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MYROR I BRALLAN

Situationsplan 1:400Orienterande situationsplan 1:2000

Bakgrund och koncept - Rörelse
Jag vill skapa en förskola som uppmuntrar till rörelse. Att skapa utrymmen där man får 
använda kroppen maximalt, utan att störa pedagogerna och utan att få höra förmaningar 
om att sitta stilla när hela kroppen spritter och man har myror i brallan, Att skapa lokaler som 
uppmuntrar till spring, men samtidigt behålla utrymmen för lugn, koncentration och vila. Alla 
barn har olika behov, men idag upplever jag att endast vissa av dessa behov tillgodoses. 
“Snälla” barn kallas ofta de som är lugna, tysta och sitter stilla, medan de som har spring i 
benen och behov att att få väckla ut hela kroppen oftare anses vara “olydiga/störande”. 
Så upplever jag att hela vårt skolsystem ser ut. Vi spenderar vår skolgång åt att lära oss att 
sitta stilla. Detta har fl era baksidor, dels för de individer som från början har större behov av 
att röra på sig, för de stimuleras inte på rätt sätt, och dels för samhället där stillasittandet 
har blivit en folksjukdom. Varför skapar man inte lärandemiljöer där det fi nns ett alternativ till 
stillasittandet? En möjlig plats för maximal rörelse, där det inte stör undervisningen. En plats 
där man kan springa av sig sina myror i brallan för att sedan kunna sitta ner en stund med 
större fokus? För jag tror att det hänger ihop. Alla ska inte behöva springa runt runt runt, men 
de barn som har det behovet ska få den möjligheten. Förskolan är ofta det första mötet 
med den lärandemiljö som barnet sedan kommer att spendera nästkommande decennium 
inom, och är därför väldigt viktig. 

Direkt koppling till marken ger sluttande tak, 
likt Tantolundens slänt fast i motsatt riktning

Platsens form

En sluten rörelse där man 
kan springa runt runt runt

EN FÖRSKOLA I TANTOLUNDEN

Längdsektion AA 1:100

Korridorens väggar i regnbågens alla färger. Att springa inuti en regnbåge. Väggarna målas likt färgspektrat ovan, och korridorens färg blir även ett sätt att orientera sig på förskolan. Att lära sig att sina förskolefröknar fi nns där korridoren är grön.

Väggarna i korridoren målas i regnbågens färger.
En förändring i färg längs resan genom huset. Orientering.

Bana för spring = korridor. Att springa utan att störa. Rum för vila/rörelse vila/sova sitta stå springa

Taket sluttar och bildar en ramp som ansluter till gården och ger en resa i både sidled 
och höjdled. Resan runt taket är som en hinderbana. Långsträckorna med trägolv 

fungerar som transportsträckor där man springer eller går, och de tre rundade hörn-
ytorna kläs med gummiasfalt och här fi nns aktiviteter som gungdjur, kullar, balansgång 
m.m. I slutet av takets slinga fi nns en rutchkana infälld som leder tillbaka ner till gården.

Hemvistena har vita väggar för att skapa lugn och för att ge utrymme för barnens egna alster 
medan korridoren målas i klara färger från hela färgspektrat, likt en regnbåge, och förfl yttningen 

längs korridoren blir en resa likt att bläddra snabbt i en bok från pärm till pärm, 
fast med hela kroppen. 

Trägolv läggs i hela byggnaden förutom i våtrum och lugna rum, där förändringen 
i golvmaterial markerar ett annat tempo. Trägolvet fortsätter även ut förbi glas-

fasaden mot gården och suddar delvis ut gränsen mellan inne och ute. 

Korridoren uppmuntrar till maximal rörelse genom rundade hörn och färgsättning. 
En plats för att springa, för att väckla ut sin kropp till det yttersta. 

De små rummen används för lugna aktiviteter, men med olika teman. Ett 
rum målat med svart tavelfärg där man får rita på golv och väggar. Ett 

kojbyggarrum fyllt med stora kuddar och fi ltar. Ett tågrum med utsikt mot 
järnvägen utanför. Ett sagorum för sagostunder.

Från korridoren kan man se in i hemvisten och 
delade torg genom små kikfönster i barnhöjd. 

STILLA / MAXIMAL RÖRELSE

NEJ!

På min förskola:På förskolor idag:

De små rummen har olika teman,
används för lugna aktiviteter

Trägolvet fortsätter ut förbi glasfasaden 
och suddar ut gränsen mellan inne och ute

+

JA!

Korridoren ger utrymme för maximal rörelse. De små rummen ger plats för vila. 
Tempon däremellan fi nns i övriga rum.
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Fasad mot Ringvägen 1:100

Fasad mot järnvägen1:100

Huset ramas in utåt av en fasad bestående av smala vertikala träelement där vartannant element går från 
mark, förbi fönsteröppningarna och upp förbi taket för att bilda ett halvt genomsiktligt räcke, och de andra el-
ementen slutar vid taket med uppehåll för fönsteröppningar. Fasaden ger ett insynsskydd utåt men tillåter ändå 
utblickar för barnen. Att se men inte helt synas. Fasaderna mot den inbyggda gården utgörs av glasfasader, och 
även takets räcke mot gården är i glas för att behålla en visuell kontakt mellan barnen på taket och barnen och 
fröknarna på gården. Fönstren i fasaderna mot Ringvägen och järnvägen har fönstersmygar att sitta i, med utsikt 
mot tåg/bilar/bussar.

Fasad mot parken 1:100
0 5 m
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Sektion BB med fasad mot innergården 1:100

Tak
Träbeklädnad
Läkt
Tätskikt, PVC eller motsvarande
Luftspalt
Papp
Isolering med balkar, 300 mm
Ångspärr
Läkt
Invändig beklädnad

Vägg
Vertikala träribbor (omvänd 
lockpanel), 25x50 mm 
(Varannan träribba går hela vä-
gen från marken upp förbi taket 
och bildar ett räcke, och passerar 
förbi fönstren,medan de andra 
ribborna upphör vid fönstren och 
fortsätter sedan upp till mötet 
med taket.)
Vertikal läkt
Horisontell läkt
Lufttät träfi berisoleringsskiva
Isolering mellan träreglar, 200 
mm
Ångspärr
Vertikal läkt
Invändig beklädnad

Grund
Platta på mark - Betong
Hård isolering
Singel
Dräneringsrör

Golv mot grund
Invändig beklädnad - trä
Läkt
Nylonpluggar

Taket är en del av förskolans gård och 
här kan barnen springa runt runt runt.

Korridor för transport av mat 
mellan kök och matsal

Ett litet rum blir till ett 
kojbyggarrum

En korridor med 
rundade väggar 

för spring

Hemviste för en förskoleavdelning

Yta för vila och stretching Danssal

Tekniskt snitt CC 1:50
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