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Sammanfattning

Dagens städer förtätas och marken blir allt mer dyrbar.  Det leder till att grönområden byggs 
bort och de fria ytorna mellan husen minskar. Barn är de som prioriteras sist när städerna 
växer. Förskolor får allt mindre yta, framför allt gården och utemiljön blir lidande. Speciellt i nya 
stadsdelar syns tydliga exempel denna utveckling.

Forskning visar att barn mår bra av att vistas i naturen, men många får tyvärr inte möjlighet 
till detta. I förskolan ser man många fördelar av att låta barnen spendera en stor del av sin tid 
utomhus. Att aktivt arbeta med utomhuspedagogik är att ge barnen en jämställd lekmiljö
och samtidigt säkerställa att fria ytor prioriteras för barn i staden.

Jag vill skapa en förskola med rötterna i utomhuspedagogiken, anpassad för barn 
som växer upp i stadsmiljö och därmed saknar natur och stora ytor där det är säkert att vistas.
Hur kan man få ut så mycket utemiljö som möjligt på en begränsad yta, samtidigt som 
en kvalitativ inomhusmiljö bibehålls? 

Det har varit min utgångspunkt i arbetet med förskolan; att skapa förutsättningar 
som kan appliceras på förskolor runt om i staden där det råder brist på yta 
tillägnad barnen i området.
Om utemiljön är central i verksamheten måste den få ta plats. Det får den inte idag. 

Abstract

As cities today are becoming increasingly densified, the land is getting more and more valuable. 
Green space between buildings are decreasing and those who suffer the most from this 
are the children. This development can especially be seen in newly exploited areas. 

Studies show that children benefit from spending time outdoors, but not everyone 
gets the opportunity to do so. In pre school many advantages can be discovered in children 
who spend most of their day outside. To work with outdoor learning is to give children an equal 
environment and ensure that space is prioritized. 

I want to create a pre school, with roots in outdoor learning, adapted for children who grow up 
in an urban environment and therefor lack space safe for children. How can I maximize 
the outdoor space in this project and at the same time maintain all the qualities 
inside the pre school. 

My main goal has been to find solutions that can be applied to pre schools which are lacking 
in outdoor space. If the surroundings of pre school is central to its operations, it has to be given 
space. That is not the case today.



Förskolan Kojan



Förutsättningar

Tomten ligger i ett villaområde i Solna, Råsunda. Det är en lugn oas i denna annars 
biltäta del av staden. I området kring förskolan finns flera lekparker och mindre 
grönområden för barn att vistas på. Närheten till Hagaparken och Råstasjön 
ger goda möjligheter till utflykter i naturmiljö.

Hagaparken

Råstasjön

Kojan



Situationsplan 1:200 (A4)



Pedagogik

Man har arbetat aktivt med barns utemiljöer och dess pedagogik sedan 60-talet. 
Idag är det främst Friluftsfrämjandet som arbetar med denna pedagogik 
på förskolor under namnet I ur och skur.

Fördelarna är många. Bland annat blir barnen kreativa, lugna, får en bättre motorik och alla 
sinnen får aktiveras.

Pedagogiken sammanställd:

- Barn vistas utomhus stora delar av dagen.

- Med barns ökade ålder ökar behovet av en mer varierad utemiljö 

- Obruten lek som utvecklas under dagen där miljöer och deltagare byts.

- Arbetar utifrån årstiderna.

- Barn i olika åldrar integrerar och lär av varnadra.

- Lärande med alla sinnen.

- Varierade lärandemiljöer där insidan ska växelverka med utsidan.

- Föränderlighet; barnen anpassar sin miljö genom att variera ljus och rum.

- Naturliga material i såväl byggnad som leksaker och förbrukningsvaror.

- Praktiskt miljöarbete som källsortering, kompostering och odling.

Programmet möter pedagogiken

På förskolan Kojan rymms hela grundprogrammet, men olika funktioner kräver olika miljöer 
och förutsättningar. Vissa rum passar bäst utomhus medan andra fungerar bättre inne. 
Användningen kan också variera över årstiderna. Tanken är att rummen ska kunna användas 
till flera saker.

En viktig del har varit att få innemiljön att samspela med miljön utanför. Det har jag arbetat 
med på flera olika sätt;

Tempo - Gården är uppdelad efter tempo. Det är lugn, skuggig, naturtomt i norr och en mer 
planerad aktiv miljö i söder. De invändiga och utvändiga rummen får samspela med detta 
tempo. 

Utblickar - Det som syns genom fönstret ute ska spegla aktiviteten och tempot i aktiviteten 
inne. Som exempel på detta blickar matsalen ut mot den lugna naturtomten och den höga 
stenmuren. 

Materialitet - Gränser överlappas med hjälp av material. Golvet inne fortsätter ute 
och funktionen kan då tillhöra innemiljön såväl som utemiljön. I rörelserummet 
ligger ett golv av tålig träkubb som fortsätter ut mot den långa trappan och enar rummen. 
Man kan lika gärna säga att det är trappan och uterummet som fortsätter in genom de stora 
skjutdörrarna i glas.

