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Syfte

Utgångspunkten för förskolan är varje enskilt 
barn och alla barnen. 
En förskola med gemenskap och plats för alla, 
samtidigt som varje enskilt, fantastiskt och unikt 
barn finner sin egna vrå. 
En plats där barnets outtömliga lust att lära och 
veta mer, får växa fritt. En plats där alla önsknin-
gar, behov och intressen ryms. En plats att nyfiket 
uppleva, utforska och undersöka. 
Barn lär sig, utvecklas och växer som individer 
likaväl genom lek, bus, gemenskap och samtal 
som genom enskildhet, eftertanke och tystnad.

Fokus på den förskolan jag ritar ligger i att ge plats 
för alla dessa unika barn, tillsammans och enskilt. 
Därför blir mina ledord genom arbetet motsat-
spar.  

Helhet - Del    Del - Helhet
Stort - Litet    Litet - Stort
Inne - Ute    Ute - Inne
Gemensam - Enskild   Enskild - Gemensam
Ljud - Tystnad    Tystnad - Ljud
Ljust - Mörkt    Mörkt - Ljust

Dessa motsatser arbetar jag med genom alla delar 
inom organisation och gestaltning av förskolan., 
men de främsta kommer att vara Helhet - Del, och
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Under skoltiden har jag under fyra års tid arbetat 
i projektform där lärare formulerat uppgifter till 
oss elever, gällande funktion, program, kvm och 
tomt för projekten. Dessa uppgifter har alltid haft 
en viss verklighetsförankring. Vår uppgift har se-
dan varit att gestalta byggnader, anpassa dem till 
plats och kontext samt lösa rumsliga kopplingar, 
organisation, flöden och byggnadstekniska frågor.

För mig är det en väsentlig del av examensarbetet 
att jag själv som student formulerar min egen up-
pgift och tar kontakt med de aktörer som skulle 
vara berörda för projektet, för att ta fram all den 
information som behövs kontinuerligt under ar-
betets gång. Det är viktigt att arbetet får så stor 
verklighetsförankring som möjligt.

Att arbeta med denna förskola som examensarbete 
ser jag som en mycket spännande och intressant 
uppgift av ett fler anledningar. 
Dels har jag själv två barn som går i förskola, 
dels är jag själv född och uppväxt i Upplands-Bro 
kommun där förskolan är planerad, dels har jag 
praktiserade både förra sommaren och denna på 
plan- och exploateringskontoret i Upplands-Bro 
kommun. 
Men framför allt för att jag redan förra sommaren 
började tänka på de fantastiska förutsättningar 
som finns på den planerade tomten, just för en 
förskoleverksamhet. 

Metod

De tio första veckorna ska mitt fokus ligga främst 
på analoga verktyg i form av skisser. 
Då ska jag parallellt med mina undersöknin-
gar och analyser varje vecka producera 5 snabba 
skisser med olika fokus;

- Plan;   t.ex. organisatoriskt, rörelse,   
  flöden, kopplingar
- Sektion;  t.ex. upplevelse, rumslighet, volym, 
  skala, ljus
- Detalj;  t.ex. möten, materialitet, 
  köldbryggor, olika delar av 
  konstruktion, inredning
- Perspektiv;  t.ex. upplevelse, rumslighet, volym, 
  skala, ljus
- Modell;  t.ex. upplevelse, rumslighet, volym, 
  skala, ljus

Inom samtliga områden ska kopplingar kunna 
dras till arbetets ledord.

Kontinuerligt under de tio första veckorna ska det 
digitala materialet vara det sekundära verktyget. 
Det ska endast fungera som skissmaterial gällande 
linjetjocklekar och skalor. Då ska grundmaterial 
till alla ritningar färdigställas och skrivas ut för att 
tidigt kunna se upplägget av slutpresentationen.  
Under de tio sista veckorna arbetas det digitala 
materialet igenom och detaljeras för att nå det 
slutgiltiga resultatet.



Plats - Kontext

Förskolan jag har valt att rita är planerad vid ett 
område som är planlagt för exploatering av främst 
bostadshus, samt en förskola. Planen har varit på 
utställning men har ännu ej antagits. 

Tomten ligger i Upplands-Bro kommun 3 mil 
nord-väst om Stockholm. I det området  som i de-
taljplanearbetet kallas för Ringvägen.

Tomtarean för den planerade förskolan är un-
gefär 2700 kvm. Den angränsar till en naturpark i 
väster, fristående villabebyggelse i norr, gata med 
gatuparkering och bakomliggande punkthus med 
flerfamiljsbostäder i öster samt till planerade fler-
familjshus i söder. 

