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Se det stora i det lilla 
Se det lilla i det stora

(förskolechef Norrbodas förskola), Emil Spa-
nos (kock Norrbodas förskola), Personalen på 
Norrbodas förskola, Susanne Johansson (verk-
samhetsansvarig Storstugans förskola), Eme-
lie W Bernemyr (Stockholms universitet, För-
skolelärare Storstugans förskola), Personalen 
på Storstugans förskola.
       
Mitt förslag på förskola vid Ringvägen i Kun-
sängen kommer att vara med under utställ-
ningen inför antagandet av detaljplanen för 
Ringvägen. Detta tillsammans med att bild-
ningsförvaltningen visat intresse för fortsatt 
dialog har gjort att mitt mål omverklighets-
förankring känns uppnått.

Arkitektoniskt har jag skapat en förskola av 
beständiga material, där möjlighet till flexibi-
litet över tid finns. En robust och genomar-
betad grund gör att de unika karaktärsdragen 
bibehålls över tid även om de lösare inre de-
larna förändras. 

Det är en förskola med plats för varje en-
skilt barn och alla barnen. Du finner rum för 
enskildhet, mindre och större grupper. Jag 
skulle gärna låta mina egna barn gå på denna 
förskola.

Nu lever förhoppningen vidare om att verkli-
ghetsförankringen i mitt arbete kan leda till att 
denna förskola får genomgå ytterligare bear-
betning inför ett färdigställande.
   
   

REFLEKTION
Utgångspunkten för förskolan var varje en-
skilt barn och alla barnen. 
En förskola med gemenskap och plats för 
alla, samtidigt som varje enskilt, fantastiskt 
och unikt barn kan finna sin egna vrå. 

Fokus på den förskolan jag ritat ligger i att ge 
plats för alla dessa unika barn, tillsammans 
och enskilt. Därför var mina ledord genom ar-
betet motsatspar så som Helhet - Del, Stort 
- Litet, Inne - Ute, Gemensam - Enskild, Ljud 
- Tystnad, Ljust - Mörkt.

För mig var det en väsentlig del av examen-
sarbetet att jag själv som student formul-
erade min egen uppgift och tog kontakt med 
de aktörer som skulle vara berörda för pro-
jektet, för att ta fram all den information som 
behövdes kontinuerligt under arbetets gång. 
Det var viktigt att arbetet fick så stor verkli-
ghetsförankring som möjligt.
Under arbetets gång har dialog med aktörer 
från kommunen varit drivande; Anders Wedin, 
(skolchef på bildningsförvaltningen), Henrik 
Hedqvist (utbildningschef på bildningsförvalt-
ningen), David Lanthén (plan- och exploat-
eringschef), Torkel Lindgren (handläggande 
planarkitekten).
Nära dialog, studiebesök och enkä-
tundersökningar med tre olika förskolor lade 
också grunden för mitt arbete; Sonja Derkert 
(förskolelärare Gökboets förskola), Personalen 
på Gökboets förskola, Ing-Britt Andersson 