En annan gräns som är viktig i denna förskola är skogränsen. Därför behöver materialen som 
fortsätter in i byggnaden vara tåliga och samtidigt lätta att rengöra. Det ska också vara tydligt 
var man använder skor och var man inte har skor.  

Obruten lek - Att klä på och av sig tar mycket tid, därför spenderas så mycket tid som möjligt 
utomhus. Därför är det viktigt att kunna utföra nödvändiga aktiviteter utifrån. Det finns en 
eldstad där man kan sitta och äta, rum skyddade från regn och vind för samling och en toalett 
som kan nås utifrån. Den obrutna leken har varit en viktig aspekt i utformandet av förskolan.



Illustration över norra delen av gården



Platsmodell skala 1:200



Byggnadens organisation och program

Huset består av tre volymer, var och en med sin bestämda funktion. 
Funktioner inomhus skrivs i svart och funktioner ute skrivs i grönt.

Låga volymen - avdelningarna

I den låga huskroppen är avdelningar placerade. Jag har arbetat utifrån idén om att man delar 
alla utrymmen. Varje åldersgrupp har därför inte sin egen avdelning. Då barnen spenderar 
mycket tid utomhus skulle annars många av byggnadens rum stå tomma. En annan fördel 
med att dela på ytorna är att varje rum kan få sin egen karaktär, istället för att fokusera på 
att varje avdelning ska vara likvärdig. Det finns exempelvis ett rörelserum, ett bokrum och ett 
vindsrum som kan nyttjas av alla barn.

Jag har placerat en större entré, med kapprum och groventré, på nedre plan. Och ytterligare 
en mindre entré på plan två för de älsta barnen. 
Barnen lämnas oftast utomhus på morgonen, och går in varierande tider i mindre grupper. 
Därför blir det aldrig större barngrupper samtidigt vid entrén.

Groventré och kapprum x 2  -  30 kvm
Rördelserum   - 38 kvm
Läsrum    - 14 kvm
Lugnt rum/vilorum   - 20 kvm
Vilorum    - 12 kvm
Rörelserum   - 55 kvm
Samlingsrum   - 40 kvm

Tornet

Här sker all vertikal rörelse för barnen. En invändig trappa leder till våning två och en utvändig 
trappa leder till den öppna ateljén via andra våningen. De äldre barnen kan ta den utvändiga 
trappan för att komma till sitt kapprum. En hiss går upp till tredje våningen.

Mot norra gården har tornet en integrerad eldstad. På håll kommer hela tornet se ut som en 
gigantisk skorsten då den används. 

Trapphus      
Hiss       
Eldstad      
Trappa    

Höga volymen - bestämda funktioner

På markplan finns matsal och kök som nås via tornet. Matsalen har utblick mot den lugna 
norra gården. Från köket nås inlastningen.
Andra våningen rymmer toaletter, tvättstuga och personalavdelningen. Personalen har sitt eget 
kapprum och även en egen entre via den utvändiga trappan. 
Högst upp i denna bggnadsdel ligger ateljén. Den är utomhus men ramas in av träribbor och 
halva taket skyddar mor regn.

Matsal    - 38 kvm
Kök    - 28 kvm
Förråd    - 5 kvm
Inlastning    -  5 kvm    
Ateljé    - 64 kvm
Soprum    - 6 kvm



Tornet - Vertikal kommunikation

Tornet rymmer  två trapphus som går omlott. Det ena är inomhus det andra utomhus. 

Den inre, varma, trappan leder till våning två. Därifrån kan man ta sig till personalavdelningen, 
barnens vindsrum eller till toaletterna. För att sedan ta sig vidare till den öppna ateljén på 
taket, måste man ta den utvändiga, kalla trappan. 

Den utvändiga, kalla, trappan leder upp till våning två via gårdens entré. Vid andra våningen 
kan man välja att gå in på avdelningen eller fortsätta upp till ateljén.
Den yttre trappan fortsätter en liten bit till, i en smal gång, bakom hissen upp till en hemlig 
utkiksplats för barnen. 

Tornet rymmer också en hiss som går hela vägen upp till ateljén.



Form och placering

Utifrån programmet har behov och förutsättningar för olika rumsligheter fått forma byggnaden. 
Det är såväl invändiga som utvändiga rumsligheter. De många utstickande delarna 
i den låga volymen hålls ihop av ett stort skyddande tak.
Kyla är inte en anledning att gå in, men i kombination med vind och regn
kan det vara problematiskt. Det ska alltid finnas en plats att söka skydd från såväl sol som snö.

Byggnadens är placerad för att skapa så många olika kvalitativa lekytor som möjligt 
på den begränsade gården.  Genom att placera byggnaden en bit in från tomtgränsen 
möjliggörs en fri rörelse runt hela gården. 

Diagram över ytor som är utomhus men 
väderskyddade

Diagram över byggnadens form 
och placering på tomten



Barn och bilar

Gaturummet i anslutning till förskolan är ingen genomfart och därmed passerar 
mycket få bilar där dagtid.  Ytan av det gaturum som ligger i direkt anstutning 
till tomtgränsen i sydväst är 135 kvm. Den ytan kan användas bättre. 

