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SAMMANFATTNING
Svenska förskolor har tidigare utformats med separata
och identiska avdelningar i vilka samtliga aktiviteter tar
plats. Idag finns ett annorlunda synsätt vid byggnationer
av förskolor som nu gestaltas med små hemvisten för
olika åldersgrupper tillsammans med gemensamma rum
för lek, skapande, vetenskap, musik och måltider. I detta
arbete utförs en konceptuell gestaltning av en förskola för
144 barn i samhället Sävast i Bodens kommun utifrån ett
redan framtaget lokalprogram och en given tomt. Syftet
är att gestalta en förskola i ett plan med större gemensamt
utnyttjade torg och undersöka hur god rumslighet skapas i
torgen. Samtidigt ska trivseln i inomhusmiljön beaktas med
hänsyn på barnen och pedagogerna.
Arbetet påbörjas genom en inledande litteraturstudie
där arkitektoniska kvalitéer, barnets behov och utveckling
beaktas kopplat till förskolor med ett gemensamt utnyttjat
torg. Litteraturstudien följs av tre stycken fallstudier på
förskolor i Luleå och Umeå där både platsbesök och
intervjuer genomförs. Därefter syntetiseras resultatet från
litteraturstudien och fallstudierna med hjälp av metoden
Problem Seeking vilket går ut på att identifiera behov och
lösningar. Det resulterar i en syntes bestående av sex stycken
lösningar som uppfyller flest identifierade behov för barn och
pedagoger, vilka i sin tur ligger till grund för det framtagna
konceptet. Syntesen resulterar i följande sex kvalitéer: Öppen
planlösning, Utmanande och varierande, Nivåer och krypin,
Färg, material och texturer, Ljus och transparenta ytor samt
Skapa aktivitetsrum i rummet.

Detta resulterar efter en platsanalys, flödes- och sambandsskisser samt volymstudier i en rödfärgad förskola med
skiftande tak innehållande ett större och ett mindre torg
som tillsammans med restaurangen skapar en cirkulation
kring en innergård. Torgen resulterar i öppna utrymmen
med snedställda innerväggar, varierande takhöjder samt
utstickande och oregelbundna fönstersättningar. Mindre
rumsligheter i torgen skapas främst med hjälp av olika typer
av lös inredning där både transparenta och opaka material
med olika texturer förekommer.
Huruvida god rumslighet har skapats i torgen för att forma
en trivsam inomhusmiljö är svårt att svara på då rumslig
upplevelse är individuell. Vilka medel som kan användas för
att skapa god rumslighet i en inomhusmiljö har däremot
kunnat identifieras, vilket skapar goda förutsättningar för att
uppnå det syfte torgutformningen tillgivits.
Nyckelord: gemensamt utnyttjat torg, interiör torgmiljö, rum
i rummet, rumslighet, arkitektoniska kvalitéer, rum för barn,
förskolearkitektur.

ABSTRACT
Preschools in Sweden have previously been designed with
separate and identical departments where all activities take
place. Today, there is a different approach when designing
preschools. They are now shaped with small units for different
age groups, along with common spaces for play, creation,
science, music and meals. In this work, a conceptual design
of a preschool for 144 children is carried out in Sävast, part
of the municipality of Boden, on the basis of an already
developed local program and a given site. The purpose is
to form a preschool in one level with larger common used
squares and explore how good spatiality is created in the
squares. At the same time, the indoor environmental comfort
is taken into consideration with regard to both the children
and the educators.
The work is initiated by a literature study in which architectural
qualities, child needs and development is taken into account
regarding preschools with a common used square. The study
of literature is followed by three case studies at preschools
in Luleå and Umeå, where both site visits and interviews are
conducted. Thereafter, the results of the study of literature
and the case studies are synthesized using the Problem
Seeking method, which has a purpose of identifying needs
and solutions. This results in a synthesis consisting of six
qualities which meet the most identified needs for children
and educators. This in turn underlies the developing of
the design concept. The synthesis leads to the following six
qualities: Open plan, Challenging and varying, Levels and
nests, Colour, material and textures, Light and transparent
surfaces and Creating activity spatiality’s in a bigger space.

After a site analysis, flow and connection sketches and
volume studies the result is a red-colored preschool with
varying roofs. The preschool contains a larger and smaller
square which together with the restaurant creates a circulation
around a courtyard. The squares results in an open space with
oblique interior walls, varying ceilings, and protruding and
irregular windows. Smaller spaces in the squares are mainly
created using various types of non permanent furnishings,
where both transparent and opaque materials with different
textures are present.
Whether good spatiality has been created to form a pleasant
indoor environment is difficult to answer when spatial
experiences are individual. On the other hand, the means
that can be used to create good spatiality in an indoor
environment have been identified, which creates good
conditions for achieving the purpose of the design of the
squares.
Keywords: common used squares, interior square
environment, space in space, architectural qualities, rooms for
children, preschool architecture.
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INLEDNING

I detta avsnitt förklaras anledningen till varför detta
examensarbete blev till och vad avsikten med
studien är. Här presenteras även förutsättningar,
problemformuleringar och de avgränsningar som
gjorts för att besvara dem.

1

Barn tillbringar en stor del av sin tidiga barndom på
förskolan och det är under den tidiga barndomen hjärnan
utvecklas som mest förklarar Bullard (2010) som är professor
i just tidig barndom. I sin bok presenterar hon forskning
som visar att miljön har stor inverkan på barns utveckling
och lärande då deras erfarenheter är begränsade till deras
omgivning. Forskaren och tillika arkitekten Scott (2010) som
studerat förskolor runt om i världen beskriver att svenska
förskolor under 60- till 80-talet utformades med separata
identiska avdelningar innehållandes ett par rum och ett
tillhörande gemensamt kök. Idag finns ett annorlunda
synsätt då förskolor nu gestaltas med små hemvisten för
olika åldersgrupper tillsammans med gemensamma rum för
lek, skapande, vetenskap, musik och måltider (Scott, 2010).
Enligt professorn och tillika arkitekten Hertzberger (2010) är
anledningen till detta att social förmåga har blivit ett nästan
lika viktigt ämne som de traditionella ämnena i skolan.
Forskning av Eriksson Bergström (2013) visar att synsättet för
dagens förskola starkt inspirerats av pedagogiken Reggio
Emilia. Hon beskriver att pedagogiken betonar ”miljön som
den tredje pedagogen” där miljön anses förknippas med
vanor samt förmedla budskap om förväntningar av händelser
och att miljön därmed aktivt bör förändras.

lokaler samt förenkla omfördelning av personal vid frånvaro.
Detta examensarbete undersöker hur förskolans utformning
utifrån det framtagna lokalprogrammet, den givna tomten
(figur 2) och den befintliga detaljplanen (bilaga 2) kan
anpassas till endast ett plan. På detta sätt får Bodens kommun
underlag för hur framtida planerade förskolor kan gestaltas
där det lämpar sig bättre med verksamheten på ett plan.
Arbetet utförs parallellt men skilt från arkitektkontorets
gestaltning.

