. leKrum

5. KApprum

6. Ateljé

7. bArnKöK

  8. KöK

  9. mAtsAl

10. KOnFerens

11. KOntOr

12. sAmtAlsrum

13. persOnAlrum

14. vAgnFörråd



Om hon fick förändra något så skulle det vara att verkstaden är mer 

stryktålig, att det finns avloppsbrunn och att den går att öppna ut mot 

gården så verksamheten kan vara delvis utomhus på sommaren.

Hon skulle också föredra att grupperna är indelade efter ålder, 

och att det då skulle finnas fem eller tio avdelningar. Eftersom 

barn utvecklas väldigt mycket så är det stor skillnad på ett och 

treåringar. 

Treåringarna bygger och ettåringarna river.

Hon uppskattade promenaden som finns runt hela innergården, men skulle 

gärna se att man kunde använda den mer än som korridor, så den kunde 

bli en del av rummen. 

Möblerna fungerade inte riktigt, även om de var anpassade för barn så 

var stolarna tillräckligt höga för en fyraåring medan en ettåring avr 

tvungen att klättra upp på dem. 

Barnen söker kontakt med omvärlden, jag var orolig att de skulle bli 

lite som apor i bur med gator och trottoarer omkring gården, men de 

är mer som museibesökare, står vid stängslet och tittar ut på vad som 

händer runt omkring.



FÖRSKOLANS PROGRAM - ELLER ENTREPARADOXEN

Paradoxen är alltså; 

Jag vill ha tre gemensamma entréer för alla verksamheter i huset 

samtidigt som jag vill att förskolan ska ha uterum som ligger under 

det befintliga huset. 

En diagramatisk skiss över hur huset (randigt) förhåller sig till 

uterummet. 

Hur ska entréerna ligga i förhållande till bostäderna och kontorens 

entréer? 

Jag gillar att de delar entré, samtidigt som det gör att kapprummen 

till avdelningarna också måste vara öppna ut mot innergården (på samma 

gång som en korridor måste leda till restaurangen och då vill man inte 

gå genom en grusig entré). 

Korridoren i rött och pilarna visar alla entréer.



FÖRSKOLANS PROGRAM - AVDELNINGAR



FÖRSKOLANS PROGRAM - UTERUMMETS PROGRAMERING

Vad finns i uterummet?

Stora rum och små rum.

Ljusa rum och mörka rum.

Plana ytor och kullar.

Vatten, jord, gräs, sand, mossa.

Träd, buskar, vass.

Hur måter gården uggleviksgatan?



AVDELNINGARNA - BARNS UTVECKLING

Efter att ha pratat med Jane på förskolan Ugglan och läst på 1177 

(sjukvårdsupplysningen) om barns utveckling bestämde jag mig för att 

ha åldersindelade avdelningar. Här är en kort sammafattning av vad som 

står på 1177 om barn i olika åldrar (alltså inte mina egna åsikter). 

ETTÅRINGAR: upprepa, jämföra, abstrakt tänkande, leka ensam

sinnen och känslor: De vill upprepa samma sak, gärna höra samma saga, 

men också jämföra olika saker. De vill ha fasta rutiner och kommer 

ihåg var saker finns.

De kan börja tänka abstrakt och känner igen sig själv i spegeln. 

Barnen leker gärna brevid varandra men inte så mycket med varandra.

språk: börjar säga sina första ord, svara på frågor

kroppen: tar sina första steg, närmare två år kan de springa, sparka 

boll, klättra upp och ner på soffor, bygga med klossar.

TVÅÅRINGAR: kan själv, initiativ, gå på potta, “vad är det?”

sinnen och känslor: Säger ofta kan själv, testar gränser och samspelar 

mer med jämåriga och andra vuxna. Kan vänta och förstår att det finns 

andra människor.

Barnen gillar att plocka band saker och använder händerma istället för 

munnen mer och mer.

språk: sätter ihop korta meningar, frågar mycket om olika saker, 

testar gränsen för rösen genom att sjunga, viska och skika. 

kroppen: barnen kan springa, gå i trappor, hoppa, stå på ett ben, gå 

baklänges. De börjar intressera sig för kiss och bajs och många börjar 

gå på potta.

De bygger saker av klossar eller duplo, de kan rita cirklar och streck 

och målar gärna med vattenfärg. 

TREÅRINGAR: stor värld, kön, “varför?”

sinnen och känslor: Förstår idag och imorgon, men kan ha svårt att 

mäta tid. Kommer ihåg och kan berätta om händelser. Millimeterrättvisa 

är ofta viktigt.

