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• Introduktion •

Efter att ha spenderat 5 år i förskolans värld i egenskap av förälder och arkitektstudent har 
ett antal frågor och funderingar dykt upp.  Vi har en av världens bästa barnomsorger och om 
barngrupperna är lagom stora görs det ofta ett fantastiskt pedagogiskt arbete. Men varför 
ser förskolorna ut som sjukhus? Varför använder man inga naturliga material? Och varför 
ligger det så stort ansvar på pedagogerna att skapa de rum som passar verksamheten. Var 
är det ett sådant glapp mellan den pedagogiska nivån och de rum vi bygger för våra barn. 

Genom platsbesök och intervjuer med förskolepersonal, förskolechefer, pedagoger, stads-
delar, byggföretag, exploateringskontor och arkitekter har jag tagit mig en bit på vägen i att 
förstå hur processen ser ut och varför förskolorna ser ut som dom gör. Jag har velat skapa 
en arkitektur som tar avstamp i denna “verklighet”, med en reel plats och faktiska förutsät-
tningar, men som också tillåter sig att tänja gränser och möta barnen i deras gränslöshet.  

Jag har också med min bakgrund som scenograf velat testa den scenografiska skalan som 
en förlängning av arkitekturen och med dess flexibilitet möta barnen i deras förskolemiljö. 

Att belysa och lyfta fram barnen, huvudpersonerna, som jag tycker blir åsido satta i dagens 
arkitektur. Det handlar om mer än bara förvaring av barn, det handlar om att bibehålla och 
vårda deras nyfikenhet och entusiasm inför livet.

Att ta tillfället i akt och experimentera kring rum och arkitektur för barn.

FRÅN SISAB TILL MONUMENT VALLEY

av Astrid Linnér

Examensarbete i arkitektur ht 2015
KTH Arkitekturskolan Studio #6
Handledare Teres Sehlberg Leif Brodersen

Extern handledare Elin Strand Ruin



• LITTERATUR •

“Children, Spaces, Relations; metaproject for an environment for young 
children. 1998 Författare/Ansvarig utgivare: Giulio Ceppi och Michele Zini

“Minnen ur förskolans historia”, skrift utgiven av Lärarförbundet, 1993

“Barnens rum” , red Gunnar Berefelt, Centrum för barnkulturforskning, 1998
- Ann Skantze “Barns rum som möjlighetsrum”
- Gunilla Lundahl “Barns behov av arkitektur”

- Ingegerd Harvard “Ute i mellanrummen”
- Thorbjörn Lengborn “Ellen Key och barnets rum”

Hus och rum för små barn - Gunilla Lundahl, 1995

Design for kids - Sharon & Peter Exley, 2007

Designing for Play - Barbara E. Hendricks, 2011

Modern barndom “Miljö och material” - Reggio Emilia Institutets tidskrift, nr 3/99
Modern barndom “Lärande rum” - Reggio Emilia Institutets tidskrift, nr 3/06

Antroposofisk arkitektur i Sverige bakgrund-beskrivning-bemötande, 
C-uppsats i konstvetenskap vid Umeå universitet vt 1984 av Eva Borgström

Tidskriften Arkitektur 10/1990 “Skolhusets betydelse” av Ann Skantze



“Barnträdgården har sin stora uppgift i att skänka barnen ro, 
den ro som de behöva för en harmonisk utveckling och som så 
många hem ej kunna giva dem. Fru Warberg framhöll vidare, 
att barnens fantasi i denna biografernas, automobilernas och 
flygmaskinernas tid ej får så stort spelrum.”
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BARNET / PEDAGOGIKEN

FÖRSKOLAN

Järnvägarna byggs i Sverige 
INDUSTRIALISERINGEN 
kommer igång på allvar

PESTALOZZI • 
pedagog från Schweiz, 
Tillämpade Rousseaus 
tankar praktiskt. 

ROUSSEAU • 
Barnen är väsensskilda från vuxna. 
Barnet är fritt, självständigt och 
förnuftigt. Man föds varken ond 
eller god. Naturen är källan till 
kunskap och fostran.

FRIEDRICH FRÖBEL •
 “Uppfostrans viktigaste mål är en allsidig harmonisk 
utveckling av MÄNNISKANS FÖRMÖGENHETER”, 
deras inneboende anlag ska genom rätt stimulans 
utvecklas så väl som möjligt. Varje barn har unika 
behov och förmågor.

TABULA RASA “tom tavla”
Idén om att barnet föds med ett 
tomt sinne och att människan 
genom sina känslomässiga 
upplevelser fyller på data och 
skapar regler för hur man ska ta 
sig an livet. (John Locke)

Det KRISTNA ARVET , tesen om MÄNNISKANS INNEBOENDE ONDSKA; 
genom uppfostran kan man STÄVJA och MOTVERKA dessa icke önskvärda 
egenskaper. Aga blev det främsta medlet för att driva ut ondska och att fostra.

I den PSYKOANALYTISKA TEORIN finns både “ondskan” och asocialiteten inbyggda. 
Barnets utveckling beskrivs och förklaras bland annat utifrån hur “ONDSKAN” 
BEMÄSTRAS och övergår i socialt beteende.

