
   
 

 
 
 
 

Victor Johansson 
Handledare/ Ori Merom & Olof Philipson 
Supervisor  
Examinator/ Erik Wingquist 
Examiner 

 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp 
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits 

 

1 juni 2016 
 

”Paviljong – Examensarbete” 
”Pavilion – Degree Project” 

 

  



PAVILJONG - Victor Johansson - Studio3 - A31EXA - Arkitekturskolan KTH 2016.05.19

Projektet Paviljong har sin utgångspunkt i den aktuella debatten och kritiken som finns från flera håll om 
barnens bortglömda plats i stadsplaneringen. Planerandet av ny bebyggelse fokuserar i första hand på att 
maximera bostadsbyggandet och olika bostadsexploatörer lägger beslag på stadens mest attraktiva tomter. 
Detta har lett till att många förskolor ofta får ta plats i bottenvåningar på bostadshus och dela innergården 
med boenden i huset. Den delade gården blir den enda utomhusmiljön för barnen och ofta i form av en 
inhängnad utsläppsgård. Alternativet blir ofta containerlösningar, baracker eller fint omdöpta till ”pavil-
jonger”. Baracker började användas som en akut lösning för att de är snabba och effektiva sätt att ge plats åt 
alla barn i staden, men ”paviljongerna” har tyvärr blivit en allt mer utbredd lösning, och namnbytet hintar 
om att byggnadssättet blivit mer regel än undantag.

Den kritik som idag väckts mot bristande utomhusvillkor för barn har bland annat kommit från ett sex-
tiotal landskapsarkitekter som i ett gemensamt upprop kritiserat hur den nya staden byggs, med förhop-
pningar om att beslutsfattare tar frågan om bättre villkor för barnen i staden på allvar. Vad bygger vi för 
stad om barnen hela tiden kommer i andra, tredje eller fjärde hand?

Mitt projekt Paviljong är en förskola, rent visuellt utformad som ett led av kritiken och situationen som 
den ser ut idag. En markör, ett statement och kanske framför allt ett sätt för mig själv att finna en större 
mening till gestaltningen, än enbart det subjektiva, tycke och smak. Byggnaden är en lång och smal volym 
i tre våningsplan längs med tomtens ena långsida. Ett sätt att breda ut sig och ge en bild av vara en större 
byggnad än vad den egentligen är, och faktiskt visa upp barnens plats i staden, och i detta fall i kontexten 
Solna. Utformningen av förskolan är också en effekt av stadens förtätning och tidigare nämnda problema-
tik angående utomhusyta. Möjligheten att låta en förskola breda ut sig som en en-plansbyggnad på dyr, 
attraktiv mark känns idag omöjlig, vilket gör att det känns oundvikligt att bygga på höjden. Dels för att 
ge plats för alla barn, dels för att ”spara” den lilla utomhusytan som finns tillgänglig. Frågan beskrivs och 
diskuteras mer längre fram under delen Gården/Utemiljön.

Utformningen av insidan följer det program vi blivit tilldelade. Jag tyckte personligen att ifrågasättandet av 
ett program för en förskola kändes svårt, och valde därför en pedagogik att utgå från, tolka och ta spjärn 
mot. I dagsläget ligger det en Montessori-förskola på tomten, vilket gjorde att research-arbetet började 
med just den pedagogiken. Jag fastnade framför allt för pedagogikens tankar om mindre, uppdelade utry-
mmen och att främja och omvandla barnets naturliga nyfikenhet till inlärningsmönster. 
Paviljong har därför utformats för att försöka väcka en upptäckarlusta, och skapa en nyfikenhet kring 
själva byggnaden för barnen. Rum som varieras genom ljus och sikt, och framför allt rumsföljderna, som 
är utformade efter tanken att man hela tiden ska ana vad som sker i nästa rum. 

Paviljong har utvecklats till en pragmatisk och rationell lösning som tillgodoser alla logistiska behov som 
en förskola kräver, utan att tappa den vilja och lust som är central inom flera mer progressiva pedagogiker, 
som Montessori är. Paviljong ska därför ses som en poetisk lösning som tillgodoser barnens sensoriska 
stimulans och bidrar till deras upptäckarlusta och nyfikenhet.

Sammantaget är det en förskola speglat av tiden och problematiken vi lever i. Som förhoppningsvis erbju-
der barnen och pedagogerna en mer inspirerande förskolepaviljong än de som finns runt om i landet idag.