SÄVAST
N 65.76
E 21.75

B AKGR U N D

Bodens kommun ökar i befolkning och har därmed behov av
att planera för ett expanderande samhälle (Bodens kommun,
2017). I kommunen, åtta kilometer söder om Bodens
centrum, ligger Sävast (figur 1) där en ny förskola planeras
byggas som en del av tillväxtplanen (Tegström, 2017).
Förskolan skall vara avsedd för 144 barn och skall byggas i två
plan. Tillsammans med a och d arkitektkontor har kommunen
under hösten 2017 tagit fram ett lokalprogram med en
lokalarea på 1626 kvadratmeter, se bilaga 1, för förskolan som
ska gestaltas under våren 2018 av samma arkitektkontor. På
förskolan vill Bodens kommun frångå separata avdelningar
och istället utforma den med två stora gemensamma
inomhustorg med tillhörande portaler. Dessa portaler består
i sin tur av större och mindre aktivitetsrum. Det är till följd av
önskan om förenklat samarbete mellan pedagoger samt ur
ekonomiska aspekter som kommunen väljer utformningen
med torg och portaler. Detta anses minimera outnyttjade
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Figur 1

Sävasts placering i Sverige
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Figur 2

Tomtens placering i Sävast
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SYFTE O CH M Å L

Arbetets syfte är att gestalta en förskola i ett plan med
större gemensamt utnyttjade interiöra torg och undersöka
hur god rumslighet skapas i torgen. Samtidigt ska trivseln
i denna inomhusmiljön beaktas med hänsyn på barnen
och pedagogerna. Uppsikt och orientering är några av de
aspekter som även är intressant för Bodens kommun på
grund av önskan att öka resurseffektiviteten.
Målet är att utifrån en given tomt och ett givet lokalprogram
skapa goda upplevelsekvaliteter i ett gemensamt utnyttjat
torg med avseende på antalet barn som samtidigt kommer
vistas där. Eftersom ett stort antal barn samtidigt kommer
utnyttja en större yta kommer aspekter som färg, form,
ljus, rum i rummet och akustik utredas för att skapa och
presentera ett gestaltningsförslag med god rumslighet i
torget. Vi vill ta upp en diskussion om vilken typ av rumslighet
denna utformning skapar samt vilka aspekter som är viktiga
att utreda för att skapa mervärden både för barnen och
pedagogerna.

AVG R Ä NSNING AR

Då en projekteringsgrupp från a och d arkitektkontor
utför samma utformningsprojekt parallellt med detta
examensarbete ligger inte examensarbetets handlingar till
grund för en faktisk byggnation. I huvudsak består studien
av torgens rumsliga upplevelse och hur gestaltningen
och placeringen av torgen påverkar förskolans resterande
delar. Fokus ligger på torgens interiöra arkitektoniska uttryck
men också hur det sekundärt påverkar förskolans exteriör.
Gestaltningen anpassas till den givna tomten där lekytan
utomhus ej bearbetas. I rapporten syftas barn till åldrarna
ett till fem år och under utformningen tas det hänsyn till
lagar och bestämmelser för arbetsplatser, offentliga miljöer
och förskolor. Examensarbetets utredning resulterar i ett
konceptuellt planprogram där konstruktionslösningar,
installationer och brandlösningar inte utreds på grund
av att arbetes omfattning då skulle bli för stor. Förslaget
redovisas via konceptuella planer, fasader, sektioner och en
situationsplan i A3-format samt genom illustrationer.

FR ÅGESTÄ L L N I N G

Hur skapas en god rumslig upplevelse vid gestaltning av
en förskola med en planprincip med ett större gemensamt
utnyttjat torg?
•
•

Vilka arkitektoniska kvalitéer ska tas hänsyn till för att skapa
en trivsam läro- och arbetsmiljö i ett större rum?
Hur skapas flera mindre rumsligheter i ett större rum?
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DISP O S I T I O N

Rapportens struktur baseras på arbetsprocessen, se figur 3.
Till en början återfinns inledning där bakgrunden till projektet
först presenteras tillsammans med varför denna studie
utförs och vad för förutsättningar som finns. I inledningen
presenteras även syfte och mål, frågeställning, avgränsningar,
disposition över arbetet samt fördelning mellan författarna.
I metodavsnittet förklaras steg för steg hur de olika faserna i
examensarbetet utförs och varför upplägget som ut som det
gör. Metoden består av en litteraturstudie, fallstudier med
intervjuer, syntes och gestaltning där också en platsanalys
ingår. Därefter kommer litteraturstudieavsnittet där teori
presenteras berörande rumslig upplevelse, barnet och
miljön samt gestaltningskvalitéer som exempelvis ljus,
färg och orientering. I avsnittet fallstudier presenteras de
olika fallstudierna var för sig där först egna observationer
från studerade planer och besöket presenteras och sedan
resultatet från intervjun och arkitektens tankar. I slutet på
varje fallstudie kommer en reflektion där slutsatser dras
för vad som hade kunnat göras annorlunda för att skapa
en bättre miljö i den berörda fallstudiens gemensamt
utnyttjade torg. Därefter kommer syntesen där allt resultat
från litteraturstudien och fallstudierna sammanställs och
presenteras i sex stycken punkter som sedan ska ligga till
grund för arbetets gestaltningsförslag. Under rubriken
gestaltningsförslag, vilket är examensarbetets resultat och
analys, presenteras först platsanalysen och därefter tidigt
skede-skisser, koncept och illustrationer. Under avsnittet
tydliggörs även hur synteskvalitéerna har integrerats i
utformningen. Avslutande delen i rapporten består av en
diskussion där en utvärdering av arbetet utförs och möjliga
förbättringar presenteras.

