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Utformningen har även, på en större skala, utgått från en frågeställning om 
hur en byggnad kan agera i stadsrummet, hur intentioner kan översättas, hur 
tydlighet kan vara generös.

Projektet tar ställningen att generella rum som ska vara “bra för allt” även blir lika 
dåligt för allt. Även “generella” rum sätter gränser. Kan man ge mer genom att 
programera specifikt och vara tydlig med hur rummet ska agera och för vem?

Det finns vissa generella “sanningar” om en förskoleverksamhet . Samtidigt är 
det enorm skillnad på en 2-åring och en 3-åring. Utöver detta varierar behov 
under en dag. – Utmaningar som denna byggnad tar sig an. 

För att kunna jobba med specificitet var en viktigt del av processen att intervjua 
personal på förskolor och översätta information - både om åldersgrupper, dess 
intressen och behov, och hur verksamheten fungerade - till aktiviteter; och 
utifrån dem till rumsliga idéer. 

Byggnaden är baserad på ett griddsystem som skapar ramar att arbeta med 
denna specifika programering inom, och som också organiserar byggnaden på 
ett mycket strukturerat sätt (se diagram).

Förskoleverksamheten är uppdelad i åtta avdelningar med fyra åldersgrup-
per (1-6 år).  Alla avdelningar är baserade på samma idé om procession och 
scenarion utöver de grundläggande kraven som kom ur intervjuerna (så som 
översikt och möjlighet att stänga av) men sen är denna grund (det “generella”) 
specialanpassat efter åldrar, främst mha skala på rum och rumselement och 
baserat på aktiviteter och behov. Denna uppdelning ger också varje barn en 
trygghet och möjlighet att röra sig fritt inom “sitt hem” i byggnaden fritt.

Rummen har utformats dels med tanke på på olika åldersgruppers behov 
men även med tanke på bygganden som en “tredje pedagog” som kan stödja 
förskolepedagoerna  - till stor del genom att vara anpassade för barnen - men 
även genom att underlätta kontakt och samverkan. 

Inom ramarna som skapas används material till funktionella ändamål men 
framförallt för att förstärka upplevelsen av rumsskillnader, då avdelningarna är 
baserade på behovet att både kunna ha översikt, stänga av,och för barn att 
kunna röra sig fritt. Systemet utnyttjas också för att skapa variation i höjdled 
som bidrar till upplevelsen. Denna vertikala rörelse, eller knäckningarna av 
taket, har integrerats med behov av ljusinsläpp. Detaljer ska stödja intentioner. 
Höjden på dörren till toalettbåset möjliggör att man kan vara avskild utan att 
känna sig instängd. 

En tydlig ingång var också att skapa läsbara rum för att stärka barnens känsla 
av självständighet (tillsamans med tillgängliggörandet) och en trygghet - som 
ger större möjlighet att utnyttja rummen och testa dess gränser. Även om rum-
men är specifikt programerade undviker de att säga hur man ska agera - vad 
man ska bygga, hur man är på en lutning, vilken position som är skön att sitta 
i - och försöker snarare locka till utforskning och utveckling hos barn av hur 
man kan förhålla sig till olika typer av rumsligheter, och i förlängning utveckla 
relationen till sin omvärld.

Även utåt är byggnaden tydlig; höjdskillnader bildar rumsavskiljande element 
mellan det publika och de mer privata förskolegårdarna. Byggnaden öppnar 
sig mot gatan, erbjuder en riktning över taket med en tydlig slinga som kopplar 
stadsrummet med parken genom taklandskapet. Det erbjuds en plats för olika 
“grupper” att mötas - vid specifika punkter och valda tillfällen. 

Arkitektur är en scen för liv. 
Den skapar möjligheter, formar förutsättningar. 
Denna byggnad är ritad utifrån barn, för att undersöka vad det kan ge 
arkitektur att utgå från ett specifikt subjekt, samt hur arkitekturen kan 
agera för det subjektet och understödja dess behov. 

RUM FÖR BARN
Jenny Övergaard



OM FÖRSKOLA SOM VERKSAMHET
Hur kan arkitekturen vara specifik för verksamheten? För barnen, för peda-
gogerna? Hur kan rummen vara en del av att utvecklas? För olika ålders-
grupper? Hur ser det som ska hända ut? Vad kan arkitekturen göra för att 
understödja och skapa möjligheter? Hur kan arkitektur vara en del av att 
ta in, relatera till, ställa frågor, och testa? Hur kan arkitektur hjälpa att “göra 
själv” ?

GENERELLT
Förskola=byggnad som något som skapar förutsättningar. Tänk på kontakt, översikt, olika 
typer av gränser, föränderlighet, och att hjälpa barn att göra själva. 