JEAN PIAGET •
Barnet föds som en OSOCIAL, DJUPT 
EGOCENTRISK ORGANISM som 
successivt blir social.
Utvecklingen sker efter givna utvecklings-
faser och barnet kan inte tillgodogöra sig 
kunskap som är för avancerad för dess 
biologiska utveckling. 
GENETISK EPISTEMOLOGI
(kunskapens ursprung)

KONSTRUKTIVISM;
Individen konstruerar själv aktivt sin kun-
skap i interaktion med omvärlden, till skill-
nad från äldre tankar där kunskap betraktas 
som en entitet som kan överföras från tex 
en lärare eller bok till individen. Lärandet 
är en process där barnet organiserar och 
förändrar sin uppfattning om omvärlden.
Ger ett ökat fokus på barnet istället för 
lärare och läromedel.

Kritik: individernas olikheter kan vara större 
än gruppens likheter!

Psykoanalytiker MARGARETA MAHLER •
Det nyfödda barnet är “inneslutet i ett 
AUTISTISKT SKAL som skyddar det för 
sinnesintryck” och den psykologiska 
födelsen startar vid cirka fem månaders 
ålder och pågår till treårsåldern. 
OBJEKTRELATIONSTEORIN

Lev Vygotskij, rysk pedagog, filosof och 
språkvetare; Omgivningen är avgörande 
för individens utveckling och prestation. 
Språket och orden är lika vitala för att 
upptäcka vad barnet själv tänker som de 
är för att kommunicera med andra. 

Fram till det tidiga 60-talet var 
den förhärskande åsikten bland 
experterna att leenden hos mycket 
små barn var som hägringar i öknen.

MARIA MONTESSORI “Barn måste få större 
frihet att utforska världen och bara vara barn, 
inte tvingade att anpassa sig efter vuxna normer”.

Spädbarnsforskningen visar på en KOMPETENT VARELSE, 
som redan vid födelsen är inriktad på socialt samspel. 
KOMMUNIKATION är verktyget som utvecklar ett barns 
språk och samspel med omvärlden. 
Det krävs en miljö där barnet kan relatera till och språkligt 
samspela intensivt med en person, på basis av ömsesidighet 
där båda parter är lika viktiga. Att vara lyhörd inför ett barn 
ger barnet en känsla av att ha ett värde och att vara sedd.

T.G.R BOWER skriver om LEENDET och hur det har 
visat sig kopplat till inlärning och en intellektuell lust, 
en lust som består i att ha upptäckt någonting om 
OMVÄRLDENS ORSAKSSTRUKTUR och i att kunna 
kontrollera någon del av omvärlden.

•Lpfö 98
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett med-
vetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 
lärande skall prägla verksameten i förskolan. I lekens och 
det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlev-
else, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 
samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i 
den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.  
/ ... /

Vi är alla “offer” för våra egna kulturer som 
formar vårt sätt att tänka och bete oss. 

•Lpfö 98 s.5
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg mijlö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet.
Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 
skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 
som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen.

En önskan om att skapa bra miljöer kan 
också ge en alltför kontrollerad miljö. 

•Lpfö 98 kap 2:2 ta vara på barns vetgirighet, vilja och 
lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan.

FRÖBEL vill inte bara förvara barn utan arbeta med en PEDAGOGIK. 
Känslor och intellekt skall stimuleras genom materialet och att 
dessa upplevelser ska omvandlas och uttryckas i skapande. 
Kombinationen att förena lek med arbete var en viktig del av Fröbels 
pedagogik. 

Fröbel skapade en serie byggmaterial, “gåvor”. 
Det är totalt 20 st som har ett inre matematiskt 
förhållande och står i proportion till varandra. 
De har enkla former som kub, rektangel och 
triangel och ger barnen konkreta upplevelser 
som senare i livet ska leda till ett abstrakt 
matematiskt tänkande. 

Han delade in gåvorna i Lek med kroppar, 
Lek med ytor, Lek med linjer och Lek med 
punkter. Gåvorna följer en viss utvecklings-
gång, från det enkla till mångsidighet. 
Han döpte formerna till: Livsformer (lösa ett 
rumsligt problem/fråga), Kunskapsformer 
(geometri, matematik, bokstäver) och 
Skönhetsformer (estetik). Dessa “gåvor” står 
för att barnet, vi människor, är en del av uni-
versum och att universum är en del av oss.

KVINNORNA behövs som 
ARBETSKRAFT
Barnavården skapas som en 
SOCIAL NÖDVÄNDIGHET

SMÅBARNSSKOLOR startas i Stockholm. 
Barn mellan 2 och 7 år. Skulle skydda de mest 
utsatta barnen i det begynnande industrisamhället 
då många barn utnyttjades som arbetskraft
OMSORG • RELIGION • UPPFOSTRAN

BARNKRUBBOR startas
VÅRD och TILLSYN 
Ofta mycket torftiga förhållanden.

SYSTRARNA MOBERG öppnar 
FOLKBARNTRÄDGÅRDEN
Omsorg  och pedagogik för alla

Barnträdgårdar för 
totalt ca 3000barn.