-  KONCEPT
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Pavilion project has its starting point in the current debate and criticism on childrens forgotten place in 
Stockholm’s urban planning. The planning of new settlements focuses primarily on maximizing housing 
and various residential developers are hogging the city’s most attractive sites. The alternative for pre-
schools is often container solutions, sheds, or as they recently was renamed as ”pavilions”. The sheds began 
as an emergency solution because they are fast and efficient way to make room for all the children in the 
city, but the ”pavilions” has unfortunately become an increasingly widespread solution, and the change of 
name hints that the typology has become more ordinary than just a few years ago.

My project Pavilion is a preschool, visually designed as part of the criticism and the situation as it stands 
today. A marker, a statement. The building is a long and slender volume of three floors along the sites long 
side. A way to spread out and give an image of being a larger building than it really is, and actually show 
the childrens place in the city. The design of the kindergarten is also an effect of densifying the city and the 
aforementioned problem regarding outdoor space. The possibility of having a preschool spread out as a 
one-story building on expensive, attractive land seems impossible today, which makes it feel inevitable to 
build in height. Partly to make room for all the children, and to “save” the little outdoor area available. 

The design of the interior is the program we have been assigned. I stuck mainly to pedagogy thoughts of 
smaller, divided areas, and to promote and transform the child’s natural curiosity for learning patterns.
Pavilion has been designed to try to bring an urge to discover, and create a curiosity about the actual 
building for the children. Rooms that varies by light and visibility, and above all the consequences room, 
designed by the thought that you should constantly sense or se a little bit of the next room.

Pavilion has evolved into a pragmatic and rational solution that meets all the logistical needs of a kinder-
garten requires, without losing the will and desire that is central in several more progressive pedagogy, 
Montessori is. Pavilion should therefore be seen as a poetic solution to meet the children’s sensory stimu-
lation and contributes to their urge to discover and curiosity.

Overall, it’s a preschool reflected by time and the problems we live in. That will hopefully offer the children 
and the educators a more inspirational preschool pavilion than those found around the country today.

-  KONCEPT
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Vad kommer jag ihåg rent rumsligt från min egen barndom? Självklart mina hem, skolmiljön och även 
fragment från min förskola. Bilderna av förskolan har dock bytts ut av senare bilder, då jag flera gånger 
hälsat på min mamma som är förskolelärare i samma lokaler än idag. Men vad var en spännande inom-
husmiljö för mig som barn? Efter de givna platserna kom jag att tänka på en barndomsväns hus. Ett hus 
där jag spenderade mycket tid både själv och med min egen familj. Från att jag var väldigt liten fram till 
tioårsåldern. Det var ett stort hus, en villa i två plan där jag trivdes väldigt bra. Självklart tack vare en 
mängd olika faktorer, men ju mer jag tänker på huset, desto fler saker kommer jag ihåg som har med de 
olika rummen att göra. Hur de såg ut, hur de låg i förhållande till varandra, hur ett rum kändes och hur 
det andra inte kändes. Hur mycket det fanns att upptäcka i huset och hur rumsföljderna triggade min egen 
upptäckarlusta. Det är mina närmsta och bästa minnen av en spännande miljö som barn, och därmed min 
bästa referens rent upplevelsemässigt till utformningen av förskolan. 

Jag kom alltid in via den mindre entrén. Varför vet jag inte. Den låg längre in på tomten, så man passerade 
huvudentrén och svängde runt husknuten för att komma in. Det var bara så det var. Väl inne möttes jag 
av en mindre hall som bråkade om platsen med trappan till andra våningen. Redan här kunde man ana 
flera nya rum. Den breda trappan som krökte runt sin egen axel, och som avslöjade ytterligare ett våning-
splan. Till höger om den, ett kapprum med ett lågt utrymme som fortsatte in under trappen, en liten och 
mörk vrå som ofta var lite dold bakom alla kläder som hängde framför. Till vänster om trappen såg man 
också direkt in till ett mindre rum, genom en dörr som aldrig var stängd. Det var ett litet, intimt rum. Ett 
lugnare rum där vi ofta var ifred. Under vissa perioder undvek vi dock detta rum. Det förlorade sitt lugn 
och blev istället hotfullt. Det berodde inte på rummet i sig utan snarare på vem som var där inne. 