PRAKTISKT+ORGANISATION, VERKSAMHETEN:
SEPARERA
Ge gärna det administrativa en särskild plats. Även föräldrar - ge möjlighet att kunna  hänga 
kvar och mötas, men inte i verksamheten - blir förvirrande för barnen. Föräldralediga tycker 
om att hänga tillsamans. 

Det finns fördelar och nackdelar med att blanda åldrar, men de flesta förskolor delar upp 
sig efter åldrar så de kan fokusera på den ålderns behov - hjälpa bäst på det sättet. 

KONTAKT
Bra med öppenhet mellan avdelningar, så pedagoger kan ha kontakt och stötta varandra.
Organisera förskolerum runt delade utrymmen och skapa kontaktytor mellan avdelningar -> 
gör det möjligt att samarbeta. Det är inte bra att ha för isolerat på en avdelning. 
“Dödytor”= kök, avpå klädning, hallar, som delar av och skiljer avdelningarna, som inte går 
att utnyttja. Lägg “delade” rum nära avdelningarna, så det blir naturligt, annars utnyttjas de 
inte.

RÖRELSE
-Tänk på handikappsanapassning - barn, föräldrar, pedagoger. Var sätts en hiss så man 
kan nå överallt? 
-Barn kommer alltid göra något. Om det inte finns något som involverar/aktiverar så kom-
mer de inte stå stilla.  
-Vuxna kan gå långt, det är jobbigt att transportera barnen

FLEXIBILITET
Olika behov under en dag- Fler på FM, färre på EM. Ofta är det mer fokuserat på FM, och 
mer fritt - samt färre pedagoger på EM. Då behöver man mer översikt, kanske vill man 
stänga av vissa rum - tänk på vilka rum stänger av då, så endå har kontakt med toaletter 
tex. En förskola behöver både öppna rum - där kan ha översikt - och stängda rum, där en 
pedagog kan fokusera med färre barn. Man behöver kunna dela upp sig - kaos om alla på 
skolan tillsammans hela tiden. 
Genom att jobba med rum i rum kan man ha översikt medan barnen känner att de har 
eget. Rum generelt behöver inte vara så himla stora. 

Vissa rum är bra om de är specifika, så man vet vad man ska göra där, hur man ska läsa 
av och agera. Och att det finns vissa sanningar, som alltid stämmer. Men det kan vara bra 
att kunna göra om i vissa rum, för att det ska fungera för en tillfällig aktivitet.Vissa saker 
kommer alltid vara förälderliga, och olika med olika grupper och pedagoger, olika dagar, 
måste finnas plats för (innom strukturerad ram?). 

Barn ändras snabbt  - det är stor skillnad på att vara 1 år äldre. Men har även 
olika behov under en dag.

PEDAGOGIK+ interaktion rum
Har möjlighet att hjälpa barn göra själva, öka deras känsla av självständighet och 
därmed självkänsla generellt. 
Mycket fri lek, bygga saker, att vara kreativa. Många har ateljeer för konst (lera 
måla klistra, sand...) gillar att rita på väggar - måla stort. Vissa brukar tänka på 
att ha saker frame så barnen kan välja själva, så inte hela tiden styrs av vad 
pedagogen känner för. Aktiva vs passiva barn. 
Agens - vi interagerar lika mycket med saker och objekt kring oss som män-
niskor, och blir påverkade av dem. Med barn är detta mycket mer direkt - läser 
objekt på ett annat sätt än vuxna, för att vi lärt oss hur man “bör” agera. Tex en 
rund matta likställer vuxna med myshörna, medans barn tänker “springa runt 
runt”, och lång smal korridor = “spring snabbt!”. Med tanke på detta blir rum och 
saker som en extra pedagog, som kan agera/jobba med eller mot de andra 
pedagogerna. En busshållsplats jobbar väldigt mycket mot pedagogen, medan 
ett rum som aktiverar, organiserar och hjälper barn att göra sjläva jobbar med. 
Förskolan är en plats att utveckla relation till omvärlden. 

AKTIVITET 
Rummen kan aktivera och locka till utforskning, hjälpa barn vara självständiga 
genom att vara anpassade för barn. Jobba med hur ett barn ser ett rum. Det 
finns en frihet i att bli styrd av rum. Att veta vad man ska göra var bidrar till känsla 
av självständighet. Gör det möjligt för dem att göra själva.Kan genom rum jobba 
med en pedagogik där saker finns framme, och barnen får välja själva. Detta 
fungerar olika i olika åldrar - ju äldre desto mer självständiga, medan andra 
måste aktiveras - men om det finns framme kan de välja tillsammans med peda-
gogerna - vs att pedagogerna ska plocka fram allt. Tänk på hur kan jobba med 
korppen i relation till rum. 

