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Många förskolärare och föräldrar 
upplever idag att barngrupperna i 
förskolan är för stora. 
Forskning av Pia Williams vid 
Göteborgs universitet visar att mindre 
barngrupper leder till bättre inlärning 
och att läroplanen blir lättare att följa.
Min utgångspunkt har varit att dels 
skapa en förskola som öppnar upp för 
möjligheten att vara i mindre grupper 
genom att erbjuda en mer uppdelad 
och rumsligt varierad förskolemiljö, 
dels att skapa en miljö som knyter 
ann till det omgivande villakvarterets 
atmosfär.

Jag har valt att skapa tre 
byggnadsvolymer som länkas 
samman i ett suterängplan i nivå med 
Charlottenburgsvägen. 
De tre byggnaderna utgör varsinn 
avdelning och de består av ett 
markplan och en loftvåning. 
Det gemensamma suterängplanet 
utgör en gemensam lekyta. 

Gården är tänkt att påminna om ett 
nedskalat villakvarter där barnen kan 
leka mellan de olika husen.

Varje avdelning har ett eget trapphus 
som förbinder de tre nivåerna,
suteräng, gårdplan och loft. 
De husfasader som blickar innåt mot 
gården är öppningsbara med 
skjutbara glaspartier, vilka släpper in 
ljus i avdelningarna och ned i 
trapphusen och möjliggör att barnen 
kan röra sig mellan avdelningarna

Avsikten är att de olika nivåerna har 
funktioner som följer deras storlek, 
där det gemensamma stora rummet 
rymmer �est barn och mest aktivtet , 
där gårdsplanet rymmer 
avdelninggemensamma aktiviteter 
och där loftvåningarna är till för vila 
och som ateljé.

Det omgivande kvarteret består till 
stod del av enskilda volymer 
placerade centralt på tomten, 
omgiven av en trädgård. 

I min förskola har jag istället 
placerat gården centralt med tre 
byggnader längs tomtgränsen, för 
att skapa känslan av ett eget litet 
kvarter på tomten.

Situationsplan 1:2000 på A0 Situationsplan 1:200 på A0 Isometrisk vy

Vy från det gemensamma lekrummet



Elevationer 1:200 på A0Vy ut mot gården



Sektion A 1:50 på A0

Sektion B 1:50 på A0

Isometrisk sprängskiss. Visar graden av aktivitet i 
de olika vångsplanen.



Elevation 1:80 på A0. 
Vy från sydväst.
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I suterängplanet �nner man det 
gemensamma lekrummet, 
matsalen, köket och teknikrum. 
Köket och teknikrummet har 
entréer ut mot Charlottenburgsvä-
gen. Köket har även en varumottag-
ning.
Matplatsen är placerad mot den 
uppglasade sydfasaden och skiljs 
från lekytan genom en liten 
nivåskillnad som länkas samman av 
en ramp.
Lekrummet är till för aktiviteter som 
alla avdelningar kan delta i 
samtidigt eller bara som en öppen 
lekyta.
Här tänker jag att aktivitetsnivån är 
som högst. En lanternin öppnar upp 
taket mot gården och släpper in ljus 
från syd genom ett större glasparti.

Suterängplan 1:50 på A0



På den främre 
delen av gården 
leker barn från 
den ena 3-5 års 
avdelningen 
under uppsyn av 
två förskollärare. 
Några av barnen 
leker i de två 
sandlådorna, 
andra cyklar 
trehjuling eller 
spelar bandy.

Ett barn blir 
upphämtat av sin 
förälder. Andra 
halven av ena 3-5 
års avdelningen 
ritar växter som 
de har planterat 
tidigare i 
odlingslådorna.

Småbarns 
avdelningen 
förbereder sig för 
att gå ut på 
gården. Några 
barn har redan 
bytt om och gått 
ut. De byter om i 
två omgångar för 
att underlätta 
arbetet för 
förskollärarna.

Denna avdelning 
har valt att öppna 
upp glaspartiet 
ut mot gården. 
Halva avdelning 
är på bakgården 
och lär sig om 
odling, andra 
halvan leker fritt 
under uppsyn av 
en förskollärare.