Leker gärna tillsammans med andra barn men kan också titta på när 

andra leker. De blir medvetna om sitt eget och andras kön och är 

intresserade av kroppen och hur den fungerar.

språk: pratar mycket och fort, berättar egna historier, ställer ofta 

frågan varför, kan ränka lite, förstå skillnader.

kroppen: ritar huvudfotingar och får en bättre finmotorik i händerna, 

springer och hoppar, kan klä på sig lätta kläder, kan använda sax, 

slutar gå på potta, gå upp och ned för trappor, 



AVDELNINGARNA - BARNS UTVECKLING

FYRAÅRINGAR: döden, planera, moral, gå på toalett

sinnen och känslor: kan ha svårt att skilja på fantasi och verklighet, 

många funderar på döden. Tänker mer abstrakt i leken, en låda kan vara 

en båt.

Barnen vill ofta behålla saker de byggt och inte riva direkt efteråt.

Börjar fundera över orsak och verkan, varför blev det såhär?

Barnen planerar och bestämmer i lekarna som är mer avancerade 

rollekar. De kan samarbeta och kompromissa med andra.

språk: berättar historier som är påhittade, använder längre meningar, 

börjar testa fula ord och pratar olika med vuxna och mindre barn.

kroppen: använder kniv och gaffel, går balansgång, klättar i träd och 

klätterställningar, avbildar verkligheten i tekningar, kan knäppa 

knappar, pysslar med pärlor, göra kollage, dansa och spela teater. 

FEMÅRINGAR: samarbete, kärlek, regler

Sinnen och känslor: gillar att samarbeta och ta ansvar, kan bli kära i 

en förälder eller kompis, tycker det är viktigt med regler och 

turordning. 

Barn kan ofta kontrollera sin ilska på ett annat sätt än tidigare, men 

kan ockås få skuldkänslor. 

språk: kan börja lära sig läsa, berättar historier med början, mitt 

och slut.

kroppen: många kan gå på toaletten själva, växer ofta mycket och kan 

bli funliga, hoppar hopprep, börjar kunna cykla eller åka skidor, 

leker ofta doktor och undersöker sig själv och andra.

Finmotoriken utvecklas ännu mer och många håller pennan mellan tumme 

och pekfinger.



Ettåringarna har en egen avdelning och 

utegård för att kunna utveckas i sin 

egen takt och ha en trygg grund med färre 

människor omkring dem.

Avdelningen består av en funktionsrad där 

entré, toalett, kök och förråd finns.

Ett öppet rum med pelare som står olika tätt 

och bildar rumsligheter. Man kan går runt, 

runt, runt dem, eller använda dem som stöd 

när man ställer sig upp, eller springa mellan 

dem. 

I rummet finns små kuber (ca 1x1x 1m) som man 

kan flytta runt. Dessa kuber kan innehålla 

olika aktiviteter och tillbehör.

Golvet är fasetterat och har ytor som är 

plana och lutande, mjuka och hårda.

AVDELNINGAR - ETTÅRINGARNA



AVDELNINGAR - TVÅ OCH TREÅRINGAR

Två- och treåringarna delar avdelning litegrann, de har en gemensam 

entré och kapprum men delade avdelningar. Rummet är indelat av 

väggar som skapar stora och små rumsligheter i avdelningen. Eftersom 

barnen leker mer tillsammans kan de också vilka vara ifred i sin lek, 

samtidigt som det ska vara lätt att röra sig mellan olika sorters 

aktiviteter.

De kan välja om de vill leka på den stora gården med fyra och 

femåringarna eller den lilla gården med ettåringarna.

Det finns både toalett, plats för pottor och nedfällbart skötbord.



AVDELNINGAR - FYRA OCH FEMÅRINGAR

Fyra- och femåringarna delar utrymmen ännu mer, De har ett gemensamt 

kapprum (1) och en gemensam verkstad (2). Mellan dessa bildas ett torg 

som övergår i två rum. Man kan välja hur mycket avdelningarna ska 

samarbeta. 

Nischerna som bildas kan programeras med olika aktiviteter, till 

exempel läshörna eller utklädningsrum.

Det finns flera låga toaletter så barnen kan gå själva. 

1

2



MODELL 1:200

Första varianten där förskolan följer husets form.

Det blir lite plats uder huset utomhus.



MODELL 1:200

Andra varianten där avdelningarna sticker ut från huset och förbinds 

med en utanpåliggande korridor.

