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"Ett barn har hundra språk
men berövas nittionio.

Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.

De tvingar en att tänka utan kropp
och handla utan huvud.

Leken och arbetet,
verkligheten och fantasin,

vetenskapen och fantasteriet,
det inre och det yttre

görs till varandras motsatser."
Dikt Loris Malaguzzi 

-Wallin, Karin, Mæchel, Ingela & Barsotti, Anna, Ett barn har hundra 
språk: om skapande pedagogik på de kommunala daghemmen i 

Reggio Emilia, Italien, Utbildningsradion, Stockholm, 1981





Barn har möjlighet att färdas mellan fantasi och verklighet. De skapar och finner sina 
egna små världar. Det vi ser med vana ögon ser barn ur ett helt annat perspektiv. Kanske 
upp och ner?

PORTALEN



PORTALER UPP OCH NER

Längd 1–3 år 75–95 cm / Längd 3–6 år 95–120 cm / Längd 18+ år 168–182 cm

Förskolan är en portal för barnen till en helt ny värld. Dessa portaler är upp och ner. De 
syns i förskolans fasad där upp-och-nervända valv bildar en lekfull rytm. Fönstren är från 
insidan 400 mm djupa och anpassade att sitta och leka i. De är en värld i sig för barnen 
med utsikt både mot gården och omvärlden och samtidigt ett utrymme där barnen passivt 
kan delta i det som händer i rummen. 

Utanför fasaden på markplan växer randgräs upp som en djungel och skyddar de mindre 
barnen från gårdens distraktion. Byggnaden är en del av en upplöst gård att tappa bort 
sig i. I en snårskog av randgräs finns små rum, i en stor värld, att gömma sig i. Plats 
för att både leka i grupp och vara själv. Gården är till stora delar täckt med flis. En 
markbeläggning av betong skapar stigar och rum att upptäcka, leder till stubbar att hoppa 
mellan och spångar att balansera på.

När barnen kommer in i byggnaden möter de ett stort kapprum. Kapprummet är en 
mötesplats för barn och föräldrar men också utformat för att barnen ska klä på och av 
sig själva. Ett större fönster finns i barnens höjd för att de ska kunna vinka hejdå till sina 
föräldrar. Innanför det stora kapprummet finns ett rörelserum som är ett centralt torg. Här 
kan alla barn mötas som kommer tidigare på morgonen. 

Torget definieras av en stor generös trappa som lika mycket är en skulptur, en möbel, en 
lekplats och ett pedagogiskt verktyg. Trappstegen är låga med utrymme för sittplatser där 
barnen passivt kan delta i det som händer på torget genom ett skyddande staket. Under 
trappan finns mindre världar att upptäcka, små rum att leka i, läsa i och gömma sig i. 



Byggnaden består av två våningar som båda har en stor central mötesplats. På markplan 
finns rörelserummet och på ovanvåningen ett torg som även kan användas som ateljé. 
Torget på våning ett använder pelare och staket för att även här skapa mindre rum i 
rummet. Tillsammans med fönsterna bildar dessa element återkommande små trygga 
platser och rum för barnen.

Barnen är inte uppdelade i avdelningar utan i grupper utifrån ålder; 1-3 år, 4-5 år och 
5-6 år. Undervisningen är projektbaserad och anpassas för respektive åldersgrupp. Varje 
barngrupp har ett eget mindre grupprum som även är deras vilorum. Resten av byggnaden 
definieras av gemensamma och semi-gemensamma ytor där det genom flyttbara bokhyllor 
och lätta möbler finns möjlighet att skapa flera olika stationer för barnen. 

RUMSLIGA SAMBAND



Tomten ligger i området Vasalund i stadsdelen Råsunda, Solna. Det är en lugn plats 
som ligger på en höjd. Runt tomten ligger ett villaområde med hus i dämpade ljusa 
och varma kulörer. Nedanför en brant ligger lite större flerbostadshus.  Det finns goda 
kommunikationer i området med närhet till både pendeltåg, tunnelbana och bussar. 
Det finns flera grönområden i närheten.

SITUATIONSPLAN  1:2000
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Lamellhus 8 våningar
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SITUATIONSPLAN  1:500

PLATSEN



FASADER

FASAD A 1:50 

FASAD  D 1:100 FASAD C 1:100 FASAD B 1:100 
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MARKPLAN  1:50

1   Grupprum
 Vilrum
2   Toalett
3   Lekrum
 Allrum

4   Kapprum
5  Torkrum

6  Torg
 Samling
 Rörelserum
 Matsal
7   Torg
 Verkstad

8   Kök
9   Förråd
10 Disk
11 Varumottagning
  Personalingång
12 Personalrum
  Mötesrum
13 Omklädning
14 Vilrum

15 Soprum
16 Kompost
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PLAN 1  1:100

1   Grupprum
 Vilrum
2   Toalett
3   Lekrum
 Allrum

4   Kapprum
5  Torkrum

6  Torg
 Samling
 Rörelserum
 Matsal
7   Torg
 Verkstad

8   Kök
9   Förråd
10 Disk
11 Varumottagning
  Personalingång
12 Personalrum
  Mötesrum
13 Omklädning
14 Vilrum

15 Soprum
16 Kompost
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SEKTION B-B   1:50
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TEKNISKT SNITT A-A  1:20



Byggnadens fasad är platsgjuten mot virke av olika bredd. Det ger en rytm och en vertikalitet som spelar mot de återkommande valven. Interiört 
blandas betong med trä och mjuka ekologiska korkmattor i linoleum för att skapa mysiga golv att sitta och ligga på. Innerväggarna är delvis 
klädda i kork för dokumentation av barnens projekt. I grupprummen skapar de möjlighet att bygga upp egna fantasivärldar av barnens skapelser.

MATERIAL



MODELL 1:50   





PROCESS