ELLEN KEY “Barnens århundrade”
Varje barn är unikt - “Kindergarten-systemet är ett 
av de yppersta medel att dana svaga mångfrestare 
och segt envisa hjordmänniskor”. 
Stark tro på det individuella i motsats till det 
kollektiva. Influerat Reggio Emilia, Montessori, 
Alva Myrdal mfl

DE FÖRSTA BARNKRUBBORNA STARTAS 
SOM EN SOCIAL ANGELÄGENHET. 
GANSKA SNART KOMMER IDÉER FRÅN 
TYSKLAND OM ATT HA EN PEDAGOGISK 
INRIKTNING.

EFTER MYCKET PÅTRYCKNINGAR FRÅN LÄRARFÖRBUNDET 
OCH KRAV PÅ KVALITETSHÖJNING AV FÖRSKOLAN, SÅ 
FLYTTAS ANSVARET FRÅN SOCIALDEPARTEMENTET TILL 
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET.

FÖRSKOLANS KOPPLING TILL SKOLAN ÄR INTE 
ENDAST POSITIV; DE KRAV SOM STÄLLS PÅ SKOLAN 
HAR EN TENDENS ATT TA SIG NED TILL FÖRSKOLAN 
OCH MYCKET UNGA BARN SOM HAR BEHOV AV EN 
ANNAN TYP AV PEDAGOGIK. 

Fröbelförbundet ställer krav 
på 
samhället att ta ansvar för de 
små barnen:
“Inrätta institutioner med 
pedagogisk inriktning!”

Alva och Gunnar Myrdals 
“KRIS I BEFOLKNINGSFRÅGAN”
väcker debatt och medvetenhet om 
betydelsen av samhällsinsatser för att 
främja barnafödande och barnens fy-
siska och psykiska utveckling i de tidiga 
åren.

Riksdagsbeslut: Barnkrubba och barn-
trädgård 
blir DAGHEM och LEKSKOLA
Utbildad personal = statsbidrag
Viktigt erkännande av de yrkesverksammas 
professionalitet och barnens behov av en 
pedagogisk verksamhet.

KRIG - Kvinnorna behövs 
på arbetsmarknaden = 
behov av barnomsorg ökar

1960-tal växande högkonjunktur.
Sverige har behov av arbetskraft 
KVINNORNA BEHÖVS ÅTER PÅ 
ARBETSMARKNADEN = 
behov av barnomsorg ökar.

Kriget är slut —
männen återvänder hem - 
kvinnorna blir åter hemmafruar. 
Utbyggnaden av förskolan stannar av.
HEMMAFRUIDEALET präglar 
debatten om förskolebarnens bästa. 

Svenska Fröbelförbundet byter 
namn till Pedagogiska föreningen 
för förskoleåldern. Vetenskap och 
forskning kommer i förgrunden.

Tidningen Barnträdgården 1943/1
“Tanken på barnens bästa - var blev den 
egentligen av? Deras problem tycks fak-
tiskt i den aktuella diskussionen ha re-
ducerats till en parkeringsfråga. 

BARNSTUGEUTREDNINGEN
FÖRSKOLA blir nu samlingsnamn
för att förtydliga att det är en 
PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskolläraryrket växer i status 
och även män söker sig till yrket.

Barnstugeutredningen lanserar den 
dialogpedagogiska modellen, som 
innebar att barnen i dialog med de vuxna 
skulle “lära sig att från en kritisk inställning 
samla nya fakta att själv ta ställning till “. 

1970-tal Framtidstro, jämlikhetssträvan
och en uppgörelse med gamla auktoriteter. 
“Dagis” bli ett fenomen och det sker 
en snabb utveckling av den offentliga 
sektorn. Medelklassens barn och de som 
har det allra sämst går nu på dagis.
Abramsons arkitektkontor får 
i uppdrag att rita typbarnstugor. 

FÖRSKOLELAGEN
Kommunerna åläggs 
ansvar för att det ska finnas 
en förskola till alla sexåringar.

Proposition “Förskola åt alla”;
Förskola bör bli en rättighet för 
alla barn.

Lagen mot barnaga i hemmet

90-tal Ökade födelsetal  och hårda besparingskrav 
ger större barngrupper och färre personal.
Nya former för verksamheten växer fram; 
kooperativ, friskolor

Svenska kvinnor förvärvsarbetar mer än 
kvinnor i de flesta andra länder i världen.

”Den tråkiga tendensen är att den pedagogiska diskussionen
byts ut mot en ekonomisk. Barn tenderar att bli hårdvaluta, 
att bli verktyg för att få verksamheten att gå runt. Små barn 
under tre som går heltid är gul värda. Stora barn som går
deltid är mest besvär. Barn med särskilda behov, ja tänk själv”
Ur ”Ett förskollärarminne” 1993

Många kommuner kämpar med ekonomiska 
svårigheter - förskolor prioriteras inte. 
DN skriver “Bristen på förskolelärare är katastrofal: 
Nu måste staten ta sitt ansvar.”
SVD klagar på alla politiska kvinnoorganisationer - “varför 
har dom inte lyckats åstadkomma mer för sina systrar?” 
Södermanlands nyheter kontrar med att “Vad är nu detta för 
trams? Barntillsynsfrågan är självfallet ingen kvinnofråga.... 
“Det ankommer på alla politiskt verksamma att utöva de 
påtryckningar som kan behövas ute i kommunerna”.