AKTIVITETER RELATERADE TILL RUMSLIGHETER
Att jobba med fokus. Under vissa moment är det bra att inte ha distraherande 
saker, så som fönster, närvarande. tex när ska äta eller ha samling eller sova ska 
det inte vara något som är roligare att göra/titta på.  
Det är jätteroligt att stå och titta ut genom fönstret, liksom hänga, och iakta, och 
beskriva det ser. Även att titta på varandra.

SKALA- allt är mycket mindre. Det krävs mindre skillnader, distanser, för att göra 
skillnad. Upplevs proportioneligt så att säga. Färgkodat - golv och väggar - kan 
läsa av.  Tänk snällt lågt och mjukt. 



ÅLDERSBESKRIVNING

UTVECKLING AV SÄTT ATT VARA, KAPACITET, 
BEHOV, AKTIVITET, INTRESSE
LEDER TILL--->
AKTIVITETER/RUMSBESKRIVNINGAR
6-åringar vet vad de gör och är mer medvetna. De vill diskutera saker och veta varför. 
Har även kapacitet till längre koncentration och en utvecklad förmåga att uttrycka sig. 
Ju äldre barn desto mer “kunskapsorienterade” är aktiviteterna - de diskuterar, gör 
undersökningar, målar, lär sig alfabet, att räkna och mäta..... Görs redo för skolan, 
Denna åldersgrupp gör mer utflykter över dagen.

5-6-åringar har bättre balans och kroppskontroll. De har även mer energi och kan gå 
och springa längre.Vilar inte lika mycket på dagen, vilostunden kan innebära att sitta 
ned och läsa en bok högt.

Rumsmässigt handlar det mest om att hjälpa barnen att göra själva. Det är också bra 
i denna ålder med rum som kan utnyttjas på olika sätt.

Äldre barnen har fler samlingar där de diskuterar olika saker.

Toalett - har blivit mer självmedvetna - börjar vilja kunna stänga lite om sig, men tycker 
det är läskigt att vara instängda. 

----->
5-6

Rum kan stänga av och fokusera.
Rum som kan utnyttjas på olika sätt. Rum som kan förankra diskussioner om 
olika ämnen i. Dela vilorum+läsrum - ge mer plats + kan göra andra aktiviteter 
där, tillsammans. 
3 toaletter/avd. där kan stänga om men inte är instängd.
Ge tillgänglighet till övre takgården, så får en större lekplats, och kan börja 
utveckla sin kontakt med världen utanför förskolan. 

4- pratar och kommunicerar på ett mer utvecklat sätt. Har en tydlig vilja och egna 
personligheter på annat sätt - börjar bli mer individuella och självständiga i sin aktivitet. 
Kan “springa iväg och leka något” . Är mer kreativa i lekar - och börjar skapa egna 
lekar med regler mm. självständiga kreativa lekar. De förstår regler i lekar men ändrar 
dem gärna själva.
4-åringar känner igen och kan tänka ut, och har mer behov av att lära sig nya saker. 
De är intresserade av att få veta - förklaringar, resonemang. De uppfinner sin egen 
användning av saker. 

Vid 3-5-åldern kan man börja involvera barnen och ha aktiviteter. Vid fri lek springer 
3-åringar de mest runt och skriker. Det är fint om de kan välja aktivitet själva, men 
pedagogen är ofta med och involverar och ser till att de gör klart. (Detta handlar mest 
om att ha pedagoger som bryr sig.) 

----->
4-5
Rum kan stänga av och fokusera i.
Rum dit kan söka sig själv och hitta på egna saker. 

Toalett i yngre-mellan åldern: nästan trevligt om andra är där när endå ska sitta där. 

3- Har börjat prata. Testar saker. Springer!

----->
3-4
Mindre rum, bra om pedagoger kan ha översikt över flera samtidigt. Medan 
pedagogen är involverad med en grupp kan de ha översikt över andra barn 
också.
Springrum.
Bygga eget.
Rullrum.
...Rum som aktiverar, har olika användning. Möjlighet att stänga av delar av 
avdelningen. 

Ju yngre desto Större behov av tryggt och säkert. Det är viktigast. 
Kan ha personlig kontakt med ett begränsat antal människor. 
De minsta barnen - behöver hjälp med allt. Rummen handlar således mest om att 
hjälpa pedagoger hjälpa. 
1-2-åringar har svårt med balansen- kan tex inte stå på ett ben - kan inte stå upp och 
ta av/på sig kläder och skor. Bra med sittplats.
Tycker det är spännande med små skillnader, typ 20 cm gupp, lite lutning. Att gå upp 
och ned för om och om igen. Små, enkla saker är roliga. Måste inte vara så extremt, 
10 cm är en höjd, 20 cm ett hinder, och något kul att utforska. Gör det inte för läskigt 
- om ett golv lutar för mycket kan de till exempel få upp en fart de inte kan hantera. 
Mycket jobbigt att “transportera”, speciellt när precis börjar lära sig gå, kanske inte kan 
gå så bra i trappor och behöver hjälp hela vägen. 
1-3 åringar är lätta att ha ihop för de tycker det är roligt att sitta och hålla på med en 
grej. Har svårt att fröstå lekar, men kan sitta med en kloss och tycka det är roligt. 
Tycker också det är jätteroligt att titta på saker och säga vad det är. 
Kort koncentration, gör saker i 3 min, sen gör de ngt annat. 
Mer fysiska aktiviteter. 
Toalett- de yngsta har bara blöja, kan ha en toalett typ, om de skulle vilja testa. 