Därför stänger jag av den delen av gatan under vissa tider på dygnet. 
Det går fortfarande bra att välja en annan väg för de få bilister som eventuellt 
skulle vilja passera här. 

Gatan blir istället en lekplats för barnen. En plats för exempelvis cykellek eller bollspel. 
Gatan går från att vara en farlig barriär till en trivsam länk mellan förskolans tomt 
och slänten på andra sidan. 

På så sätt har förskolans direkta yta ökat enormt.

Jag anser att detta kan appliceras på många bostadsområden där genomfarten är väldigt låg 
under stora delar av dygnet. 



Illustration utomhusateljén

Utblick från vindsrummet

Invändiga rumsligheter

I min förskola har jag arbetat mycket med varierade rumsligheter. 
Skogens många varierande rum har varit en stor källa till inspiration. Vissa rum har blivit 
mörka och trånga, andra ljusa och öppna. I enighet med padagogiken har den obrutna, 
föränderliga, leken fått styra rumssambanden. Varje rum har två dörrar eller möjliga vägar 
ut för att undvika återvändsgränder. Det ger också valet att stänga in sig vid behov. 
Jag vill att de varierande rummen ska locka till upptäckt och vidareutveckla leken 
under dagen. 

En annan aspekt till rummen har varit möjlihgeten att variera ljuset. Naturligt ljus och 
lampor kan barnen själva anpassa. 

Barn har en otrolig fantasi. I utformningen av rummen har en viktig aspekt varit att koppla 
ihop miljön inne till det som finns utanför. Genom att rikta utblickarna medvetet 
kan man skapa en egen värld frånkopplad staden omkring. En stor sten blir ett berg, 
några tallar bildar en skog. 
Tillsammans med miljön utanför skapas känslan och stämningen i rummet. 



Gårdens användning

I takt med att barn blir äldre ökar deras behov av en vidgad, mer varierad utemiljö.

De allra minsta barnen är de som spenderar mest tid inomhus. När de är ute 
använder de gårdens lugnaste, minst kuperade del. De äldre barnen 
behöver lära sig nya saker, röra sig över en större yta och i mer varierad terräng.

Diagrammet visar hur stor del av gården de olika åldersgrupperna använder. 
Utöver gården, gatan, och slänten, är de äldre barnen ofta på utflykter i området.

De äldre barnen använder hela gården till sin 
lek och rör sig mellan olika rumsligheter och 
aktiviteter.

När portarna öppnas har de äldsta barnen 
tillgång till gatan och hela slänten på andra 
sidan.

De minsta barnen uppehåller sig endast på en 
begränsad del av gården. Främst den lugna norra 
delen och ytan under tak vid entrén.



Markplan 1:50 (A0)

Naturtomt som är lätt kuperad. 
Marken täcks med bark som 
är mjukt och får vatten att rin-
na undan fort. En hög stenmur 
ramar in gårdens norra hörn. 
Här växer tallar, med tiden kan 
stenmuren ge vertikal grönska.
Eldstaden är integrerad i tornet 
och här serveras ofta lunch 
och mellis.

Entrésituation. Mot gatan av-
skärmas gården av ett plank av 
träribbor. En markbeläggning av 
sten leder till barnens entré och 
personalentrén. Här växer syrén-
buskar och blommor som barnen 
får odla själva. Ett körsbärsträd 
samsas med en plaskdamm på 
det lilla torget som bildas mellan 
byggnaderna.

Gården är lätt sluttande fram 
till odlingslådorna utanför 
rörelserummet. Lutningen för-
stärker en riktning ner mot den 
delade gatan och vidare mot 
slänten på andra sidan. Denna 
rörelse och riktning sker även 
inne i byggnaden.

Mellan lugn och aktiv lek ligger 
en sandlåda delvis under tak. 
En stor fläderbuske växer här.På 
trädäcket ligger ett golv av bränd 
träkubb som övergår i trätrall 
bort till ett skyddat hörn avsedd 
för vila.



sektion 1:50 (A0)



Plan 2 1:100 (A3)



Plan 3 1:100 (A3)



Tvärsektion AA 1:100 (A4)



Tvärsektion BB 1:100 (A4)



Tvärsektion CC 1:100 (A4)



Tvärsektion DD 1:100 (A4)



Tvärsektion EE 1:100 (A4)



Elevation SV 1:100 (A4)



Elevation NO 1:100 (A4)



Elevation SO 1:100 (A4)



Elevation NV 1:100 (A4)



Modell skala 1:50



Tekniskt snitt 1:20

Jag har tagit ett snitt genom den höga volymen. Det mest intressanta är att visa på mötet 
mellan den tempererade delen inomhus och den kalla ateljén på taket.

Byggnaden är uppbyggd av massivträväggar och kassettbjälklag 

som ger långa spännvidder. Ateljen är bärs upp av limträbalkar.

Tekniskt snitt  1:20 (A1)