Vidare från hallen vek jag av åt vänster för att komma in i nästa. Det var ett mer ordnat rum, mer vuxet. 
Men också mer socialt. Här umgicks vi i större grupper, kalas, måltider och middagar med familjerna. 
Det fanns en tydlig uppdelning mellan aktiviteterna i rummet, där en halvvägg delade av köket från 
matplatsen. men endast med hjälp av en halvvägg, vilket gjorde att kopplingen mellan dem ändå fanns 
kvar. Rummet hade fönster mot huvudentrén, där man såg vem som var påväg in genom ytterdörren. Jag 
minns att det fanns en spänning i att kunna se personen i fråga, innan de såg en själv. Ibland stannade de 
upp på farstun för ett extra andetag innan de ringde på dörren. Ovetandes om att vi redan visste att de var 
där. Från köket såg man även hallen, och skymtade vardagsrummet därigenom. En öppning där man bara 
kunde ana vad som försiggick i nästa rum. Tvn som flimrade, solen som lyste in, människor som pratade 
och rörde sig. Oavsett vad det var, gjorde den lilla skymten av rummet att jag lockades in för att ta reda på 
mer. 

Väl inne i vardagsrummet var det stora ytor att leka på. Rummet hade fönster åt söder och kändes luftigt i 
kontrast till den mörkare hallen man precis hade passerat. Det var ett öppet rum, för all typ av underhålln-
ing och lek. Men det fanns också möjlighet att dra sig undan. En nisch till höger i rummet som blev ett 
omslutande och tryggt krypin. En trygg plats, när andra saker var läskiga. Det fanns också en stor björn-
fäll på golvet, med huvud och klor kvar. En trofé mitt i vardagsrummet, men som i mina ögon bara var en 
mjuk och mysig matta.

Sammankopplat med vardagsrummet var terassen. Ett inglasat uterum, som fungerade som en samling-
splats under våren och sommaren. Ljust, lätt och lugnt under dagen. Rörigt, livat och roligt på kvällen. 
Ett träd växte konstigt nog genom trägolvet och fyllde taket med långa grenar och löv. En egen djungel på 
baksidan av huset.

-  KONCEPT
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Ana nästa rum, men också 
fönsterljus som är olikt 
från det rummet du be-
finner dig i. Även siktlinje 
som ger en bild av vad 
som händer utanför.

En aning av nästa dör-
röppning och nästa rum. 
Variation i ljus från de 
olika rummen längs med 
den långa siktlinjen.

Likadana fönster åt båda håll. Två 
olika ljusförhållanden. Två olika 
sidor med vuxenvärlden (gatan) på 
ena sidan och barnvärlden (gården) 
på den andra. 

Två separerade ingångar 
till samma rum - en mörk 
och en ljus.

Diagonal sikt genom 
rummet in i nästa, och 
samtidigt ut genom 
fönstret.

Ett mindre, slutet krypin 
med en riktad öppning ut 
mot fönstret och det som 
händer utanför.

Den långa siktlinjen in i 
det stora slutrummet och 
vidare ut genom fönstret. 
Korridoren där man en-
dast ser en del av det stora 
rummet och samtidigt 
sidoöppningen till det 
mindre rummet.

Från en korridor med 
utsikt åt det ena hållet, in 
i ett rum med utsikt åt det 
andra.

Smal korridor, med transparent vägg mot 
rummet intill. Väggen släpper igenom ett dif-
fuserat ljus, vilket ger ett annat typ av ljus än i 
resten av byggnaden och därmed ger rummet 
en annan atmosfär. Väggen ger också barnen 
som befinner sig i rummet möjligheten att se 
när någon annan är påväg in denna väg och 
kan användas till lek. Ett sätt att jobba med 
ljus, variation på ljus, och fortfarande behålla 
väggyta att sätta upp saker på.

-  ÖVERSÄTTNING
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I Plan- och bygglagen står det att ”om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som 
innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan 
jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta 
som är lämplig för lek och utevistelse”. Det är upp till varje kommun att definiera begrep-
pet tillräckligt stor friyta, men Boverket rekommenderar, utifrån studier och forskning, en 
friyta på 40m² per barn, och att friytans totala storlek helst bör överstiga 3000m². Solna 
kommun har definierat begreppet, likt Stockholms Stad, till 25m² utomhusyta per barn.