LITTERATURSTUDIE

SYNTES

PLATSBESÖK

FALLSTUDIER

TIDIGT SKEDESKISSER
VOLYMSTUDIE

GESTALTNING

Figur 3

LITTERATURSTUDIE

SAMBAND
OCH
FLÖDEN

PLATSANALYS

Författarna har arbetat tillsammans med samtliga delar
genom examensarbetets gång och fördelat arbetet lika i
arbetets olika faser.

METOD

STUDIEBESÖK
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FÖR DEL N I N G

INLEDNING
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Arbetsprocess
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METOD

I avsnittet redogörs tillvägagångsätten för arbetets
alla moment. Inledningsvis förklaras metoden för
litteraturstudien, följt av en beskrivning av hur fallstudierna
har utförts, hur det vidare resulterar i en syntes och
slutligen hur syntesen appliceras vid utformningen.

6

I ett gestaltande arbete används en kvalitativ metod för
att enklast beskriva något som inte går att presentera
via mätningar framlägger Larsson (1986), professor
i vuxenpedagogik. Vid denna gestaltande studie vill
människors uppfattningar och upplevelser tas hänsyn till
för att på så vis anpassa vår gestaltning utifrån hur saker
och ting framstår. Studien består därför till största del av en
litteraturstudie inom ämnet och fallstudier med tillhörande
intervjuer. Arbetet följer inte en färdig metod utan olika
avsnitt följer olika metodstrategier.

L I T T E R ATURSTUDIE

Arbetet påbörjas genom en inledande litteraturstudie där
arkitektoniska kvalitéer, barnets behov och utveckling beaktas
kopplat till förskolor med ett gemensamt utnyttjat torg.
Litteraturstudien har till syfte att ge en informativ bakgrund
om utformningskvalitéer och hur miljöer kan upplevas
olika beroende på sammanhang med fokus på barnets
perspektiv. Litteraturstudien ligger till grund för den teori
som presenteras vilket i sin tur, tillsammans med fallstudierna,
ligger till grund för den utformning detta arbete resulterar
i. Förutom framtagna fakta och data har även böcker
med referensprojekt betraktats för att få inspiration inför
gestaltningsfasen.
För att hitta relevant underlag till litteraturstudieavsnittet
studeras litteratur på både svenska och engelska. I huvudsak
används databasen Libris för att hitta vetenskapliga
artiklar och böcker där sökord som ”rumslighet”, ”torg”
och ”utbildningsmiljö” använts. Vidare har nya referenser
återfunnits från dessa böckers och artiklars referenslistor.

FA L L ST UDI ER MED I NTERVJ UER

Förutom en litteraturstudie utförs även fallstudier med syftet
att förstå vilka kvalitéer andra förskolor med gemensamt
utnyttjade torg velat uppnå med sin utformning och om
resultatet blivit lyckat eller ej. På så vis kan för- och nackdelar
identifieras, vilka sedan ligger till grund för projektets
utformning. Wallén (1996), docent inom vetenskapsteori,
påstår att fallstudier bör innehålla både egna tolkningar och
intervjuer och sedan bearbetning och tolkning av resultatet

INLEDNING

METOD

LITTERATURSTUDIE

FALLSTUDIER

för att tydligt kunna redovisa hur slutsatser kommits fram
till vilket Larsson (1986) ger medhåll om. Fallstudierna
genomförs därför genom att analysera ritningar, göra egna
observationer under besöket, utföra intervjuer och därefter
ta del av arkitektens tankar för att sedan reflektera över
resultaten. Sociologen Yin (1994) som har en omfattande
erfarenhet av att leda och arbeta i kvalitativa forskningsprojekt
menar att en kvalitativ studie bör innehålla mer än en
fallstudie, speciellt i studier där unika lösningar återfinns i olika
fall. Innovativa lösningar i skolan så som öppna klassrum är ett
exempel på detta. Fallstudier görs därför på tre förskolor med
gemensamt utnyttjade torg för att kunna jämföra för- och
nackdelar med de olika innovativa lösningarna. Två stycken
förskolor som fallstudierna utförs på ligger i Luleå medan den
tredje förskolan ligger i Umeå. Anledningen till detta är för att
olika kommuner kan ha olika synsätt samt att den förskolan
som besöks i Umeå är prisbelönt vilket gör fallstudien extra
intressant.
Professorerna vid Delft University of Technology, Jong och
Voordt (2002), förklarar hur dokumentation och ritningar kan
hjälpa under en fallstudie för att lättare förstå byggnaden
och designerns intentioner vilket Jong (1996), filosofidoktor
emeritus i stadsbyggnad, ger medhåll om. Jong (1996)
presenterar kvalitéer hon anser vara viktiga att notera
på en planritning så som siktlinjer, rörelsemönster och
kopplingar mellan rum. Därmed beställs ritningar för de
valda fallstudierna från kommunerna och studeras före de
enskilda besöken för att få en förståelse för byggnaden och
dess egenskaper samt för att enklare orientera sig under
besöket. Under besöket trycker på vikten av att kartlägga
byggnaden utifrån hur den används. På så sätt menar hon
att det kan identifieras om byggnaden används på det
sätt den planerats för eller om andra platser hade passat
bättre för vissa aktiviteter. De beteenden som Jong anser är
viktiga att notera och inte går att avläsa från en ritning, som
exempelvis var barnen är tysta, högljudda eller ensamma eller
var i byggnaden bäst överblick finns identifieras vid besöket.
Peña och Parshall (2012), erkända arkitekter och medlemmar i
American Institute of Architects, nämner ytterligare 24 stycken
punkter att studera för att testa olika koncept i sin kända
metod kallad Problem Seeking, som exempelvis densitet,
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prioritering och kommunikation vilket också tas hänsyn till
under besöken.
Efter en egen vandring med observationer intervjuas en
pedagog per fallstudie för att få åsikter om vad som fungerar
bra respektive dåligt och vad som hade kunnat göras
annorlunda. Intervjuer används vid kvalitativa metoder och är
enligt Wallén (1996) nödvändiga vid studier som inte går att
gradera eller mäta. Jong (1996) menar att personer närmast
påverkade av en utformning ska vara så delaktiga som möjligt
under processen vilket är anledningen till att just en pedagog
intervjuas i de olika fallstudierna vilket höjer studiens validitet.
Vid en kvalitativ intervju menar Starrin och Renck (1996),
professor emeritus respektive doktorand, att frågorna ska
vara öppna och att intervjuaren ska vara uppmärksam och
ställa följdfrågor när svar kräver uppföljning. Intervjuerna
består därmed av förbestämda men öppna frågor som
sedan på plats kompletteras med följdfrågor. Frågorna som
ställs, se bilaga 3, berör bland annat hur det gemensamma
torget används, hur ljuset, akustiken och överblickbarheten
upplevs samt om olika aktiviteter samtidigt kan pågå. Detta
för att få pedagogens åsikter om hur miljön fungerar för dem.
Frågorna har valts utifrån den frågeställning som ligger till
grund för vår slutliga gestaltning. När intervjuerna genomförs
bandas de för att sedan transkriberas för att höja reliabiliteten
i arbetet. Efter besöket och intervjun tas en kort beskrivning
från arkitekten bakom förskolan emot för att få tankarna
bakom utformning och vad som har prioriterats och varit
viktigt under gestaltningen.
Slutligen genomförs en reflektion för varje enskild fallstudie
för att sammanfatta egna observationer, intervjun och
arkitektens tankar. Reflektionen resulterar därmed i vad som
var bra respektive dåligt på den studerade förskolan och
förbättringar föreslås för att få en uppfattning av vad som bör
tas vara på och inte under vår slutliga gestaltning.

