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SITUATIONSPLAN SKALA 1:2000



FÖRSKOLA FILTRET

Barn lär sig både genom stilla lek och rörelselek. Det är därför 
viktigt att barnen får utrymme för båda typer av lekar på före-
skolan. I den stilla leken finns ett mer fokus på individen, det 
självständiga skapandet och utvecklingen. Medans det i den 
rörliga leken finns ett mer fokus på gruppen, samarbetet och 
interaktionen mellan barnen. Jag anser att dessa lekar är varan-
dras motsatser och att miljöerna, anpassad till respektive lek 
också bör stå i kontrast till varandra. 

Hur utformar man en miljö för den stilla leken?

Hur utformar man en miljö för den rörliga leken?

I den stilla leken ägnar sig oftast barn åt aktiviteter som kräver 
koncentration och så lite yttre störningar som möjligt. Det kan 
till exempel vara målning, lek med lera eller läsning. Här utveck-
lar barnet främst sina egna förmågor och tränar då på att vara 
självständig. Därför är det viktigt att rummen utformas så enkla 
och tydliga som möjligt. Inte för mycket material och inte heller 
för fönster där barnen kan störas av det som sker utanför. Det är 
också viktigt att miljön känns varm, lugn och trygg. 

I den rörliga leken lär sig barnet genom att använda sin kropp 
på olika sätt, till exempel genom att springa, hoppa, krypa och 
gå. Här finns också utrymme för barnet att lära sig att samarbeta 
och ta hänsyn till varandra då den rörliga leken oftast sker i 
grupp. Ett rum för rörelselekar ska uppmana barnet till rörelse. 
Det ska vara en dynamisk miljö som inspirerar och skapar nya 
intryck. Rummet ska också ge barnet möjlighet till att använda 
sin kropp på olika sätt.  

  

Två fasader verkar som kontrasterande filter vars material och form påverkar hur 
rumsligheterna ter sig på andra sidan. Fasaderna filtrerar ljuset på olika sätt men 
skapar också olika rumsupplevelser genom dess djup och transparens.

Koncept

Children learn both through quiet play and play in movement. It 
is therefore important that children get space for both types of 
plays on  preschool. In the quiet game, there is more focus on 
the individual, the independent creation and development. 
While in the mobile game, there are more focus on group coo-
peration and interaction between the children. I think that these 
kind of plays are opposites and that the environments, adapted 
to each game should also stand in contrast to each other.

How do you design an environment for the quiet game?

How do you design an environment for the mobile game?

In the quiet game, childrenare mostly dedicated in activities 
that require concentration and as little outside interference as 
possible. It may include painting, play with clay or reading. 
Here, the child develops mainly their own abilities and training 
as to be independent. Therefore it is important that the rooms 
are designed as simple and distinct as possible. Not too much 
material nor for windows where children can be disturbed by 
what is happening outside. It is also important that the environ-
ment feels warm, peaceful and safe.

In the mobile play, the child learns by using its body in various 
ways, for example by running, jumping, crawling and walking. 
There is also space for the child to learn to cooperate and take 
care of each other as the mobile play is usually done in groups. 
A room for movement games should encourage the child to 
move. It should be a dynamic environment that inspires and 
creates new impressions. The room should also enable the 
child to use their body in different ways.

I have wanted to create a preschool that clearly defines the 
room for the quiet game, and the moving game. A place where 
the child can develop at the individual level by its own ability 
and maturity, but also be given space to interact and learn from 
other children. These thoughts have resulted in a building that 
consists of a common stairwell used as a room for the moving 
game. The stairway moves circularly around an internal volume 
of three different planes. Inside the volume, the three depart-
ments are placed, where the youngest children are at the 
bottom and the oldest at the top. The idea is that the rooms for 
the quiet game takes place here.