Tomten är idag klädd med skog och har en kuper-
ad terräng. Detta kräver en byggnad som delvis är 
i sutteräng eller i två plan vilket både utomhus och 
inomhus ger stora möjligheter och utmaningar.

I Upplands-Bro kommun har politiken i dagsläget 
önskemål om att förskolan skall drivas privat. 
Dock blir det förmodligen kommunen som 
beställer och det kommunala företaget kommun-
fastigheter som kommer att projektera, för att se-
dan köpa in tjänsten för förvaltningen och drivan-
det av förskolan av en privat aktör.

Upplands-Bro kommun skulle främjas av att få ett 
tillskott i form av en arkitektritad förskola. Det är en 
kommun som växer snabbt i befolkningsmängd och 
detta skulle bidra till att sätta kommunen på kartan.

Gestaltning

Ambitionen för den arkitektoniska utformningen 
är att följa mina främsta ledord: Helhet - Del.
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Genom detta uppnår jag en förskola där varje del 
får en egen tydlig plats samtidigt som de tillsam-
mans verkar för helheten.

Teknik

Jag har som mål att inom examensarbetet lära mig 
mer om konstruktion, statik, strukturella princi-
per, material, detaljer, inomhus klimat, hållbarhet, 
ekonomi, akustik och tekniska system.

Presentation

Alla delar i presentationen skall kommunicera 
och representera projektet, även den muntliga 
presentationen.

Text
Diagram
Situationsplan
Planer
Sektioner
Tekniskt snitt
Detaljer
Bilder
Situationsmodell
Sektionsmodell
Detaljmodell



Program

Tomtarea    ungefär 2700 kvm

Avdelningar   3-4 st 
Barn    60-80 st
BTA    600-800 kvm

KÖK    65 kvm

Inlastning   7 kvm
Tillagningskök   20 kvm
Grovkök (rensning)  5 kvm
Diskrum   12 kvm
Förråd (torrskafferi)  3 kvm
Förråd (kylrum)  3 kvm
Förråd (städ, övrigt)  4 kvm
Wc    2 kvm
Skrivbord
Garderob

SOPHANTERING  8 kvm

Avhämtning
Soptunnor   4 st á 70x80 cm
Kylt sopskåp   1 st á 100x100 cm

TEKNIK/FÖRRÅD/M.M 60 kvm

Elcentral (-er)   5 kvm
Ventilationscentral  25 kvm
Förråd (4-5 st)   20 kvm (totalt)
Städförråd   5 kvm
Tvättrum   5 kvm

PERSONAL   70 kvm

Entré (vindfång)  4 kvm
Personalrum (10 pl, köksvrå) 20 kvm
Konferansrum (15 pl)  15 kvm
Samtalsrum/Vilorum  7 kvm
Omklädningsrum  10 kvm
Kontor    6 kvm
Wc    2 kvm
Hwc    4 kvm
Dusch    2 kvm

AVDELNINGAR/HEMVIST 3-4 st á 100 kvm

Entrézon   35 kvm (totalt)

Groventré   12 kvm
Kapprum (20-24 pl)   14 kvm
Tvätt/skötrum   5 kvm  
Wc (barn)   2 kvm
Wc (vuxen)   2 kvm

Pedagogisk verksamhet 65 kvm (totalt)

Allrum/rörelselek/samling 15 kvm
Allrum/rollek   15 kvm
Ateljé (köksvrå)  15 kvm
Byggrum   15 kvm
Lugnt rum   5 kvm

GEMENSAMHETSYTOR 150 kvm

Samlingsrum/Rörelserum 70 kvm
Bibliotek   20 kvm
Matrum   60 kvm

UTERUM   2000 kvm

Lastzon (kök/sop)
Parkering (personal, hkp) 10+1 pl
Parkering (hämta/lämna) 6 pl
Cykelparkering  20 pl 
Barnvagnsparkering  35-50 kvm 
Förråd    2 st á 10 kvm
Entré (personal)  
Entré (avdelning/hemvist)
Entré (innegård)
Innergård    60 kvm  
Uterum under tak  35 kvm

Rörelselek
Rollek
Ateljé
Byggrum
Lugna rum
Sittplatser
Sandlådor
Rutchkana
Lekborg/hus/stuga
Klätterställning
Cykel/bilbana
Bensinstation

Asfalt
Gräs
Sand
Naturmark

PARKEN (allmän platsmark)   

Grillplats, gungor, kompisgunga, karusell m.m.



Programförklaring

KÖK 
Det är viktigt att köket är i direkt anslutning till 
lastzonen. 
Maten ska kunna tillagas på plats och barnen ska 
ha en separat matsal där de kan äta i lugn och ro. 
Matsalen ska fungera som en gemensam plats för 
förskolans samtliga avdelningar och bör vara cen-
tralt placerad för att kunna fungera även till annan 
samlande verksamhet.