1998 Ansvar för förskolan flyttas nu
från Socialdepartementet till 
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Lpfö 98 
revideras

ETABLERINGSFRIHET för förskolor och fritidshem
Pysslingens intåg på marknaden. Dom banar väg 
för en ny syn på yrket - anställer bara pedagoger, 
har pedagogiska handledare och fortbildning.

Sisab tar fram Konceptförskolan

Förskolan får bäst resultat av alla undersökta 
samhällssektorer i Svenskt Kvalitetsindex och 
TCO:s kanonpris gick till Sveriges förskolor.

NY SKOLLAG ; en rättighetslag för barnen
som på ett tydligt sätt skyddar deras intressen.
Gör det lättare att prioritera för alla inblandade.
Läroplanen är mer allmän och det kan skapa 
väldiga skillnader

“NYCKELKOMPETENSER för ett livslångt lärande” 
Ny rapport från EU - har legat till grund för många 
formuleringar inom svensk skolpolitik.

Allmän avgiftsfri förskola 
införs för 4-5-åringar.

Läroplan för föskolan Lpfö 98
Stat och kommun får ett helt nytt ansvar 
för förskolan.

Lågkonjunktur - barn till arbetslösa 
förlorar sin plats på förskolan, 
barn som får syskon likaså.

PBL träder ikraft; man 
går från detaljstyrning till 
s.k ramlagstiftning. 
Kvalitetsnormer gällande 
utformning och dimen-
sionering försvinner.

Lärarförbundet ställer 
krav på lagstiftning för 
att säkra en bra förskola 
för alla barn.

MAXTAXA införs

Förbud för lärare att slå sina elever

Fröbels KINDERGARTEN till Sverige
BARNTRÄDGÅRD 
Pedagogisk verksamhet för de rika
NATUR • KUNSKAP • VÄLMÅENDE
Hemlik och innerlig verksamhet.

Alva Myrdal “Stadsbarn”
Syn på barnuppfostran utgick från modern forsk-
ning i barnpsykologi. Hon planerade en mer socialt 
och samhällsekonomiskt inriktad barnomsorg. I 
stark motsats till den rasbiologi som frodats i bla 
Tyskland  betonades nu miljöns betydelse framför 
arvets. Den nya synen på människans utvecklings-
barhet fokuserade intresset på barnen. 

Den pedagogiska filosofin Reggio Emilia startar i 
Italien som en lokal ”motståndsrörelse” mot 
det fascistiska arvet efter andra världskriget av 
kvinnorörelsen i staden och av förskolläraren 
Loris Malaguzzi. Ett alternativ till den starkt 
hierarkiska katolska kyrkans barnomsorg.
“Att se olikheter som ett viktigt värde”

FÖRSKOLEPEDAGOGENS KUNNANDE BASERAS TILL 
STOR DEL PÅ OBSERVATIONER OCH BEDÖMNINGAR. 
Det var grunden för Piaget, Vygotskij och andra efterföljare 
som studerar barn i åldrarna ett-fem år, och det är också 
genom observationer och bedömningar man har skapat 
den vetenskapliga grund som dagens förskola vilar på. 
Systematiska observationer är en av hörnpelarna i Reggio 
Emilia-pedagogiken och en av de drivkrafterna till dess 
ständiga vidareutveckling.

På 70- och 80-talet skulle 
förskolan kompensera hemmet. 
På 00-talet ska förskolan vara 
en kompletterande verksamhet.

Kollektivhuset ritat av Sven Markelius i samarbete 
med Alva Myrdal. På barnavdelningen fanns 
RIBBSTOLAR, TEATERSCEN OCH FOND AV 
LINOLEUM där barnen kunde rita sina scendekorationer. 
Allt för att utveckla och stimulera de unga sinnena. 
De fyra elementen skulle också vara närvarande genom 
sandlådan, plaskdammen, uteluften och öppna spisen.

En ökad rädsla finns i samhället. Barn rör sig 
inte fritt på samma sätt som för några årtionden 
sedan och får sällan t.ex. upptäcka läskiga 
bakgårdar utan vuxna. Bilismen har ökat sedan 
70-talet och har också en del av skulden i barns 
minskade rörelsefrihet.

FORSKNING VISAR ATT BARNET ÄR EN SOCIAL VARELSE 
FRÅN FÖDSELN, VILKET PÅVERKAR DEN PEDAGOGISKA 
UTVECKLINGEN FUNDAMENTALT.

DIAGRAMMET FORTSÄTTER 
PÅ NÄSTA SIDA



“Barnträdgården har sin stora uppgift i att skänka barnen ro, 
den ro som de behöva för en harmonisk utveckling och som så 
många hem ej kunna giva dem. Fru Warberg framhöll vidare, 
att barnens fantasi i denna biografernas, automobilernas och 
flygmaskinernas tid ej får så stort spelrum.”
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som redan vid födelsen är inriktad på socialt samspel. 
KOMMUNIKATION är verktyget som utvecklar ett barns 
språk och samspel med omvärlden. 
Det krävs en miljö där barnet kan relatera till och språkligt 
samspela intensivt med en person, på basis av ömsesidighet 
där båda parter är lika viktiga. Att vara lyhörd inför ett barn 
ger barnet en känsla av att ha ett värde och att vara sedd.