1-2-3----->
Korta avstånd, mindre rum, mindre skillnader i tex lutningar, bättre översikt, lät-
tare för barn att ta sig runt. Kanske mer rum i rum, då de yngsta har kortare at-
tentionspan, så det är bra att göra det lättare för barnen att “gå vidare” utan att 
hela gruppen måste anpassa sig. Vara kvar i samma rum men göra olika saker. 
Tryggt.
1 barntoallet, mer blöjrum +hyllor/förvaring till. Handfat för pedagoger att tvätta 
där.
Vuxendiskho +möjlighet spola av rum/tvätta barn?
Tänk på att allt ska vara extra lågt. Mjuk fast låg inredning. Extra låga fönster. 
Fasta saker kan klänga och hänga på. “klättra”, börja utforska och utveckla hur 
använder sin kropp - vissa lär sig gå. 
Är mycket på golvet -  gör det behagligt. 
Fokus på att hjälpa pedagoger hjälpa, de minsta barnen behöver hjälp med det 
mesta.
Inget springrum. 
Av/påklädning - bänkar där pedagoger kan hjälpa barnen klä av/på sig.

6 5 4 3 2 1



TAKPLAN 1:400

att göra
�na färger

sektionslinje!! 
placera in mark
under byggnaden exakt (duplicera platslagret, rotera byggnad- ha vit värgad form av byggnaden över. ), �xa “ mark runt 
byggnad, så landar.  OBS broar. 
lägg träd överst

ta ut plan med bara väggar fönster dörrar till axo - eller mer? inredning med? 

(sen, si�ror på och rumsbeskrivnningar till.) 

1
2
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4

5

6

RUMSIDEER 

(ÖVERSÄTTNING) 

TAKPLAN

OM UTOMHUS - Pedagoger ska kunna ha överblick - Bra 
med naturligt avgränsade områden. Jobba med tydliga 
gränser. Pedagoger delar ansvar mer. Olika typer av uterum 
för olika aktiviteter. 
Kan byggnaden erbjuda både “eget” och delat --- även med 
offentlighet / utomstående som inte del av verksamheten? 
Alla barn tycker om att observera men blir jobbigt för små 
barn om ska interagera med för många. ----->

1 RAMP FRÅN GATA Rörelse mellan stadsrum och takland-
skap
2 PUBLIKT/ODLING/SITTA ÄTA Terraserade lådor ger jord-
djup som behövs för att odla. 
3 FÖNSTER Förstärker upplevelse om att vara på tak. och 
ger ljus på kvällen. 
4 PUBLIK RAMP Kopplar publika rummet med parken ba-
kom - separerar avdelningarnas gårdar - det publika rummet 
skär genom barnens värld, men är mycket tydligt avgränsat. 
5 BARnRAMP Äldre barn har tillgång till odling och den övre 
gården. mer koppling till ädnre människar. 
6 GÅRD Två avdelningar med samma åldersgrupp delar 
utegård. har samma typ av behov. 



MARKPLAN 1:400

att göra
�na färger

sektionslinje!! 
placera in mark
under byggnaden exakt (duplicera platslagret, rotera byggnad- ha vit värgad form av byggnaden över. ), �xa “ mark runt 
byggnad, så landar.  OBS broar. 
lägg träd överst

ta ut plan med bara väggar fönster dörrar till axo - eller mer? inredning med? 

(sen, si�ror på och rumsbeskrivnningar till.) 
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MARKPLAN

0 RUM INNAN RUM Byggnad förskjuten från gata för att ge 
distans till trafik. Rör sig över broar. Lätt att gå med barn-
vagn. Förankring i staden. Sparar träd som blir som ett filter 
mot gatan. 
1 RESTAURANG / KÖPA ÄTA MAT Öppet mot gata. En plats 
för föräldrar att hänga (inte i verksamheten). Kan äta middag 
tillsamans med familj. Kan nyttjas vid frukost, fika, lunch, 
middag. Serverar även barnen.
2 KÖKET agerar som filter mot verksamhet - kan röra sig 
genom. Plats för disk, att laga mat, kall förvaring, hyllor. My-
cket bänkyta. Lätt för personal att röra sig både ut i restau-
rang och matsalen. Kan ha den översikt som är viktig. 