SOPHANTERING
Sophanteringen ska ligga i direkt anslutning till 
lastzonen och bör kunna nås både utifrån och in-
nifrån för att underlätta hanteringen.

TEKNIK/FÖRRÅD/M.M
Elcentraler kan vara utspridda i fler mindre delar, 
medan ventilationscentralen bör vara samlad.

PERSONAL
Det är viktigt att ge personalens utrymmen 
omtanke gällande gestaltning samt skapa goda 
ljusförhållanden. Även här är det viktigt att tänka 
på helheten och delen och skapa möjligheter till 
både samlande samt enskilda ytor.
Personalens utrymmen bör vara placerade så att 
barn kan komma i kontakt med dem.
Dusch och wc kan kombineras inom samma rum.

AVDELNINGAR/HEMVIST
Avdelningen eller hemvisten är den plats dit 
barnen lämnas eller hämtas, där de har sitt namn, 
sina extrakläder och sin hylla i kapprummet och 

där de vilar på dagarna. 
Samtidigt som avdelningsgränserna suddats ut 
och arbetet på förskolan är mer indelat efter in-
tressen och projektgrupper så behöver det lilla 
barnet en plats på förskolan som de vet är mer de-
ras egen.

Entrézon
En rymlig entrézon är mycket viktig för att logis-
tiken på förskolan ska fungera. 
Det bör finnas en tydlig skogräns och möjligheter 
att hänga av sig blöta kläder och skor direkt i 
groventrén, samt plats för torra kläder och skor 
innanför skogränsen. 
Det bör finnas toaletter som kan nås både direkt 
från groventrén utan skogräns samt toaletter som 
nås inifrån.  

Pedagogisk verksamhet
Inom ytorna för den pedagogiska verksamheten 
är det viktigt att tänka på helheten och delarna 
samt att skapa mindre rum i rummet. Samtidigt 
som det ska gå att samla större grupper av barn, så 
ska det även gå att finna plats för enskildhet.
Alla barn är fantastiska och unika i sig själva. De 
har olika önskningar, behov och intressen. 
Alla dessa olika individer ska kunna finna sin plats 
på förskolan. Det kan skilja sig från barn till barn 
och från dag till dag, beroende på humör, lust och 
intresse.
Dessa är de huvudinriktningar på ytor som ska 
finnas för att kunna tillgodose alla barns lust att 
utforska, leka och lära: 

Rörelserum, Rollek, Ateljé, Byggrum, Lugna rum

GEMENSAMHETSYTOR
Utöver varje avdelning ska förskolan ha gemen-
samma ytor där man kan samla flera barn samti-
digt. Dessa är matsal, samlingsrum och bibliotek. 
Dessa ytor ska vara centralt placerade och kan 
vara kopplade till varandra eller helt frånskilda. 

UTERUM
Gestaltning och planering av utemiljön och uter-
ummen är precis lika viktiga för den pedagogiska 
verksamheten som gestaltningen av de inre delar-
na av förskolan är. 
Även här ska fokus ligga på helheten och delarna 
för att kunna tillgodose varje unikt barns önskn-
ingar, behov och intressen.
Även här ska dessa huvudinriktningar på ytor fin-
nas för att kunna tillgodose alla barns lust att ut-
forska, leka och lära: 

Rörelserum, Rollek, Ateljé, Byggrum, Lugna rum

PARKEN

Tomten för förskolan är relativt begränsad i det 
planförslag som är framtaget. Därför bör även 
omsorg tas kring gestaltning och planering av 
den naturpark som angränsar till förkolans mark. 
Denna kan fylla en viktig funktion för förskolans 
verksamhet och vid planeringen bör dess utrust-
ning komplettera förskolans. Med t.ex. grillplat-
ser, gungor, karuseller m.m. 



100 Dagar - 20 veckor

Vecka
 
  35 PLATSINVENTERING
 - Mäta in träd på tomten
 - Fotografera tomt, omgivning
 - Del - Helhet
 - Ta fram underlag till situationsmodell
 - Inventering av befintlig fauna

  36 PROGRAMINVENTERING
 - Undersök pedagogiska inriktningar 
 - Enkät till förskolor 
 - Bygg situationsmodell omgivningen

  37 PLATSANALYS
 - Bygg situationsmodell omgivningen
 - Solförhållanden
 - Färdigställ situationsplan omgivningen
 - Analys av platsens för- och nackdelar