SYN TE S

För att sammanställa litteraturstudien, fallstudierna och
intervjuerna presenteras detta i en syntes. Framtagandet av
syntesen utgår ifrån metoden Problem Seeking framtagen
av Peña och Parshall (2012) vilken bland annat går ut på att
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identifiera mål och behov. I det här arbetet är målet att skapa
goda upplevelsekvaliteter i ett gemensamt utnyttjat torg.
Det innebär att målet applicerat till denna metod blir att
hitta lösningar till de behov barn men även vuxna har för att
trivas i denna typ av miljö. För att identifiera dessa lösningar
och behov förklarar Peña och Parshall hur små fysiska kort
med enstaka ord på gör det enkelt att få en god översikt över
den information som tagits fram. De menar att korten sedan
enkelt kan kategoriseras, grupperas och sorteras.
Framtagandet av syntesen utförs praktiskt med hjälp av
papperslappar för att enkelt kunna se och kartlägga de
olika behoven med tillhörande lösningar som identifieras.
Litteraturstudien och fallstudierna med tillhörande intervjuer
läses igenom och varje behov och lösning noteras på
enskilda lappar. Till vissa lösningar noteras även konsekvenser
vilka vägs in i hur god lösningen är. Behov noteras på
blå lappar, lösningar noteras på orangea lappar och
konsekvenser noteras på rosa lappar för att enkelt kunna
skilja dem åt. Detta resulterar i en trädstruktur med ca 40
identifierade behov i en stamstruktur och ca 90 identifierade
lösningar vilket grenar sig ut från behoven. För att presentera
en koncist syntes behöver behoven och lösningarna bli färre.
Detta uppfylls genom att kategorisera de olika behoven
till knappt hälften då flera behov kunde antas ha liknande
betydelse. Samma kategorisering görs med de identifierade
lösningarna. Därefter genomarbetas lösning för lösning
genom att notera hur många behov varje lösning uppfyller.
Utifrån den strategin noteras sex stycken lösningar som
uppfyller fler behov än andra lösningar. Den slutliga syntesen
består därmed av de sex framtagna lösningarna.

G ESTA LTNING

Gestaltningsfasen påbörjas med en platsanalys på den
givna tomten. I en publikation från Boverket (2006) framförs
det att förståelsen om en plats potentialer erhålls genom
att studera och uppleva platsens och dess omgivnings
form, sammansättning, typologi samt rumsligheter. I
publikationen presenteras en mängd nyckelord användbara
vid en platsanalys. Ett urval av dessa väljs ut för att analyseras
inför och under besöket på den givna tomten. Följande
nyckelord anses vara relevanta att beakta för detta arbete:
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natur och landskap, platsens naturliga förutsättningar, stråk,
barriärer, stadskaraktär samt byggnadsstilar. Tillsammans med
utredningen av dessa punkter samt studier av den befintliga
detaljplanen (bilaga 2) görs en analys av platsen samt var på
tomten förskolan är lämpad att placeras.
Utifrån syntesen, platsanalysen och lokalprogrammet arbetas
ett gestaltningsförslag fram. Under en gestaltning finns det
ingen lösning eller idé som är rätt utan det handlar om att
se till vilket förslag som är mest värdefullt beskriver Östman
(2016) i en vetenskaplig artikel som behandlar John Deweys
teorier om estetiska erfarenheter. Östman förklarar hur ett
värdefullt förslag bäst uppnås genom att arbeta i cykler och
skapa utkast, bearbeta och analysera för att sedan börja om
och hitta nya lösningar. Gestaltningsfasen för det här arbetet
är därmed en iterativ process där handledare kontinuerligt
agerar stöd och bollplank. I ett tidigt skede görs skisser
utifrån förhållanden mellan funktioner och flöden samt
syntesen, möjliga att applicera på utformningen som helhet.
Skalenliga cirklar representativa för lokalprogrammets olika
rum tas sedan fram i fysiskt papper som hjälpmedel för att
reda ut rummens samband och olika storleksförhållanden.
Cirklarnas samband appliceras på tidigt skede-skisserna
för att förankra önskade flöden och synteskvalitéer. I detta
skede tas flera olika förslag fram för att kunna avgöra vilka
samband som funkar bäst utifrån syntesen, platsanalysen
och lokalprogrammets förutsättningar. De bäst fungerade
sambanden ligger därefter till grund för flera olika förslag
på planer. Dessa tas fram i programvaran SketchUp där
även volymstudier enkelt utförs för att kunna förkasta
idéer och välja ett förslag att gå vidare med. Det fortsatta
arbetet på utformningen fortsätter i programvaran Revit
där framförallt torgutformningen fokuseras på utifrån den
framtagna syntesen. Efter utformningens slutförande används
programvaran Photoshop för att skapa tilltalande planer,
sektioner, fasader och illustrationer att presentera i arbetet.
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LITTERATURSTUDIE
Detta är arbetets teoridel där studier av litteratur
presenteras. Här återfinns information hur ett rum
definieras och upplevs, om hur omgivningen
påverkar barnens utveckling och om faktorer som
påverkar den rumsliga upplevelsen.