Om PERSONAL - Bra att jobba med kontakt mellan person-
al/vuxna på avdelningar - därför positivt om personalrummet 
är delat med alla avdelningar, så personalen möts. Kanske 
bra med ett vilorum, då vissa försöker sova på sin rast. Bra 
med separat rum där kan sköta det administrativa, som är en 
stor del av jobbet.  Rum för vuxna/pedagoger behöver inte 
ligga i lika nära anslutning till avdelningarna eftersom vuxna 
kan gå längre utan problem. Det som är jobbigt är att trans-
portera grupper med barn. ----->

3 PERSONALRUM Delat med alla som jobbar i huset - 
underlätta interaktion och sammarbete. Kontor har visuell 
kontakt med restaurang.

OM MATRUM - Positivt med specifikt matrum, eftersom ak-
tiviteter annars måste brytas och städas undan inför måltider 
och utformning av rum dessutom styrs och regleras av krav 
som ställs på ett matrum annars. Dessutom blandas ma-
trester med leksaker. En matsal skulle också kunna använ-
das till mycket - dvs aktiviteter utöver ätande. ----->

4 MATSAL där barn äter/personalen kan ha möten/aktiviteter 
med hela förskolan kan hålla till. Rummet kan även hyras ut 
tillfälligt till andra aktiviteter/aktörer. 
Föräldrar kan lämna barn genom kök för att äta frukost här. 
Öppningar mot kök gör det lätt att servera mat. Rummet 
är format för visuell/ljud kontakt mellan grupper. Takfönster 
släpper in ljus. 
*Tvättställ - barn kan tvätta händer och ansikte innan de går 
ut på gården/om kommer utifrån til mat och behöver inte gå 
omväg ned till avdelning. Fera kan tvätta samtidigt.
*Lämna disk själva - kontakt med matpersonal.
*Hiss - för varor+ de som inte kan gå - handikappsanpassat.
*Låga tunga bord. Sitta på golvet - pedagoger behöver inte 
lyfta + gör det lätt att städa. Personal kan röra sig runt bor-
den. Matta på golvet för att dämpa ljud. 

OM ATT KLÄ AV/PÅ - Hjälp dem klä av och på sig själva. 
Man kommer in i grupper om ca 5 barn + pedagog i taget. 
Obs barns kläder blir ofta smuttsiga och blöta. ----->

5 AV/PÅKLÄDNING egna platser. krokar och hyllor höjdan-
passade. Ligger på väg in och ut. Finns rum att tvätta och 
torka kläder. 

OM ENTRÉSITUATIONER - Dörrsituationer är jättejobbiga, 
speciellt om dörrar inte går att ställa upp eller om det är flera 
på rad. barnen måste liksom slussas. Tänk på att ha sam-
lingsyta där barn kan vänta innanför och utanför dörr.Överallt 
där barn ska vänta, se till att kan göra något - alla är inte 
klara samtidigt, tex när ska klä på/av eller har ätit mat. ----->

6 GROVENTRE Markbeläggning (galler) fortsätter in i byg-
gnaden. Lutningen leder in. Skrovligt golv - inte halka. Tydlig 
skogräns skapas mha höjdskillnad, ränna (som också gör 
det lätt att spola av govlet), och skillnad i material. Det sk-
rovliga övergår i färgglatt plastgolv. Finns bänk där sätter sig 
för att ta av skor och ställa skor i. Rummet berättar vad som 
görs var. 
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BOTTENPLAN

OM VATTEN - Jätteroligt att se barn leka med rinnande vat-
ten (barn älskar vatten), men också jobbigt pga slöseri, och 
vill lära dem det.  - går det att återvinna vatten? Vattenrum 
kan vara ett rum där man diskuterar resurser och återvinning 
och att inte slösa utöver experiment. Behov av ca 2 WC/avd. 
Avskilt men öppet. Lätt in och ut. Olika höjder. Små toaletter 
är fantastiska pga “göra själv”. ----->