Vårt program för förskolan innefattar plats för 40-50 barn, vilket som lägst räknas till 
1000m² friyta. Alldeles för lite för de rekommenderade 3000m² sammanhängande utomhu-
syta som Boverket nämner, och samtidigt alldeles för mycket för den aktuella tomtens stor-
lek, som totalt endast är 850m². Detta innan någon form av bebyggelse lagts till på platsen. 
Problematiken ligger till stor del i kommunernas egna tolkningar i vad begreppet tillräckligt 
stor yta innebär. I en kommun som Solna, som förtätas mycket och snabbt finns begränsat 
med yta och tillräckligt stor krymper mer och mer. Alternativet, i mitt förslag är därför att 
titta på hela närområdet som utomhusmiljö. Strax norr om tomten finns bland annat ett 
servitut med en skogsdunge som används frekvent av förskolan idag. Barnen och pedago-
gerna går ut på Gustafsvägen och svänger vänster in på Vasavägen för att ta sig dit. 

I mitt förslag byggs förskolan 1,7meter in från tomtgränsen och lämnar yta som kan göras 
om till en bred trottoar längs med förskolans ena långsida. Det blir en säkrare väg för 
barnen när de rör sig till servitut-tomten för lek och ett sätt som gör att barnens behov 
”spiller ut” i staden och påverkar dess barnanpassning. Ett första försök att göra närområdet 
till en del av friytan och på sätt uppfylla de rekommendationer som finns, även i tätbebygg-
da områden som Solna.
På själva tomten/gården har jag utgått från samma typ av tankar som utformningen av 
förskolans insida. Nyfikenhet och upptäckarglädje i form av sekvenser och uppdelning-
ar. Gården delas upp av en lång, svepande, tunn stålvägg. Tillräckligt hög för att skapa 
rumskänsla för barnen, men tillräckligt låg för pedagogerna att fortfarande ha uppsikt. 
Väggen skapar två separata sidor, men har även öppningar rakt igenom, vilket gör att man 
kan röra sig in och ut genom de olika delarna och hela tiden få en ny utblick över gården. 
De olika delarna förstärks av olika markmaterial, hårdbelagd yta, bark och sand i den 
runda sandlådan. Tanken med detta är återigen att trigga en nyfikenhet, ett intresse att 
upptäcka de olika ”världarna” och samtidigt ge känslan av att gården är större än vad den 
egentligen är.

-  GÅRDEN/UTEMILJÖN
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Avdelning
1. Kapprum
2. Toalett med förrum
3. Allrum
4. Lekrum
5. Vilrum

Allmänna ytor
6. Groventré
7. Matsal
8. Samling/Rörelserum
9. Ateljé

Personalytor
10. Personalrum/Mötesrum
11. Vilrum - personal
12. Personaltoalett
13. Kapprum - personal

Kök
14. Kök
15. Disk
16. Varumottagning
17. Förråd

Teknikytor
18. Fläktrum
19. Undercentral
20. Förråd
21. Tvätt/Städ

-  KÄLLARPLAN
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14. Kök
15. Disk
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19. Undercentral
20. Förråd
21. Tvätt/Städ

-  BOTTENPLAN
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6.8m

9.2m

±0.0m

+3.0m

+6.0m

-3.0m

+0.38m

Tak
• 30mm Xeroflor Moss-Sedum
• 25mm Nophadrain
• Tätskikt
• 30mm Råspont i fall
• 150mm-0mm Falluppbyggnad, profilfräst furubalk
• 10mm HDF skiva
• 45x100mm Träregel + Cellulosa isolering, 100mm skiva
• 45x100mm Träregel + Cellulosa isolering, 100mm skiva
• Ångspärr
• 20mm Plywood undertak
• 25mm Träullit absorbent
• 45x170mm Limträbalk, sekundär bjälklag
• 90x315mm Limträbalk, primärbalk, slits i balken - 
   bultad plattstål

Fönster
• 3-glas fönsterkassett
• Infästningsprofil i aluminium
• Täckprofil, behandlad ek
• Plåtbleck

Vägg
Väggkassett innehållande:
• 20mm målad Plywoodskiva
• Cellulosa isolering, 50 + 200mm
• Ramverk av furureglar
• Tätskikt
• 20mm Plywoodskiva