Concept



RUM FÖR STILLA LEK RUM FÖR RÖRELSELEK

RIKTNING RIKTNING

RÖRELSE RÖRELSE

LJUS LJUS

Jag har velat skapa en förskola som på ett tydligt sätt avgränsar rummet för 
den stilla leken och den rörliga leken. En  plats där barnet kan utvecklas på 
den individuella nivån efter dess förmåga och mognad, men samtidigt ges 
utrymme till att intragera och lära sig av andra barn. Dessa tankar har resul-
terat i en byggnad som består av ett gemensamt trapphus som används 
som ett rum för den rörliga leken. Trapphuset rör sig cirkulärt kring en inre 
volym på tre olika plan. Inuti volymen ligger avdelningarna placerade, där 
de yngsta barnen är längst ner och de äldsta längst upp. Tanken är att 
rummen för den stilla leken sker här. 

För att skapa miljöer anpasssade för respektive lek har jag främst jobbat 
med riktining, ljus och rörelse. 

Riktning, Stilla Lek- Här finns en tanke om att skapa bästa förutsättningar för 
koncentration. Det finns därför en naturlig riktning mot den djupa betong-
vägg som omger avdelningarna. Med hjälp av nischer i väggen kan barnen 
sitta ”i” väggen och på så sätt inte störas av vad de andra barnen gör. 

Riktning, Rörelselek- I trapphuset finns en naturlig cirkulär riktning då det 
löper runt hela den inre volymen. Men det finns också en tydlig vertikal 
riktning. Barnen tvingas använda sin kropp på olika sätt vid lek i trapphuset 
och de olika nivåskillnaderna uppmuntrar till utforskande. 

Rörelse, Stilla lek- Rörelsen på respektive avdelning är enkel och tydlig då 
den bara består av tre rum i anslutning till varandra. Med hjälp av skjutväg-
gar kan dessutom rummen öppnas upp till ett större rum. 

Rörelse, Rörelselek- Här har jag velat skapa en mer spännande och varierad 
rörelse som skapar överraskningsmoment i leken. Jag har därför placerat 
trapporna förskjutna i förhållande till varandra och skapar på så sätt en mer 
organisk och mjuk rörelse. 

Ljus, Stilla lek- För att skapa en mer lugn och dämpad miljö i rummen för 
den stilla leken har jag använt mig av dimmade fönster. Dessa tonar ner 
det direkta soljuset från trapphuset och gör dessutom att barnen inte störs 
av vad som händer utanför.

Ljus, Rörelselek- I trapphuset har jag velat skapa ett mer spännande och 
varierande rum med hjälp av ljuset. Ribbor i fasaden med olika bredd 
mellan varandra ger ett lekfullt skuggspel. Där ribborna blir tätare skapas i 
trapphuset mer slutna rumsligheter. Ribbor som material återkommer som 
skärmar i trapphuset där de verkar både som skydd och rumsindelande 
element. 

  

Byggnad
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PERSPEKTIV TRAPPHUS, RÖRELSELEK



PERSPEKTIV AVDELNING, STILLA LEK



FALLBETONG 
ASFALTSMATTA
400 MM CELLGLAS
300 MM STÅLBALK
ASFALTSMATTA
30 MM PLYWOOD

100 MM BETONGELEMENT
STÅLKLAMMER
150 MM BETONGELEMENT

150 MM ISOLERINGSGLAS
300 MM STÅLBALK

10 MM PLYWOOD
30 MM STEGLJUDSSKIVA
150 MM BETONG
100 MM CELLPLAST
50 MM BETONG

100 MM BETONGPLATTA
80 MM CELLPLAST
DRÄNERANDE OCH KAPPILLÄRBRYTANDE SKIKT

TAK:

Taket bärs upp av ett stålbalksbjälklag. 

TAKAVVATTNING:

Sker invändigt genom rör som är dragna i 
luftspalten i betongväggen 

,

Balken går in bakom isoleringen och 
därför ser man den som en streckad 
linje?

LUFTSPALT I VÄGGEN:

I min byggnad har jag valt att ha en extra 
djup vägg för att kunna skapa nisher i 
väggen. Efter diskussion med konstruk-
tionshandledare och studio handledare 
kom vi fram till att den bästa lösningen 
var att ha en luftspalt mellan två beton-
gelement för att skapa illusionen av en 
solid betongvägg, utan att behöva ha 
bredare element än nödvändigt. Väggar-
na hålls ihop av klammrar. 


