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Barn ska få möjligheten att växa upp med, och uppleva, vuxna 
sammanhang samt visuell komplexitet i sin omgivning. Utan dessa 
utbyten och objekt i sin omgivning utvecklas barns delaktighet i 
samhället som ansvarsfulla medborgare långsammare. Detta är 
projektets utgångspunkt. Förskolan Bullerbyn är, precis som namnet 
tyder på, en liten by med olika verksamheter där förskolan ligger i fokus 
med en central gård. Barnen kommer i kontakt med vuxna som arbetar 
i byggnaderna intill: bageriet levererar bröd och fika, restaurangen lagar 
mat till lunchen, ett snickeri delas med ateljéerna, utställningslokalen 
drar till sig både vuxna och barn i sin verksamhet och kontorsfolket 
kommer och går genom uteplatsen. Den samhällskomplexitet som 
barnen förtjänar och växer av finns genom denna variation.

Den visuella uppbyggnaden av byn bygger på samma idé, att 
komplexitet är något som barnen behöver för att växa och förtjänar för 
att må bra. Med hjälp av platsens historiska kontext skapas en by med 
en basal men även abstraherande ornamentik för att dels fånga barnens 
intresse och dels skapa lager av ornament som leder till flera tankar och 
utforskningar. Dessa ornament tar form i främst två element. Den första 
formen utgår från Ekermanska malmgården. Genom en överföring 
av malmgårdens sadeltak och burspråk, liksom Rachel Whitereads 
”House” (1993), överförs även historiska referenser och minnen in 
i byggnaderna genom en ny tolkning där husen placeras riktade in 
mot gården, men utan att referera till de ursprungliga funktionerna i 
malmgårdens form. Formen blir på så sätt ett tydligare minne genom 
att frikopplas från funktion. Det som har varit ett tak kan bli ett golv. Det 
som har varit ett golv kan bli en fönstervägg. Detta formspråk använder 
sig av material som kopparplåt, plast, betong, sten för att dels göra det 
ursprungliga materialet, trä, en del av detta minne och dels etablera en 
elementär permanens. 

Samma röda tråd av permanens vill jag skapa genom att markera 
entréer med tydliga meander längs insidan av dörrfoderna. Dessa 
meander kommer att aktivera barnens intresse och tydligt markera vilka 
byggnader som tillhör barnen/förskolan och vilka som tillhör de ”vuxna” 
verksamheterna. Meandringarna runt dörrarna till förskolan kommer att 
vara inpränta med formen av barnhänder för att locka barnens nyfikenhet 
till att bokstavligen ta på materialen och göra deras plats synlig. Liksom 
all portsymbolik ska dessa band markera en viktig och särskild ingång 
och på så sätt lyfta eller synliggöra verksamheten genom att tilldela 
den en symbolisk vikt.
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Förskolan 
Bullerbyn

En bullrig fyrfilig motorväg, 
Ringvägen, samt mindre väg 
med parkering, separerar 
tomten på Tantolundens kant 
från Södermalms kvarter. 
Kommers längs denna sida 
ger bra möjlighet att skapa 
kontakt med   stadsmiljön.

Tåg åker förbi med tätt 
mellanrum på tågspåren 
på södra sidan av tomten. 
De, liksom bilarna, alstrar 
en hel del ljud. Här är det 
lämpligt med delade lokaler 
så som kontor, snickeri, 
utställningslokal som dels 
skapar en buffert som skärmar 
av gården, dels drar in vuxna 
i gården. 

Tomtens västra sida kantas av 
Ekermanska malmgården,  två långhus 
med sadeltak, samt Tantolunden med 
sina kolonilotter, promenadvägar, 
småskog och öppna gräsfält. På 
denna sida ligger förskolan med 
kommunikationsvägar till både 
malmgården och parken. 

Rachel Whiteread, 
“House” (1993)



Tekniskt snitt 1:150



Sektion B-B (Sydost) - 1:300

Sektion A-A (Nordväst) - 1:200

Det är en solig dag på 
Förskolan Bullerbyn och 
barnen leker ute på gården. 
Tom ser att kocken Anna har 
några stora svampar med sig 
på väg in till restaurangköket 
och  han säger åt sin kompis 
Emil att komma och kolla. 
Emil stannar upp med 
fotbollen och tittar medans 
Anna börjar berättar om 
svamparna och hur de ska 
tillagas.
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