  38 PROGRAMANALYS
 - Sammanställning av enkät
 - Undersök kvm, funktion, rörelse, 
   kopplingar, rutiner
 - Analys av program
 - Färdigställ situationsmodell 
   omgivningen
 - Del - Helhet

  39 RUMSLIGHET - SKALA
 - Del - Helhet
 - Minst 3 helt olika studier av rum i 
   rummet - i modell

  40 PROGRAM
 - Minst tre helt olika utkast på 
   organisation av program - i plan och 
   sektion
 - Diagram och analys av beslut 

  41 STRUKTUR/DETALJ ANALYS
 - Konstruktion, system
 - Akustik, ventilation
 - Materialitet, taktilitet
 - Detalj
 - Inredning
 - Del - Helhet

  42 STRUKTUR
 - Minst tre helt olika utkast av 
   byggnadskroppar, struktur - i modell
 
  43 SAMMANSTÄLLNING
 - Plats, Program, Rumslighet, Struktur, 
   Materialitet, Detalj
 
  44 DEL - HELHET, HELHET - DEL
 - Ute - Inne
 - Skalor
 - Revidering 

  45 3D-MODELL
 Färdigställande av 3D-modell

  46 RITNINGAR
 Färdigställande av planer och sektioner

  47 RITNINGAR 
 Färdigställande av detaljer

  48 BILDER
 - Färdigställande av bilder

  49 MODELL
 - Färdigställande av volymmodell till 
   situationsmodell
 - Bygga modell av hela byggnaden i två 
   sektionsdelar som går att föra samman
 - Bygga modell av detalj/inredning

  50 MODELL
 - Färdigställande av sektionsmodellens 
   båda delar
 - Färdigställa modell av detalj/inredning

  51 FÄRDIGSTÄLLANDE
 Färdigställande av presentationsmaterial 
 Text
 Diagram
 Situationsplan
 Planer
 Sektioner
 Tekniskt snitt
 Detaljer
 Bilder
 Situationsmodell
 Sektionsmodell
 Detaljmodell

  52 JULLOV

  1 JULLOV ???

  2 KRITIKVECKA ???



Undersökningar - Frågeställningar

Här följer några frågeställningar jag undersöker 
och kommer att besvara under arbetets gång. 
Dessa frågeställningar rör önskemål och krav från 
kommunen som beställare.

Hur många avdelningar/barn ska förskolan bru-
kas av? Vilka belägg finns det bakom 3 eller 4 st?

Vilka riktlinjer finns för personaltäthet samt stor-
lek på barngrupp?

Antal våningar på förskolan? 1, 2 eller sutteräng?

Ska man ha tillagningskök eller bara prepare-
ringskök? Tillagningskök är att föredra men vil-
ka belägg finns för detta? Vilka är kraven som 
tillkommer för att ha ett tillagningskök? 
(Kommunen arbetar med en kostutredning.)

Kan man tänka sig uthyrning av delar av för-
skolans lokaler under helger för tex barnkalas? 
Finns det förskolor/öppna förskolor som idag hyr 
ut delar under helger för tex barnkalas?

Finns behov av nattis, dvs förskola som ombesör-
jer förskoleverksamhet över natten eller på andra 
tider än de i kommunen som är vanligast före-
kommande 6.30-18.30?

Finns det uppgifter på personalens/förskolech-
efers önskemål/krav/resonemang från de senast 
byggda förskolorna i kommunen: Norrboda, 
Rosenängen, Klockarängen?

Önskemål rörande rumsindelning, funktionsin-
delning, kvadratmeter krav/funktion, hur peda-
gogiken tar sig uttryck i arkitekturen, hur man 
arbetar med olika barngrupper; åldersblandat, 
storlek på grupp? Hur ser man på skillnaden mel-
lan hemvist och avdelning? 

Finns. det material gällande kommunens ön-
skemål/krav på verksamheten?

Finns det någon mall att utgå ifrån gällande ovan-
stående frågeställningar?

Finns det underlag kring planförslaget i fråga om 
val av tomt, storlek på förskolan, mängden barn?

Utöver dessa frågeställningar kommer jag att själv 
läsa på kring forskning som gjorts av olika peda-
gogiska inriktningar och hur de kan ta sig uttryck 
i arkitekturen, både gällande gestaltning av byg-
gnadens inre och yttre samt rörelse och organisa-
tion av funktioner. 
Även inredning av den inre och yttre miljön är av 
yttersta vikt för den pedagogiska verksamhet som 
ska bedrivas. 

Vilken pedagogisk inriktning är förskolan tänkt 
att ha? De inriktningar jag tänker undersöka är: 
Reggio Emilia, Waldorf, Montessori, Traditionell.
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Illustrationsplan