Dessa barn 
planterar 
morötter i 
odlingslådorna 
och lär sig om 
fotosyntes och 
att samarbeta.

En till förälder är 
på ingång för att 
hämta sitt barn. 
Han ställer 
barnvagnen i 
regnskyddet till 
vänster och 
fortsätter in på 
gården där han 
möter två 
förskollärare.

Gårdsplan 1:50 på A0

På detta plan �nns avdelningarnas mer funktionella 
del, med toaletter och kapprum. Här �nns också 
möjlighet att sitta i mindre grupp och tex. läsa eller 
lära sig räkna.
De två mindre husen rymmer varsin avdelning som 
fortsätter upp på loftvånginen. Det större huset är 
en avdelning för de minsta barn som ännu inte 
klarar av att gå i trappor.
Denna avdelning är endast belägen på detta plan.

Gården är uppdelad i två delar. Den främre, sydliga, 
delen består av ett trädäck ovanpå gårdsbjälklaget.
Denna del är till för lek som kräver mer utrymme, 
exempelvis cycklande med trehjulingar eller 
bolllekar.
Ovanpå lanterninen �nns en 
rutschkana som barnen kan nå genom att 
klättra/gå upp brevid den. 
Den nordliga delen av gården utgörs av en trädgår 
med ett antal olika sorters träd.
Denna del är mer vildvuxen och här kan barnen lära 
sig om växter eller bara leka bland träden.
I det sydvästliga hörnet av tomten �nns ett förråd 
för cyklar och trehjulingar och i anslutningen till 
entren på tomtents nordöstliga hörn �nns ett 
regnskydd för barnvagnar.



Ett barn blir 
upphämtat av sin 
förälder. Andra 
halven av ena 3-5 
års avdelningen 
ritar växter som 
de har planterat 
tidigare i 
odlingslådorna.

Småbarns 
avdelningen 
förbereder sig för 
att gå ut på 
gården. Några 
barn har redan 
bytt om och gått 
ut. De byter om i 
två omgångar för 
att underlätta 

Denna avdelning 
har valt att öppna 
upp glaspartiet 
ut mot gården. 
Halva avdelning 
är på bakgården 
och lär sig om 
odling, andra 
halvan leker fritt 
under uppsyn av 
en förskollärare.

Loftvåningarna fungerar som vilrum 
och som ateljé och har takfönster 
som släpper in nordligt och östligt 
ljus. Ovanpå småbarnsavdelningen 
�nns lärarrummet som har ett 
takfönster mot syd och mot gården.

Loftplan 1:50 på A0
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Tekniskt snitt 1:20 på A0

Tak

 - Kopparplåt 3 mm
 - Vindpapp 1 mm
 - Plywood 10 mm
 - Monteringsläkt 25 x 40 mm
 - Isolering (Cellplast) 45 mm
 - Träreglar med isolering (Cellplast) 185 mm
 - Ångspärr 1 mm
 - Isolerat (Cellplast) installationsskikt 45 mm
 - Gipsbeklädnad 15 mm

Vägg

 - Kopparplåt 3 mm
 - Vindpapp 1 mm
 - Plywood 10 mm
 - Isoleringsskikt (Cellplast) 45 mm
 - Träreglar med isolering (Cellplast) 185 mm
 - Ångspärr 1 mm
 - Isolerat installationsskikt (Cellplast) 45 mm
 - Gipsbekläddnad 10 mm

Bjälklag våningsplan

 - Plank 15 x 70 mm
 - Monteringsskiva 20 mm
 - Fuktspärr 1 mm
 - Träreglar med isolering (Cellplast) 200 mm
 - Monteringsskiva 20 mm 
 - Plank 15 x 70 mm

Grundläggning

 - Platsgjuten betongplatta 150 mm
 - Filterduk 130 g / m2
 - Isodränskiva 70 mm
 - Isodränskiva 70 mm
 - Utjämningsskikt 50 mm

Gårdsbjälklag

 - Håldäcksbjälklag i betong 300 mm
 - Cellplast 200 mm
 - Fuktspärr 1 mm
 - Plank 15 x 70 mm
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