10

R UMSL I G U P P L EV E L S E

Arkitekten och tillika arkitekturteoretikern Norberg-Schulz
(1999) anser att grunden för arkitekturen är att förstå en plats
och dess ande. En plats själ eller identitet benämns ofta med
genius loci enligt arkitekterna Hägerström och Schulman
(2006), och är ett romerskt begrepp (Norberg-Schulz, 1999).
Norberg-Schulz beskriver att denna ande skyddar och
bestämmer en plats eller ett livs karaktär. De objekt som vi
identifierar oss med och skapar relationer till härstammar
ofta från vår barndom och är konkreta egenskaper från
miljön menar Björklid (2005), professor i pedagogik, vilket
stärks av Norberg-Schulz. Hjort (1983) drar slutsatser i sin
avhandling om att det är specifika incidenter på specifika
ställen som ligger till grund för hur barn utvecklar tolkningar
av rummet. Genom att till exempel gå på skiftande material,
uppleva olika väderförhållanden, ta i olika saker, höra olika
ljud uppfattar och utvecklar sinnena erfarenheter och barnet
gör sig van med miljön (Norberg-Schulz, 1999). NorbergSchulz förklarar detta med att en person ofta presenterar sig
med vart denne kommer ifrån, alltså att dessa erfarenheter
används för identifikation och orientering av både
platsbundna och kulturella miljöer. Detta stärks av Hjort som
menar att personligheten formas ur miljöer från barndomen.
Hägerström och Schulman påstår att människans upplevelse
om en omgivning påverkas av de aktuella sinnesintrycken
i kombination med tidigare miljöupplevelser och därför
upplevs olika från person till person. Vidare menar de att
omgivningen vi upplever under barndomen bor kvar i
oss och att de första arkitekturupplevelserna därför har en
avgörande roll i hur vi senare uppfattar vår miljö. Hägerström
och Schulman exemplifierar detta med att beskriva hur
någon som växt upp i en stor stad senare i livet till stor
sannolikhet kommer dra sig till större städer. Arkitekten och
frilansskribenten Lindvall och Myrman (2001) styrker detta
med att påstå att miljön vi lever i betyder mycket för oss och
att den tillsammans med arkitekturen påverkar våra liv då vi
inte kan undgå den.
Hägerström och Schulman (2006) påstår att de tre orden
funktionalitet, hållbarhet och skönhet skrivna av arkitekten
Vitruvius är av stor betydelse för att en miljö ska klassas som
god. Detta stärks av professorn i arkitekturteori och -historia
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Cornell (1966) då han menar att helheten är det viktigaste att
bedöma och att endast studera detaljer skulle ge en felaktig
uppfattning. Vidare förklarar Jong (1996) hur svårt det är
att utforma en ändamålsenlig byggnad då både nya och
arkitekturprisbelönta byggnader fått överges eller rivits då
de inte passat den verksamhet byggnaderna är avsedda för.
Hon menar att det vid byggnationer av förskolor beror på att
barnens enskilda behov inte går att bedöma i förväg och att
det därmed är omöjligt att utforma en byggnad som passar i
varje situation. Jong anser därmed att de krav man kan ställa
på en förskolebyggnad är att ”byggnaden skall stimulera
barn i deras utveckling och underlätta personalens arbete”
och att det är byggnadens funktionalitet och mångsidiga
användbarhet som kan uppfylla detta. Hon menar att det
inte går att direkt säga om ett visst rum har bra eller dåliga
egenskaper. Jong förklarar det genom att beskriva hur olika
typer av rum är avsedda för olika typer av aktiviteter och hur
det därför blir att ett rum upplevs som bra i vissa situationer
och dåliga i andra.
Arkitekten och tillika professorn Branzell (1995) förklarar hur vi
innan vi kliver in i ett rum har en viss förväntan på om rummet
är stort respektive litet, vilket exempelvis kan bero på om
entrén är pampig respektive blygsam. När vi sedan kommit in
i rummet antyder Branzell att vi upplever rummet som stort
om vi förväntat att det skulle vara litet och vice versa. När
det sen kommer till rummets karaktär förklarar Lindvall och
Myrman (2001) hur denna kan påverkas av dess inredning
och färger men också besökarens närvaro. Branzell säger
vidare att det är alla sinnen som känner av ens omvärld och
ger en uppfattning om rummets dimensioner, karaktär och
innehåll. Pallasmaa (2012), professor i arkitektur, bekräftar
detta då han menar att ögat alltid samarbetar med kroppen
och övriga sinnen och att de olika sinnena tar in lika mycket
intryck för att uppleva arkitektur. Den erkända filosofen och
tillika psykologen Dewey (2005) samt professorn och tillika
arkitekten Hertzberger (2001) ger liknande förklaringar på
hur sinnena samarbetar och menar att känsel, smak, syn och
hörsel tillsammans, ej varje sinne för sig, uppfattar estetik då
samband finns mellan exempelvis färger och ljud. Plowright
(2014) som är docent inom arkitekturdesign, -historia och
-teori menar att det är de olika komponenterna i ett utrymme
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som tillsammans skapar en upplevelse, inte enbart var del för
sig. Han påstår även att det är förhållandet mellan de olika
elementen som i sin tur skapar arkitektur. Pallasmaa tillägger
att det är nödvändigt att medvetet eller omedvetet skapa
spänningar vilket leder till att besökaren får en känslomässig
delaktighet. Hertzberger (2001) förklarar hur viktigt det
är att allt omkring oss ska väcka så många associationer
som möjligt. Han menar att ju fler associationer som görs
möjliga, desto större chans blir det att dessa associationer
blir igenkännande och identifierbara för besökaren. Med
hjälp av att skapa utrymmen som är olika utformade med
avseende på exempelvis ljus och färg menar Bullard (2010)
att olika känslor kan skapas i olika utrymmen. Arkitekterna
och tillika professorerna Fuhrimann och Hächler (2011)
menar att man kan använda sig av olika färger, material,
proportioner och rumshöjder för att skapa vissa stämningar
i rummet. Hägerström och Schulman (2006) menar att
arkitekter sedan länge har intresserat sig av proportioner
då det är grundläggande för en byggnads utseende. De
framlägger att proportioner är viktiga både när det gäller
byggnadens förhållande till omgivningen och för olika
komponenters dimensioner gentemot varandra. Politisk och
kyrklig arkitektur har påverkat rummets karaktär genom att
använda sig av proportioner och uppförstorade detaljer för
att få besökare att känna sig små och obetydliga (Hägerström
& Schulman, 2006). ”En stor och hög ingång till ett stort hus
upplevs annorlunda än samma dörr till ett litet hus”, därför
är det viktigt att finna lämpliga proportioner för varje projekt
(Hägerström & Schulman, 2006).