T.G.R BOWER skriver om LEENDET och hur det har 
visat sig kopplat till inlärning och en intellektuell lust, 
en lust som består i att ha upptäckt någonting om 
OMVÄRLDENS ORSAKSSTRUKTUR och i att kunna 
kontrollera någon del av omvärlden.

•Lpfö 98
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett med-
vetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 
lärande skall prägla verksameten i förskolan. I lekens och 
det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlev-
else, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 
samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i 
den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.  
/ ... /

Vi är alla “offer” för våra egna kulturer som 
formar vårt sätt att tänka och bete oss. 

•Lpfö 98 s.5
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg mijlö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet.
Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 
skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 
som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen.

En önskan om att skapa bra miljöer kan 
också ge en alltför kontrollerad miljö. 

•Lpfö 98 kap 2:2 ta vara på barns vetgirighet, vilja och 
lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan.

FRÖBEL vill inte bara förvara barn utan arbeta med en PEDAGOGIK. 
Känslor och intellekt skall stimuleras genom materialet och att 
dessa upplevelser ska omvandlas och uttryckas i skapande. 
Kombinationen att förena lek med arbete var en viktig del av Fröbels 
pedagogik. 

Fröbel skapade en serie byggmaterial, “gåvor”. 
Det är totalt 20 st som har ett inre matematiskt 
förhållande och står i proportion till varandra. 
De har enkla former som kub, rektangel och 
triangel och ger barnen konkreta upplevelser 
som senare i livet ska leda till ett abstrakt 
matematiskt tänkande. 

Han delade in gåvorna i Lek med kroppar, 
Lek med ytor, Lek med linjer och Lek med 
punkter. Gåvorna följer en viss utvecklings-
gång, från det enkla till mångsidighet. 
Han döpte formerna till: Livsformer (lösa ett 
rumsligt problem/fråga), Kunskapsformer 
(geometri, matematik, bokstäver) och 
Skönhetsformer (estetik). Dessa “gåvor” står 
för att barnet, vi människor, är en del av uni-
versum och att universum är en del av oss.

KVINNORNA behövs som 
ARBETSKRAFT
Barnavården skapas som en 
SOCIAL NÖDVÄNDIGHET

SMÅBARNSSKOLOR startas i Stockholm. 
Barn mellan 2 och 7 år. Skulle skydda de mest 
utsatta barnen i det begynnande industrisamhället 
då många barn utnyttjades som arbetskraft
OMSORG • RELIGION • UPPFOSTRAN

BARNKRUBBOR startas
VÅRD och TILLSYN 
Ofta mycket torftiga förhållanden.

SYSTRARNA MOBERG öppnar 
FOLKBARNTRÄDGÅRDEN
Omsorg  och pedagogik för alla

Barnträdgårdar för 
totalt ca 3000barn.

ELLEN KEY “Barnens århundrade”
Varje barn är unikt - “Kindergarten-systemet är ett 
av de yppersta medel att dana svaga mångfrestare 
och segt envisa hjordmänniskor”. 
Stark tro på det individuella i motsats till det 
kollektiva. Influerat Reggio Emilia, Montessori, 
Alva Myrdal mfl

DE FÖRSTA BARNKRUBBORNA STARTAS 
SOM EN SOCIAL ANGELÄGENHET. 
GANSKA SNART KOMMER IDÉER FRÅN 
TYSKLAND OM ATT HA EN PEDAGOGISK 
INRIKTNING.

EFTER MYCKET PÅTRYCKNINGAR FRÅN LÄRARFÖRBUNDET 
OCH KRAV PÅ KVALITETSHÖJNING AV FÖRSKOLAN, SÅ 
FLYTTAS ANSVARET FRÅN SOCIALDEPARTEMENTET TILL 
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET.

FÖRSKOLANS KOPPLING TILL SKOLAN ÄR INTE 
ENDAST POSITIV; DE KRAV SOM STÄLLS PÅ SKOLAN 
HAR EN TENDENS ATT TA SIG NED TILL FÖRSKOLAN 
OCH MYCKET UNGA BARN SOM HAR BEHOV AV EN 
ANNAN TYP AV PEDAGOGIK. 

Fröbelförbundet ställer krav 
på 
samhället att ta ansvar för de 
små barnen:
“Inrätta institutioner med 
pedagogisk inriktning!”

Alva och Gunnar Myrdals 
“KRIS I BEFOLKNINGSFRÅGAN”
väcker debatt och medvetenhet om 
betydelsen av samhällsinsatser för att 
främja barnafödande och barnens fy-
siska och psykiska utveckling i de tidiga 
åren.

Riksdagsbeslut: Barnkrubba och barn-
trädgård 
blir DAGHEM och LEKSKOLA
Utbildad personal = statsbidrag
Viktigt erkännande av de yrkesverksammas 
professionalitet och barnens behov av en 
pedagogisk verksamhet.