1 TRAPPEN skapar en tydlig separering mellan den delade 
delen av byggnaden och den egna avdelningen. 

2 TVÄTTRUM att passera genom rummet blir en påminnelse 
om att tvätta händerna. Plats att experimentera med vatten. 
Olika höjder gör det lätt för barn att göra själva, och lockar 
också till att experimentera med hur vatten rinner.
Fönster skapar tydlig koppling med natur och inspirerar 
till tankar om miljö - vatten inne kopplas med vatten ute. 
Plastgardin och rännan på golvet skapar tydlig gräns mellan 
linoliummattan och filtmattan och gör det lätt att spola av 
hela rummet. 
3 TOALETTER - olika för olika åldrar. De yngsta har bara 
blöjrum med hyllor. I de äldres avdelningar kan man gå på 
toaletten avskilt men inte avständ (svängdörr som inte går att 
låsa. klämmskydd. Öppet till golv och tak). 
4 SAMLINGSRUM som landskap. Barn kan hitta sin egna 
plats. Riktningen på rummet skapar fokus mot centrum. 
Högre fönster = mindre distraherande. 
5 KOPPLING MELLAN AVDELINGAR + DELAT RUM FÖR 
FOKUS Kontakt mellan pedagoger men fysiskt avstängt. 
Motverka isolering. Möjligt att öppna upp eller stänga. Dela 
av rum med en låg vägg som pedagoger kan ha kontakt 
över men som barnen upplever som något slutet (alt. typ 
vikvägg). Ljus genom takfönster.
------------------------
Alla avdelningar är baserade på procession, scenarion och 
en ide om separata rum för olika aktiviteter/rum som aktiver-
ar, men de är anpassade efter åldersgruppens behov. ----->

6 BYGGA EGET Äldre barnen; skapa egna rum. Låga lätta 
element som pedagoger kan se över. Yngre barnen; låg fast 
inredning som de kan klänga på.
7 RULLRUM Göra experiment. Utforska kroppens 
förhållande till lutningar. Inklätt i filt - för ljud och ram-
lingsmöjligheter. De yngre barnens rullrum består bara av 
en ramp med lätt lutning. De äldstas rullrum har massa olika 
typer av lutningar.

8 SPRINGRUM uppleva hastighet och acceleration. Olika 
material på golvet förstärker upplevelsen av friktionens kon-
sekvenser. Rummet blir fysiskt exempel att diskutera bland 
annat fysik kring. Tjocka gummiband skapar en vägg som 
jobbar med uppluckring/förtätning och förstärker upplev-
else av relationen mellan hastighet och avstånd. De öppnar 
också för en diskussion om fraktioner. Rummet är delat på 
2 - barn får lära sig följa högertrafik. (Tydliga regler ger frihet. 
Det rummet säger slipper pedagoger tjata om. Man springer 
där och ingen annan stans.) Rundgång förlänger. Även detta 
rum utnyttjar lutning på golvet. 

Rullrum och springrum är väldigt avlånga rum som utnyttjar 
längdriktningen. Springrummet sluter sig mot vilorummet. 
Rullrummet skiljs från läsrummet med höjdskillnad, och ska-
par samtidigt ett rum för barn under höjden.

9 LÄSRUM Böcker är infällda i golvet så barnen kan nå dem 
själva, och måste inte fråga pedagoger om allt utan kan titta 
på eget initsiativ. Förstärker initsiativförmåga och självstän-
dighetskänsla. Bokhyllorna går att stänga så golvet blir helt 
slutet, så rummet kan användas som tex atelje. 
De äldsta barnens läs och vilorum är delade så de får ett 
större rum vilket möjliggör fler aktiviteter. De äldre barnen har 
också “kapacitet” att umgås med fler under en dag. Större 
barnen vilar inte lika mycket, ytterligare en anledning till att 
rummet är delat.
Detta större vilorum används på kväll/natt som nattdagis. 
Rum med ytterdörr används för lämning/hämtning på kväll/
natt/morgon, så föräldrar inte måste passera genom hela 
avdelningen. 

10 VILRUM Höjdkurvor i filt bildar mindre rumsligheter och 
agerar samtidigt som avskiljande element. Fungerar som 
alternativ till madrasser. Specifik plats för vila gör att barnen 
associerar rummet med den aktiviteten. Plats bredd och 
höjd anpassas. 

11 CYKELGARAGE upplyst under mörkertimmarna.
12 SERVICERUM/INSTALLATIONER
13 FÖRRÅD
14 KYLRUM till köket
15 SOPRUM
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växter, tex gräs
takjord 40 mm
grodan 40 mm
nophadrain 11 mm
rotskyddsfolie 0,8 mm

skyddsbetong, skivor 80 mm
tätskikt, gummiduk 8 mm
högpresterande isolering, PIR 100 mm
isolering, mineralull + limträbalk 315 mm
innertak, skiva tex gips/plywood 20 mm

innergolv 20 mm
isolering 635 mm
limträbalk (seccondär) (c-c 600 mm) 540 mm
träregel fäst i balk (c-c 600 mm) 95 mm 
fasadskiva 45 mm

grus 300 mm
fiberduk

plastmatta 8 mm
skivmaterial 20 mm
golvregel som innergolv läggs på 195 mm
golvregel 322 mm
installationer
betong 100 mm
isodrän 300 mm
makkadam 100 mm

invändig väggbeklädnad, filt  20 mm
innervägg skivmaterial tex plywood/gips 20 mm
installationsskikt + isolering horisontell väggregel 45 mm
ångspärr 5 mm
väggregel 45 mm
värmeisolering tex mineralull 215 mm
väggregel 45 mm
yttre isoleringsskikt fäst med distanshylsor
vindskydd av oorganiskt material 20 mm
spikläkt 45 mm
plåt 5 mm