Mer olika sorters rum utomhus, men svårt att ta sig mellan de rummen.



STUDIERESA

Ovan Lloyd Hotel, trestjärnigt rum, Till höger en innnergård i Villa 

VPRO och nedan insidan på Villa VPRO.



Villa VPRO, en backe inomhus, en läskig trappa och hur man kan använda 

baksidan på en trappa.



Villa VPRO, exteriör.



Exteriör och interiör på Van Nelle, en industribyggnad byggd 1925.



Interiörer från två olika byggnader i Rotterdam:

till vänster en ledstång från OMAs Kunsthall och till höger lampor i 

sarkitekturskolan i Delft. Nedan utanför NAI, vitt grus med större 

svarta stenar i. 



Cubehouse av Piet Blom. 

Innergårdar med blomkrukor, fina 

entréer, fina rum inomhus.

FANTASTISKA!!!!!!

(Men jättejobbiga att städa)



FASAD TILL BEFINTLIGA HUSET



TRE VARIANTER

De fem avdelningarnas relation till den befintliga byggnaden och 

innergården.







FASAD TILL BEFINTLIGA HUSET

Fasaden mot Rådmansgatan, fönstren behåller sin position men flyttas in 

till det nya isolerande lagret. Betongen och lättbeongblocken är kvar 

men insidan tas bort och får ny isolering. 



PROGRAM IMORGON V

Urban building indelad efter olika funktioner. 

Dagis=Orange Kommunikation=gult Gemensamma lokaler=rosa

Utomhus=ljusblått Kontor/ritsalar=beige Boende=grönt

Restaurang=blått

PLAN 0:
4050 kvm
Dagis inomhus och 
utomhus, matsal/
resutarang

PLAN 1:
 kvm
Restaurang med 
uteservering

PLAN 2:
2180 kvm
Verkstad, mötesrum
kopieringsrum, 
projektrum, tvättstuga

PLAN 6:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 4:
2130 kvm
boende, kontor

PLAN 3:
2130 kvm
boende, kontor



Den glasade fasaden, ett lager med 50 mm isolering och sedan 

det befintliga bjälklaget ger ett u-värde på .4 W/kvm fram till 

inneklimatet vilket är ungefär det samma som de dubbla glasfasaderna 

kommer att ha. 

U-värdet på bostäder ska ligga på .4 W/kvm.

U-VÄRDEN PÅ BEFINTLIGA HUSET, INRE FASADEN



Den yttre fasaden får en ny isolering invändigt (300mm) och innanför 

ett till betonglager (självbärande 70mm). Det ger ett u-värde på .13 

W/kvm men risk för kondensering mellan den befintliga betongen och 

isoleringen.

U-VÄRDEN PÅ BEFINTLIGA HUSET, YTTRE FASADEN I



Med en ventilerad luftspalt mellan befintlig betong och ny isolering 

försvinner risken för kondens. Frågan är hur stor risken är i 

verkligheten?

U-VÄRDEN PÅ BEFINTLIGA HUSET, YTTRE FASADEN II



Fasad innifrån och ut:

13 mm gipsskiva

45 + 45 mm vertikala och horisontella reglar och isolering

ångspärr

220 mm vertikala reglar och isolering

45 mm vertikala och horisontella reglar och isolering

3 mm vindskydd

45 mm luftspalt

20 mm mdf

MATERIAL OCH U-VÄRDEN, VÄGGAR TILL AVDELNINGEN



Tak innifrån och ut:

13 mm gipsskiva

45 mm reglar och isolering

ångspärr

320-600 mm takstol + isolering

3 mm vindskydd

45 mm reglar och luftspalt

22 mm råspont

dubbelfalsad plåt

MATERIAL OCH U-VÄRDEN, TAK TILL AVDELNINGEN



Grönt är konstgräs, orange och turkos är plast och grått är 30x30 

betongplattor, befintligt på trottoaren omkring.

Tomten uppdelad i olika fält

UTERUMMET - SKISSER I PLAN nr 1



En gång som leder från vägen till tunnelbanan och ner över toget.

Betongplattor på ena sidan och gräs på den andra, möts i mitten i ett 

torg med olika material.

UTERUMMET - SKISSER I PLAN nr 2



från de båda avdelningarna rinner regnvatten ner i en liten bassäng, 

där möts också de tre vägarna som går över bassängen som små broar.

I gräset ligger stenar att springa runt och klättra på, träd finns på 

torget och klättringsmöjligheter mot Rådmansgatan.

UTERUMMET - SKISSER I PLAN nr 3