KRIG - Kvinnorna behövs 
på arbetsmarknaden = 
behov av barnomsorg ökar

1960-tal växande högkonjunktur.
Sverige har behov av arbetskraft 
KVINNORNA BEHÖVS ÅTER PÅ 
ARBETSMARKNADEN = 
behov av barnomsorg ökar.

Kriget är slut —
männen återvänder hem - 
kvinnorna blir åter hemmafruar. 
Utbyggnaden av förskolan stannar av.
HEMMAFRUIDEALET präglar 
debatten om förskolebarnens bästa. 

Svenska Fröbelförbundet byter 
namn till Pedagogiska föreningen 
för förskoleåldern. Vetenskap och 
forskning kommer i förgrunden.

Tidningen Barnträdgården 1943/1
“Tanken på barnens bästa - var blev den 
egentligen av? Deras problem tycks fak-
tiskt i den aktuella diskussionen ha re-
ducerats till en parkeringsfråga. 

BARNSTUGEUTREDNINGEN
FÖRSKOLA blir nu samlingsnamn
för att förtydliga att det är en 
PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskolläraryrket växer i status 
och även män söker sig till yrket.

Barnstugeutredningen lanserar den 
dialogpedagogiska modellen, som 
innebar att barnen i dialog med de vuxna 
skulle “lära sig att från en kritisk inställning 
samla nya fakta att själv ta ställning till “. 

1970-tal Framtidstro, jämlikhetssträvan
och en uppgörelse med gamla auktoriteter. 
“Dagis” bli ett fenomen och det sker 
en snabb utveckling av den offentliga 
sektorn. Medelklassens barn och de som 
har det allra sämst går nu på dagis.
Abramsons arkitektkontor får 
i uppdrag att rita typbarnstugor. 

FÖRSKOLELAGEN
Kommunerna åläggs 
ansvar för att det ska finnas 
en förskola till alla sexåringar.

Proposition “Förskola åt alla”;
Förskola bör bli en rättighet för 
alla barn.

Lagen mot barnaga i hemmet

90-tal Ökade födelsetal  och hårda besparingskrav 
ger större barngrupper och färre personal.
Nya former för verksamheten växer fram; 
kooperativ, friskolor

Svenska kvinnor förvärvsarbetar mer än 
kvinnor i de flesta andra länder i världen.

”Den tråkiga tendensen är att den pedagogiska diskussionen
byts ut mot en ekonomisk. Barn tenderar att bli hårdvaluta, 
att bli verktyg för att få verksamheten att gå runt. Små barn 
under tre som går heltid är gul värda. Stora barn som går
deltid är mest besvär. Barn med särskilda behov, ja tänk själv”
Ur ”Ett förskollärarminne” 1993

Många kommuner kämpar med ekonomiska 
svårigheter - förskolor prioriteras inte. 
DN skriver “Bristen på förskolelärare är katastrofal: 
Nu måste staten ta sitt ansvar.”
SVD klagar på alla politiska kvinnoorganisationer - “varför 
har dom inte lyckats åstadkomma mer för sina systrar?” 
Södermanlands nyheter kontrar med att “Vad är nu detta för 
trams? Barntillsynsfrågan är självfallet ingen kvinnofråga.... 
“Det ankommer på alla politiskt verksamma att utöva de 
påtryckningar som kan behövas ute i kommunerna”.

1998 Ansvar för förskolan flyttas nu
från Socialdepartementet till 
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Lpfö 98 
revideras

ETABLERINGSFRIHET för förskolor och fritidshem
Pysslingens intåg på marknaden. Dom banar väg 
för en ny syn på yrket - anställer bara pedagoger, 
har pedagogiska handledare och fortbildning.

Sisab tar fram Konceptförskolan

Förskolan får bäst resultat av alla undersökta 
samhällssektorer i Svenskt Kvalitetsindex och 
TCO:s kanonpris gick till Sveriges förskolor.

NY SKOLLAG ; en rättighetslag för barnen
som på ett tydligt sätt skyddar deras intressen.
Gör det lättare att prioritera för alla inblandade.
Läroplanen är mer allmän och det kan skapa 
väldiga skillnader

“NYCKELKOMPETENSER för ett livslångt lärande” 
Ny rapport från EU - har legat till grund för många 
formuleringar inom svensk skolpolitik.

Allmän avgiftsfri förskola 
införs för 4-5-åringar.

Läroplan för föskolan Lpfö 98
Stat och kommun får ett helt nytt ansvar 
för förskolan.

Lågkonjunktur - barn till arbetslösa 
förlorar sin plats på förskolan, 
barn som får syskon likaså.

PBL träder ikraft; man 
går från detaljstyrning till 
s.k ramlagstiftning. 
Kvalitetsnormer gällande 
utformning och dimen-
sionering försvinner.

Lärarförbundet ställer 
krav på lagstiftning för 
att säkra en bra förskola 
för alla barn.