Konstruktionen bygger på ett griddsystem (c-c 6000) med limträ-balkar och -pelare. 
Systemet utnyttjas för att ta in ljus genom variation i takhöjd med fönster mellan. 
Material och höjdskildnader används som rumsavskiljande element. 
Höjdvariationer på innergolv och innertak byggs upp innom den bärande konstruktionen 
och klimatskyddande skiktet, och är inte “fast” utan “flexibelt”.
Hela taket går att beträda, och bildar en förlängning av parken byggnaden ligger i 
anslutning till.   

upphängt innertak

dränering

perforerad plåt 5 mm
regel 45 mm
perforerad plåt 5 mm

TEKNISKT SNITT (del 1)

TEKNISKT SNITT 1:100 + detaljer 1:40
(orginal 1-50 + detaljer 1:20)
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nophadrain 11 mm
rotskyddsfolie 0,8 mm

skyddsbetong, skivor 80 mm
tätskikt, gummiduk 8 mm
högpresterande isolering, PIR 100 mm
isolering, mineralull + limträbalk 315 mm
innertak, skiva tex gips/plywood 20 mm

innergolv 20 mm
isolering 635 mm
limträbalk (seccondär) (c-c 600 mm) 540 mm
träregel fäst i balk (c-c 600 mm) 95 mm 
fasadskiva 45 mm

grus 300 mm
fiberduk

plastmatta 8 mm
skivmaterial 20 mm
golvregel som innergolv läggs på 195 mm
golvregel 322 mm
installationer
betong 100 mm
isodrän 300 mm
makkadam 100 mm

invändig väggbeklädnad, filt  20 mm
innervägg skivmaterial tex plywood/gips 20 mm
installationsskikt + isolering horisontell väggregel 45 mm
ångspärr 5 mm
väggregel 45 mm
värmeisolering tex mineralull 215 mm
väggregel 45 mm
yttre isoleringsskikt fäst med distanshylsor
vindskydd av oorganiskt material 20 mm
spikläkt 45 mm
plåt 5 mm

Konstruktionen bygger på ett griddsystem (c-c 6000) med limträ-balkar och -pelare. 
Systemet utnyttjas för att ta in ljus genom variation i takhöjd med fönster mellan. 
Material och höjdskildnader används som rumsavskiljande element. 
Höjdvariationer på innergolv och innertak byggs upp innom den bärande konstruktionen 
och klimatskyddande skiktet, och är inte “fast” utan “flexibelt”.
Hela taket går att beträda, och bildar en förlängning av parken byggnaden ligger i 
anslutning till.   

upphängt innertak

dränering

perforerad plåt 5 mm
regel 45 mm
perforerad plåt 5 mm

TEKNISKT SNITT (del 2)

TEKNISKT SNITT 1:100 + detaljer 1:40
(orginal 1-50 + detaljer 1:20)



FM

* 07.45 : Barn, 3 år, blir lämnad till frukost genom 
restaurang. Tvättar händer. Alla barn som ska äta 
frukost sitter tillsamans vid ett bord och äter mackor 
och yogurt. Sen går de ut och leker. De andra 
barnen och pedagogerna droppar in. 
9.30 går hen in med en pedagog tillsamans med 
fyra andra barn. De går alltid in några i taget. Hen tar 
av sig skorna vid skogränsen. Sätter sig på bänken 
och får hjälp med overallen, men kan hänga den 
själv på kroken som är exakt rätt höjd. Går ned till sin 
avdelning, och kissar på toaletten, som hen precis 
lärt sig göra. Tvättar händerna vid det handfat som 
passar i höjd. Känner sig stolt för vet att ska göra 
det och kan själv, och slipper bli lyft som på många 
publika platser. Fastnar en stund för att det är andra 
barn som leker utanför fönstret. Är med på morgon-
samling. Sitter på sin plats som hen hittat mellan 
den rosa och gröna höjdkurvan medan hen lyssnar 
på saga. Sen, när det blir fri lek, rullar hon och tre 
kompisar samt en pedagog med bollar i rullrummet.

* 09.00 :  Personal som jobbar i köket kommer 
till jobbet. Går till personalrummet för att byta om 
till arbetskläder. Innan hen hjälper till att förbereda 
lunchen pratar hen en stund med en förskolepeda-
gog om nästa veckas mat-schema, och ser över 
budgeten inför nästa termin. Ser hur kunder börjar 
trilla in och skyndar sig ut i köket. Hen inser att det är 
slut på något de brukar sälja i kylen och får springa 
ned till kylrummet för att hämta mer. Står i kassan 
och säljer mat.