Bjälklag
• 20mm Ekparkett, stav
• Isover stegljudsmatta
• 12mm OSB-skiva
• 45x60mm träregel + Cellulosa isolering, 60mm skiva
• 20mm Plywood undertak
• 25mm Träullit absorbent
• 45x170mm Limträbalk, sekundär bjälklag
• 90x315mm Limträbalk, primärbalk, slits i balken - 
   bultad plattstål

Grund
• Markbeläggning, sten
• Sjösten intill byggnadens grund
• 50mm Sättsand
• 50mm finkrossat grus
• Bergskross
• Jordmån
• Bergskross
• Dräneringsrör 140mm
• Cellplast, 100mm
• Tätskikt
• Platsgjuten bottenplatta med mur, 250mm

Grund Bjälklag
• Platsgjuten bottenplatta, betong, 250mm
• Cellplast, 3x100mm

t e k n i s k t  s n i t t  -  n o r d o s t  fa s a d

s k a l a  1 : 2 0

Detalj
Fönsterglaset fortsätter förbi takbjälklaget för att ge effek-
ten av ett lättare och nättare tak. Taket dras in och läm-
nar en luftspalt mellan fönster och bjälklag, tillräckligt 
stor för att komma åt och rengöra glasytan. En täckskiva 
i plywood döljer takbjälklagets olika skikt och smälter 
ihop med övrig interiör i samma material.

Varje avdelning har ett kvadratiskt fristående rum, kuben. Den kan 
varieras mellan ett mindre och lugnare rum under dagarna och vilo-
rum när barnen ska sova. Kuben har ett invändigt höj- och sänkbart 
tak, med en madrasserad topp. Taket sänks ned under vilostunderna 
och är i första hand ett alternativ till garderobsförvarandet av ma-
drasser som är vanligt på förskolor idag. Kubens ena vägg består till 
viss del av ett raster, bestående av brädor med 120mm djup. Detta 
ger en koppling mellan vad som sker i kuben och i rummet utanför. 
Brädorna sitter däremot bara upp till höjden 1200mm vilket gör att 
kopplingen mellan rummen enbart uppfattas av barnen, och uttrycket 
för pedagogerna blir mer solitt.

Varje avdelning har ett kvadratiskt fristående rum, kuben. Den kan 
varieras mellan ett mindre och lugnare rum under dagarna och vilo-
rum när barnen ska sova. Kuben har ett invändigt höj- och sänkbart 
tak, med en madrasserad topp. Taket sänks ned under vilostunderna 
och är i första hand ett alternativ till garderobsförvarandet av madrass-
er som är vanligt på förskolor idag. Kubens ena vägg består till viss 
del av ett raster, bestående av brädor med 120mm djup. Detta ger en 
koppling mellan vad som sker i kuben och i rummet utanför. Brädorna 
sitter däremot bara upp till höjden 1200mm vilket gör att kopplingen 
mellan rummen enbart uppfattas av barnen, och uttrycket för pedago-
gerna blir mer solitt.

Paviljong är en byggnad bestående av två typer av konstruktion. Den 
ena långsidan och den ena kortsidan består av massivträ med ett fåtal 
håltagningar, medan de andra sidorna består av ett mer uppglasat 
pelar-/balksystem. Pelar-/balksystemet är väldigt rationellt, med ett 
generellt cc-avstånd på 1200 genom byggnaden. Rationaliteten är 
sammankopplat med de konceptuella tankarna om konstrasten mellan 
rationalitet och det poetiska. Takbjälklaget lämnas synligt invändigt, 
och i vissa fall går väggarna enbart upp till primärbalkarna, vilket gör att 
det lämnas en öppning vi sekundärbalkarna. Även detta vävs ihop med 
de konceptuella idéerna om att hela tiden ana nästa rum. Öppningen 
mellan väggen och taket släpper igenom ljus och ljud, vilket gör att man 
får en antydan till vad som sker i nästa rum, som kan hjälpa till trigga 
nyfikenheten. Tanken på ett generellt byggsystem har känts lockande i 
och med dess sympatiska och långlivade fördelar. Systemet tål änd-
ringar relativt smidigt och underlättar för framtida ombyggnationer 
och förutsättningar, något som i större utsträckning bör byggas in med 
tanke på de stora förändringar som sker i befolkningstäthet i våra städer.
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