MAXTAXA införs

Förbud för lärare att slå sina elever

Fröbels KINDERGARTEN till Sverige
BARNTRÄDGÅRD 
Pedagogisk verksamhet för de rika
NATUR • KUNSKAP • VÄLMÅENDE
Hemlik och innerlig verksamhet.

Alva Myrdal “Stadsbarn”
Syn på barnuppfostran utgick från modern forsk-
ning i barnpsykologi. Hon planerade en mer socialt 
och samhällsekonomiskt inriktad barnomsorg. I 
stark motsats till den rasbiologi som frodats i bla 
Tyskland  betonades nu miljöns betydelse framför 
arvets. Den nya synen på människans utvecklings-
barhet fokuserade intresset på barnen. 

Den pedagogiska filosofin Reggio Emilia startar i 
Italien som en lokal ”motståndsrörelse” mot 
det fascistiska arvet efter andra världskriget av 
kvinnorörelsen i staden och av förskolläraren 
Loris Malaguzzi. Ett alternativ till den starkt 
hierarkiska katolska kyrkans barnomsorg.
“Att se olikheter som ett viktigt värde”

FÖRSKOLEPEDAGOGENS KUNNANDE BASERAS TILL 
STOR DEL PÅ OBSERVATIONER OCH BEDÖMNINGAR. 
Det var grunden för Piaget, Vygotskij och andra efterföljare 
som studerar barn i åldrarna ett-fem år, och det är också 
genom observationer och bedömningar man har skapat 
den vetenskapliga grund som dagens förskola vilar på. 
Systematiska observationer är en av hörnpelarna i Reggio 
Emilia-pedagogiken och en av de drivkrafterna till dess 
ständiga vidareutveckling.

På 70- och 80-talet skulle 
förskolan kompensera hemmet. 
På 00-talet ska förskolan vara 
en kompletterande verksamhet.

Kollektivhuset ritat av Sven Markelius i samarbete 
med Alva Myrdal. På barnavdelningen fanns 
RIBBSTOLAR, TEATERSCEN OCH FOND AV 
LINOLEUM där barnen kunde rita sina scendekorationer. 
Allt för att utveckla och stimulera de unga sinnena. 
De fyra elementen skulle också vara närvarande genom 
sandlådan, plaskdammen, uteluften och öppna spisen.

En ökad rädsla finns i samhället. Barn rör sig 
inte fritt på samma sätt som för några årtionden 
sedan och får sällan t.ex. upptäcka läskiga 
bakgårdar utan vuxna. Bilismen har ökat sedan 
70-talet och har också en del av skulden i barns 
minskade rörelsefrihet.

FORSKNING VISAR ATT BARNET ÄR EN SOCIAL VARELSE 
FRÅN FÖDSELN, VILKET PÅVERKAR DEN PEDAGOGISKA 
UTVECKLINGEN FUNDAMENTALT.



• ARKITEKTUR SOM KROPPSSPRÅK •

*Att beskriva ett rum med alla sinnen; syn, lukt, känsel, rörelse

Barn erfar inte den fysiska miljön genom det funktionella 
kravets, den estetiska finkulturen eller den organisatoriska 
ordningens. Vi vuxna kan gå på koderna, tolka tecken, läsa 
rum som texter. Barnen upplever rummen och relaterar till 
dem med sina rörelser och sin kropp*. De relaterar miljön 
till sig själva och den blir ett medel för dem i deras utveckling. 

Att få uppleva en miljö med alla sinnen, är att uppleva 
växlingarna mellan en slät och en grov yta, mörkt och ljust, 
geometriskt och ogeometriskt, ljus och skugga, ute och inne. 
Ett barn behöver dels erfarenheter av rumsligheter i sig, det 
trånga och det vidsträckta, det stängda och det öppna, det 
låga och höga, det stora och det lilla men också av att vara 
ensam, att vara två och i olika sorters grupper.

en aktiv arkitektur som möter upp barnen; 
välkomnar, bjuder in, öppnar upp 
och ger möjligheter#



• ATT SE UT 
• ATT SE DYGNETS RYTM* 
• ATT KÄNNA VÄDRET OCH ÅRSTIDERNA
• ATT SE SAMHÄLLET
• ATT VARA DELAKTIG I ETT STÖRRE SAMMANHANG

*upplevelsen att tiden går **möjligheten att styra ljuset och skapa de rum som passar verksamheten

• LJUS • Synlighet
Estetik
Skugga

GENERELL ANVÄNDBARHET*
Att använda en yta (en dyr tomt) dygnets alla 24 timmar.

*omvärlden tar sig närmre förskolan och verksamheten tar plats i världen 
utanför. Vad är privat och vad är offentligt?

** sprängskiss
*** skapa överblickar





Rummet är en viktig medspelare i barnens estetiska och mänskliga 
fostran. Dynamik och växande styr husens gestaltning. Metamorfos 
- former övergår i varandra i en organisk följd, konvext avlöses av 
konkavt, öppet av slutet, högt av lågt. Polariteter avtäcks och 
gestaltas, kallt möter varmt, tungt avlöses av lätt. Långa utblickar 
och skyddande vrår, teatraliska öppningar, holkar under taket, 
trappor och nischer erbjuder sig för lek, utforskande och 
omväxlande upplevelser.