* 10.45 : Grupp 5-6, samlas och säger en ramsa 
och pratar om vilken dag det är och vilket väder det 
är. Sen går de upp till matsalen. Tvättar händerna 
på vägen. En pedagog hämtar en vagn med mat 
från köket, och dukar upp på bordet. Medan peda-
gogerna dukar av tvättar barnen händer. De tittar på 
människor som går förbi i det stora fönstret och dis-
kuterar vad de gör. Sen går de ned till avdelningen 
för att vila, eller sitta och lyssna på en pedagog som 
läser.  

* 09.00 : Föräldraledig förälder med nyfödd bebis 
lämnar sin fyraåring vid barnets avdelning, och läm-
nar den stora barnvagnen där. Hänger sedan kvar i 
restaurangen med andra föräldrar och dricker kaffe 
innan de går på långpromenad i tantolunden. 

* 11.00: Arbetare som har kontor två kvarter bort 
kommer till restaurangen tidigt för att hinna föra 
lunchruchen. Köper mat. Under måltiden läser hen 
en bok och iaktar människor som passerar på gatan 
utanför. Lämnar sin disk i diskluckan och går tillbaka 
till kontoret.

EM

* 12.00 : Pensionär möter sin väninna som ska 
plocka upp sitt barnbarn på förskolan senare för att 
köpa en sen lunch och äta tillsammans i pensionär-
träffs-avdelningen av huset medan de spelar spel 
och diskuterar vilka växter de skulle vilja köptes in till 
nästa vår till odlingen på taket. Lämnar sina väskor 
i garderoben. Sedan går de upp till odlingen för att 
påta i rabatterna tills det är dax för väninnan att häm-
ta sitt barnbarn. Innan de går visar de barnbarnet vad 
de planterat och berättar om olika växter och hur de 
kan användas i matlagning. Barnet fantiserar om hur 
kockarna plockar dessa växter på morgonen för att 
laga lunchen. 

(* 11.30 : Förskolepedagog får rast medan barnen 
vilar. Går upp till personalrummet och reflekterar över 
hur snabbt en kan röra sig när en inte ska få med 
sig fem barn genom huset. Träffar kollegor som sitter 
och fikar på sin rast och blir påminnd om att det ska 
vara möte ikväll.Vilar i vilorummet.)

* 13.00 : Grupp 3-4 vaknar efter vila. De som har 
svårt att vakna väcks av pedagogerna. Har fri lek 
- några sitter i fokusrummet med en pedagog och 
tittar på bilder. De som behöver byta blöja tas en i 
taget till tvättrummet. 

* 14.00 : Grupp 5-6 leker ute. Idag är de uppe på 
stora gården för att testa att så frön med några av 
pensionärerna som är engagerade i odlingen. 
15.00 : Några barn blir hämtade av sina föräldrar. 
16.30 : Har fruktstund på taket, när de ätit frukt 
spenderar några barn en stund med att kika på 
kontorsarbetare som är på väg hem från jobbet och 
pratar om vad de ska bli när de blir stora. Sen går 
de ned till sin avdelning. Tar av sig skor. Hänger av 
kläder. Tvättar händerna. Eftersom det inte är så 
många barn kvar och bara en pedagog så stänger 
pedagogen av en del av avdelningen för att kunna 
ha koll på alla samtidigt. 

KVÄLL

* 18.00 : Ensamstående förälder som jobbar natt på 
sjukhuset cyklar till förskolan, lämnar cykel i garaget, 
äter middag med sitt barn i restaurangen, och går 
sedan till sjukhuset. 

(* 18.00 : Barn som ska stanna över natten 
leker en stund med andra barn. 
19.00 : Det är lässtund i läsrummet innan läggdags. 
Sen går alla och lägger sig.)

(* 20.00 : En organisation i området samlas för att 
hålla sitt årliga möte. De har hyrt matsalen för kvällen 
och i priset ingår även att de får kaffe och bullar som 
serveras av personalen i restaurangen. Barnens bord 
och stolar staplas i ett hörn och personalen tar fram 
fällbord och stolar från förrådet. ) En PRICK

* 22.00 : Personal stänger restaurangen, städar, 
byter om, tar med sopor ned till soprummet, sorterar 
plaster glas och metall. Går hem för dagen.

* 06.00 : Förälder hämtar barn på nattis genom 
hämtningsrummet som ligger i anslutning till vilorum-
met där barnets kläder också hänger under natten. 
Det är fortfarande mörkt ute. när de går förbi cykel-
garaget som är upplyst dygnet runt tänker barnet på 
hur väggen av perforerad plåt ser ut som en stjärn-
himmel.De äter ev. frukost tillsamans i restaurangen 
som öppnar tidigt. 
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