B eg rep pe t r um
Hägerström och Schulman (2006) förklarar hur det svenska
ordet rum härstammar från de germanska språken och
det gamla ordet raum vilket i sin tur ursprungligen betyder
öppen eller röjd plats. Hägerström och Schulman, NorbergSchulz (1999) samt forskning av Granath (1991) visar att det
svenska ordet rum har flera betydelser och står för både
rumslighet så som område, rymd eller varseblivningsfält och
det faktiska, tredimensionellt geometriska rummet. I det
dagliga språket använder svenskar rum som i det faktiska
rummet, alltså en stängd rumslighet inkapslad av väggar, golv
och tak som till exempel ett sovrum eller ett badrum förklarar
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Granath samt Hägerström och Schulman. När arkitekter
använder ordet rum används den mer generellt och liknar
mer det engelska ordet space, eller på svenskan rumslighet
(Granath, 1991). Arkitekten och tillika doktorn inom teknologi
Fridell Anter (2006) utvecklar denna uppfattning och förklarar
hur denna typen av rum inte behöver vara byggda utan att de
kan upplevas både inomhus och utomhus.
Hertzberger (2010) påstår vidare att vi alla har en egen
uppfattning om vad en rumslighet innebär och att vi flera
gånger upplevt det men att vi sällan kan beskriva vad det
var som skapade känslan. Hägerström och Schulman (2006)
utvecklar resonemangen genom att förklara hur den allra
första rumsuppfattning vi människor får är som foster i
mammans mage och att vi därefter dagligen upplever olika
rum livet ut. De menar också att arkitektur vi stöter på i den
miljö vi rör oss i påverkar oss mycket men att det är svårt att
förstå hur och i vilken grad den gör det. Hertzberger (2010)
förklarar hur en rumslighet, eller ett område, blir till en plats
när vi istället för att dra oss från området istället dras till den
då den känslomässigt och fysiskt blir tillgänglig och dess
anonymitet försvinner. Han påstår vidare hur denna plats
ofta förknippas med ett ställe som är tillräckligt stort för att
rymma människor men också tillräckligt litet för att ge oss
det skydd vi behöver. Därmed menar Hertzberger (2010) att
det är viktigt för en arkitekt att designa ett område med vissa
värden så att människan känner trygghet och igenkännande
och därmed upplever det som en plats. Granath (1991)
menar att vår erfarenhet säger att bara rumslighet omsluten
av väggar kan skapa en känsla av rum då ett faktiskt rum
gränsas i tre dimensioner. Dock menar Granath med stöd
från Hertzberger (2010) att en uppfattning om ett rum kan
uppfyllas genom andra hjälpmedel än väggar omkring oss
som gör att vi upplever omslutenhet. Illusioner om ett rum
kan skapas genom kontraster av exempelvis ljus eller färg som
gör att vi upplever ett fram och ett bak, ett uppe och ett nere,
ett vänster och ett höger, ett nära och ett långt bort (Granath,
1991; Hertzberger, 2010). Hertzberger (2010) menar att
det är ens periferi och/eller objekten i den som bestämmer
rumsligheten och Granath menar att detta, utan att använda
väggar, kan skapas med hjälp av visuella förändringar som
exempelvis ett nedsänkt tak över ett visst område, genom att
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använda olika färger vid specifika områden, genom att lysa
upp ett visst område i ett större mörkt utrymme eller liknande.
På detta vis finns alltså rumslighet i en annan rumslighet
eller att olika rumsligheter smälter samman och tillsammans
upplevs som andra former och dimensioner (Granath, 1991).
Cornell (1966) menar att det inte bara är formen i sig vi
upplever visuellt utan att även de sekundära egenskaperna,
som exempelvis skuggor, ska beaktas när man talar om olika
former. Forskaren och tillika arkitekten Nilsson (2004) menar
att former på föremål inte har så stor betydelse utan att det
är formen mellan föremålen som har det. Han menar hur
fältkonfigurationer skapas av kopplingar i ett rum och inte av
hur den geometriska fördelningen i rummet ser ut. Branzell
(1995) ger medhåll och menar att vi upplever ett rum med en
viss form omkring oss men att det finns en annan form mellan
tingen.
Granath (1991) förklarar territorialitet som att man medvetet
via tydliga avgränsningar kommunicerar till personer och
därmed kan styra deras beteende. Han menar att barn kan
förstå att man inte får gå in i, eller röra vissa saker i, ett visst
rum. Gislason (2007) som forskat inom utbildning och design
av öppna klassrum samt Hägerström och Schulman (2006)
har en liknande uppfattning då de menar att byggnader kan
kommunicera lika väl som en lärare på vilka beteenden som
bör, och inte bör framträda då ett rums offentlighetsgrad
eller symbolvärde påverkar om vi talar högljutt eller lågmält.
Fawcett (2003), professor i arkitektur, påstår att det är
nödvändigt att tydligt markera vilka rum som avses att
vara privata eller publika. Vidare förklarar Hägerström och
Schulman hur det finns behov både för offentliga utrymmen
för att få vara nyfikna och sociala och icke offentliga utrymmen
för att känna sig trygg och lättad. De förtydligar att miljöer
där alla typer av offentlighetsgrader i en stegvis övergång
finns representerade är en miljö där människan trivs som
bäst samt att det behövs en variation i miljön för att inte
uppleva tillvaron som trist och tråkig. Lindvall och Myrman
(2001) har en liknande uppfattning om privata och offentliga
rum då de menar att mörka rum med lågt i tak är svåra att
göra trivsamma men att det ändå kan finnas behov av
slutenhet och avskildhet och att ett sådant rum i det läget
skulle uppskattas. Lindvall och Myrman förklarar dock vidare
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hur slutna rum förutom att kännas tryggt kan upplevas som
krävande eller instängt. Vidare utvecklar Jong (1996) hur
viktigt det är att ha en rumslig variation där olika egenskaper
återfinns så att det finns en plats för varje aktivitet.