•ANTROPOSOFI• • REGGIO EMILIA •

De tre pedagogerna; 
förskolläraren, barngruppen och så miljön som “den tredje pedagogen”. 

Dokumentationen på väggarna är en viktig del; att tillsammans med 
andra vara huvudperson i en upplevelse, att få vittnesbörd om sin 
upplevelse, att få se den värderad och betydelsefull. Miljön ska 
också uppmana barnen till självständigt forskande. Den är organiserad 
så att barnen kan sysselsätt sig själva. Miljön är en aktiv och föränderlig 
pedagog. Eftersom barn är olika och oförutsägbara, är det viktigt att 
miljön, och därmed också organisationen är flexibel.



SPECIFIKT* .............  FLEXIBELT

*Att tillåta ett rum att bli inarbetat, belamrat. 
Att öka rummets läsbarhet. Rummet bjuder in till en specifik aktivitet.

Handling och upplevelse i ett. 
Rum som upplevs med alla sinnen.
Känslan i trä
Kylan av sten
Hur det låter
Färg - olika i ljus eller skugga
Ljus som silar in - olika under dagen
Rakt eller runt, buktar utåt eller inåt, likadant eller olika?
Att fråga sig: hur hänger det här ihop?
Att titta ut men inte ses, att kika in
Att synas - här är jag
Att få överblick och pondus
Sitta i eller ovanpå, uppe eller nere
Rum som är öppna eller slutna
Spelrum - ensam, med andra, vuxna eller kompisar
Leka eller bara titta på?
Krypa, hasa, hänga, hoppa, balansera - ta sig emellan
Att våga

Gunilla Lundahl



• PLATSEN •

”Osmosis with the world outside. A school should 
not be a sort of counter-world, but the essence and 
distillation of the society. Contemporary reality can
and should permeate the school...”

Children, Spaces, Relations (Reggio Emilia)

Området som är valt till projektet är spretigt i flera 
bemärkelser, både arkitektoniskt men också vad 
gäller vilka verksamheter som finns där. Fryshuset 
med sitt gymnasium och övriga totalt 55 aktiviteter, 
kontor, industrier och ett konstant byggande av 
nya bostäder. Området har legat lite vid sidan om 
men håller nu på att knytas ihop med city, Nacka 
och de södra förorterna. 

På plats ligger idag en sk “paviljongförskola”, 
vilket gjorde att jag uppmärksammade tomten. 

Platsen har varit en motor för projektets utveckling med 
både dess brister och fördelar.

I Stockholm är tomterna dyra och det finns ofta tankar kring 
”generell användbarhet”. Den nybyggda förskolan står tom 
kvällar och helger och då kan en extra våning med student-
bostäder maximera utnyttjandet av tomten i förhållande till 
kostnaderna.

Att bjuda in olika aktörer och knyta ihop förskolan med 
omgivningen.

Att ta outnyttjade ytor i anspråk och ge något tillbaka till de 
boende i området. 
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+ 3700
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TOTAL YTA CA 2685 KVM
 

Förskola:  Ute totalt 900 kvm (rek ca 35 kvm/barn), bef “paviljongförskola” har ca 650 kvm uteyta
  Inne totalt 1185 kvm (rek ca 10 kvm/barn)

Studentboende: 6 lgh à 16 kvm + 3 lgh à 24 kvm, totalt inkl biytor ca 210 kvm

Offentliga delar: 390 kvm
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“Alla rum ska ha karaktär och ett värde som verkligen ger upplev-
elser. Det kan till exempel vara ett rum som är stort och ljust och 
relaterar till himlen genom ett glastak.” Dorte Mandrup

Barnens olika avdelningar knyts ihop av en ljusgård, ett stort ge-
mensamt utrymme med en scen och gradäng. Från de olika delar-
na och våningarna får man genom detta rum överblick och kontakt 
med andra delar av verksamheten.



• FRAMTIDEN •

Sedan 90-talet har det gjorts ett enormt 
arbete för att stärka pedagogiken och ofta 
görs det ett fantastiskt arbete av pedago-
gerna. En sak som sätter käppar i hjulet för 
den pedagogiska verksamheten är bristfäl-
liga miljöer. Det är dags att möta upp ped-
agogiken och skapa rum av motsvarande 
kvalitet. Nybyggda förskolor i Stockholm är 
idag mycket präglade av ett fokus på för-
valtning och en brist på fantasi vad gäller 
material, miljö och barns utveckling. 

Det är i våra barns föreställningar vi hittar 
framtidens samhälle och kultur. Vill man 
påverka ett samhälle i någon riktning är det 
ett ypperligt tillfälle att satsa på barnens 
miljö. Intresse och progressivt tänkande i 
samband med barns rum, både vad gäller 
miljö, material och personal, visar att ett 
samhälle bryr sig och hjälper barnen att ut-
vecklas kreativt och socialt.

“Vi tror att barns liksom vuxnas livsaptit 
ökar om en arkitektur präglad av inlevelse 
och nytänkande tillåts blomstra. Vi tror att 
detta frigör resurser. Och detta långt mer 
än de resurser som krävs för att genomföra 
det.”   3dO arkitekter