BA R N E T OCH MIL J ÖN

Redan 1977 gav Socialstyrelsen vägledande information om
hur förskolans lokaler skulle planeras för flexibilitet och för att
stimulera barns självständighet och initiativtagande (Eriksson
Bergström, 2013). Eriksson Bergström fortsätter med att
detta 1997 presenteras i ett förslag till en läroplan där det har
utvecklats till möjligheterna av den föränderliga pedagogiska
miljön tillsammans med vikten av att skapa miljöer för att
inspirera barn att utforska och upptäcka verksamheter och
handlingar. Detta resulterade i den läroplan, Lpfö98, som
gavs ut av Skolverket 1998 och som idag styr den svenska
förskolan (Skolverket, 2010). Enligt den eftersträvas en trygg
miljö som är utvecklande, reflekterande och utmanande, men
den ska samtidigt locka till lek och kreativitet. Aktiviteter för
lek och lärande ska kunna vara växlande och ”ge utrymme
åt barnens egna planer, fantasi och kreativitet” (Skolverket,
2010). Där benämns också att miljön skall planeras och
utformas ”efter de behov och intressen som barnen själva
ger uttryck för” och att det är förskolechefens ansvar att
material för utveckling och lärande skapar en bra lärandemiljö
(Skolverket,
2010).
Redan
1975
rekommenderade
Socialstyrelsen (1975) att det ska finnas plats för både
stillsamma och aktiva, tysta och högljudda, individuella och
gemensamma lekar, vilket Pickard (2005) ger medhåll om och
tillägger att dessa inte ska störa varandra. Planlösningen ska
underlätta för aktiviteterna och undvika att kollisioner uppstår
samt bidra med smidiga genomgångar (Socialstyrelsen,
1975).
Jong (1996) förklarar hur förskolans lokaler i första hand ska
ta hänsyn till barnen och deras utveckling. Hon förklarar även
hur barn ska ha möjligheten att välja om de vill vara själva eller
om de vill umgås med andra för att visa barnen respekt. Jong
(1996) menar att barn i olika åldrar har olika stora behov av
närheten till vuxna då behovet minskar med barnets ålder
och därmed att barn har rätt till att få så mycket närhet eller
avskildhet de vill. Scott (2010) menar att utbildning är en
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social aktivitet och att barns sociala förmåga ska främjas
både mellan barnen men också i större perspektiv så som
mellan olika gemenskaper. Arkitekturkritiktern Lundahl (1995)
framhåller att rumslighet och arkitektur påverkar utveckling av
känslomässiga, motoriska, sociala, kreativa och intellektuella
förmågor hos barnen. Även humör, effektivitet, förmåga att
skapa relationer och vår hälsa påverkas av miljön omkring
oss (Bullard, 2010). Studier visar att barn har behov av att
utforska en fysisk miljö både kroppsligt och med sina sinnen
(Björklid, 2005; Lundahl, 1995). Detta styrks av Anderson
(2000), professor i arkitektur och design, som förklarar att
det är genom vidröring som små barn utforskar sin värld.
Bullard menar att olika texturer kan få ljus att reflektera på
olika intressanta sätt, det kan kontrollera akustik och inbjuder
barn till att jämföra kontraster och experimentera. Hon påstår
även att olika texturer är nödvändigt då vi uppfattar saker och
ting på olika sätt. Björklid menar, med medhåll från studier
av Maxwell (2007) att barn då blir nyfikna och kan identifiera
sig med miljön och därmed blir miljön betydelsefull för dem.
Det är därför viktigt att miljön är utmanande och varierande
för att fånga barnens intresse (Maxwell, 2007). Hon fortsätter
med att barnen kan bli uttråkade av för liten variation men
att för stor variation i sin tur kan bli övermäktigt och leda till
ofokuserat engagemang. För stora ytor med många ändamål
kan förvirra och samtidigt resultera i högljuddhet påstår
Moore (1996), professor inom beteende i olika miljöer samt
före detta arkitekturprofessor, med medhåll från Scott. Moore
(1996) framlägger att kvadratmeter lekyta per barn spelar
stor roll. Hans studier visar att osystematiskt och slumpartat
beteende är resultatet av för stora ytor per barn. Som
konsekvens får barnen svårare att koncentrera sig på en syssla
och pedagogerna behöver ha mer uppsikt (Moore, 1996).
Moore (1996) framlägger vidare att studier visar att destruktivt
beteende, instängdhet och mindre kvantitet av dämpad
självständig lek är påföljder av för trånga ytor. Björklid ser
det som att otillgängliga, otrygga och ostimulerande miljöer
blir hinder för barns utveckling då de väljer att inte leka där.
En lokal med höga takhöjder får en att känna sig liten och
obetydlig, därför förklarar Bullard hur vissa forskare menar
att man ska ha lägre takhöjder i utrymmen för barn för att
de ska känna sig säkrare och få en bättre självkänsla, vilket
Scott håller med om. Hägerström och Schulman (2006) ger
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kojor under bord och buskar som exempel på omgivningar
som barn upplever som trygga eftersom de har passande
proportioner för barnen. Scott säger att mindre vrår,
småskaliga möbler och smala fönster vid golvet är exempel
på metoder för att kontrastera stort mot litet för att få barnen
att känna säkerhet, samhörighet och få kontroll över världen
omkring dem. När barn rör sig gör dem det inte på samma
sätt som vuxna då de gillar utmaningar (Scott, 2010). Scott
förklarar hur de hittar vägar med hinder, hemliga gångar,
labyrinter eller leker kurragömma. Istället för att gå så menar
hon att de hoppar, studsar, springer eller går baklänges.
Med hjälp av exempelvis en hal yta, en liten dörr eller en
hemlig tunnel kan man gynna deras beteende (Scott, 2010).
Scott tillägger att ett dynamiskt och intressant innertak har
en särskild betydelse då de alltid tittar upp på grund av sin
storlek.
Barnen på en förskola har olika utvecklingsnivåer och behöver
utvecklas i sin egen takt (Maxwell, 2007; Socialstyrelsen,
1975). De upptäcker aktiviteters egenskaper och möjligheter
med hjälp av att testa sig fram för att sedan hitta flera sätt och
områden att använda dem på: ett spädbarn biter på en kloss
och kastar den i golvet medan äldre barn bygger klosstorn
tillsammans (Socialstyrelsen, 1975). Barn kan fängslas av en
detalj men har inte förmågan att skilja på om den har en
funktion eller oväsentlig betydelse menar Hägerström &
Schulman (2006). ”För ett litet barn kan en ojämnhet i väggen
vara lika intressant som en dörr eller en leksak.” (Hägerström
& Schulman, 2006). Dessutom menar arkitekten och tillika
föreläsaren Pickard (2005) att när barn har direkt tillgång
till en variation av leksaker och hjälpmedel främjas deras
mognad i att ta självständiga beslut. Forskning av Eriksson
Bergström (2013) tyder på att barn hellre leker i föränderliga
rum som har många möjligheter till skillnad från rum med
bestämt syfte. Barn gillar att själva kunna omskapa miljöer och
upprätta synliga gränser i ett rum för att övervaka leken eller
meddela varandra hemligheter (Eriksson Bergström, 2013).
Barns förmåga av initiativtagande, individualitet och flexibilitet
ska motiveras via miljön utan att de vuxna styr (Socialstyrelsen,
1975).
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GE STALT N I N G S K VA L I TÉ E R

Professor inom beteende i olika miljöer samt före detta
arkitekturprofessor Moore (2001) sammanfattar sina och
andra forskares slutsatser efter 20 år av forskning med att
konstatera att vissa tekniska designverktyg finns för att påverka
barns resultat positivt. Han menar att bra akustik, kontroll av
inomhusklimat, ljus, icke hala golv, mjuka ytskikt på väggar
och varma färger bidrar till detta. Maxwell (2007) tillägger
att en komplex miljö för barn skapas med variation i färg,
formen på utrymmen, texturer som inte är sträva, variation i
golv- och taknivåer samt bildskärmar i klassrummen. Under
designprocessen kan en arkitekt påverka visuella relationer
och möten genom att arbeta med siktlinjer, cirkulation,
mötesplatser, ljusa och mörka områden, utsikter, transparens,
materialval och dagsljus (Hertzberger, 2010). Enligt Scott
(2010) handlar arkitektur om hur man hanterar rumslighet,
färger, akustik, ljus, mönster och textur, stimulans, skala,
tillgång till natur, bekvämlighet, lukt, skönhet och skydd. Scott
menar att man med hjälp av arkitekturen kan skapa goda
kvaliteter i den miljö vi rör oss.

Ru m i rum m e t
För att många olika aktiviteter ska äga rum under en dag bör
miljön innehålla olika rumsligheter (Björklid, 2005). Forskning
har visat att förskolebarn har ett mer samarbetsvilligt
beteende i skilda rumsligheter än i helt gemensamma
utrymmen (Read, Sugawara, & Brandt, 1999). Moore
(1996) menar att ett sätt att göra ett stort rum trivsamt och
mysigt är dela in rummet i mindre aktivitetsutrymmen.
Aktivitetsutrymmen kan användas till exempel för klosslekar,
teckning eller som läsvrå (Moore, 1996). Hans studier
visar att goda rumsligt definierade ytor har ett direkt
samband med barns utforskningsbeteende (Moore, 2001).
I öppna planlösningar utformade med större och mindre
aktivitetsutrymmen kan barnen själva se möjligheterna
omkring dem samtidigt som varje utrymme omsluter dem
från visuella och akustiska störningar (Moore, 2001). Moore
(2001) visar i sina studier även att barn utforskar samt rör
och engagerar sig mer i en öppen planlösning med rum i
rummet än i en helt fritt öppen eller helt sluten planlösning.
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Genom rumsligt väldefinierade utrymmen kan aktiviteter
hållas till en viss plats utan att faktiskt fysiska avgränsningar
krävs framlägger Moore (1996). På så sätt upplevs
aktivitetsrummen både som egna rum för tillflykt och
samtidigt som en tillhörande del av det stora rummet
(Moore, 1996). Scott (2010) menar att en öppen planlösning
kan behålla sin enhetliga öppenhet och sitt flöde även
om den innehåller varierande lekytor så länge barriärer
inte skapas. Observationer av Moore (1996) visar att barn
spontant leker i grupper om 2-5 personer eller ensamma
och därför föreslår han att aktivitetsutrymmena bör vara
mellan 3-6 kvadratmeter stora. Aktivitetsutrymmen möjliggör
viktiga aspekter för barnen - som att kunna gå undan avskilt
för tystnad och vila, för observerande och självständiga
uppgifter såsom läsning eller för att kunna prata tyst med en
pedagog (Björklid, 2005; Eriksson Bergström, 2013; Moore,
1996). Rum för tillflykt behöver inte vara avsiktliga utan kan
räcka med ett litet intimt ställe med en liten ingång, som
en vuxen inte nyttjar, som ändå ger möjlighet för barnet att
iaktta händelser omkring sig - till exempel ett krypin under
en trappa eller under ett bord med duk (Moore, 1996). Lika
viktigt är det med samlingsytor eller mötesplatser mellan rum
där man kan finna någon att leka med (Björklid, 2005). Pickard
(2005) anser att vissa ytor bör vara omöblerade för fri aktivitet.
Björklid (2005) tänker i samma banor där hon påpekar att
rummet bör innehålla exempelvis ett hörn, ett trappsteg, ett
utsprång eller en yta som i sig kan vara startpunkten för en
aktivitet. Även Scott håller med då hennes studier visar att
lyckade förskolor innehåller platser som smidigt kan anpassas
för olika lekar. Lundahl (1995) menar att barn är kreativa
och hittar lösningar när de leker utomhus, därmed bör den
organiserade miljön inomhus inspireras av detta och främja
påhittig mångsidighet.
Det finns olika sätt att skapa dessa aktivitetsutrymmen
på. Moore (1996) ger exempel på att utnyttja och taktiskt
placera varierande takhöjd och golvnivå samt plattformar
för att skapa rum i rummet både under, över och vid sidan
av förändringarna. Bullard (2010) menar att golvytor i olika
nivåer kan bidra till att markera olika rumsligheter, skapa
mer intressanta rum, sänka ljudnivåer, bjuda in till nya vyer,
få barn att känna sig ståtliga, skapa mer privata utrymmen,
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få fler användbara utrymmen och bidra till mer motoriska
aktiviteter. Även loft kan ge mer variation av utrymmen och
kan fungera som en plats för privata möten, uppträdanden
eller ett litet bibliotek (Bullard, 2010). Även Scott (2010)
säger att det är lyckat med en liten scen som kan användas
på olika sätt både av barn och av vuxna. Zonindelning som
förtydligar variation av aktiviteter kan markeras med hjälp av
mattor (Bullard, 2010; Moore, 1996) och olika golvmaterial
(Bullard, 2010; Pickard, 2005; Scott, 2010). Mattor är att
föredra framför heltäckningsmattor då de är hälsosammare
och enklare att rengöra (Bullard, 2010). För att skapa olika
texturer eller strukturer i golvet menar Bullard att golvytor kan
vara antingen släta eller ha en grövre struktur, vara platta eller
ha en lutning. Med hjälp av olika takhöjder kan man påverka
hur betydelsefull man känner sig i den miljö man vistas i
(Bullard, 2010). Det kan enligt Bullard påverka vilken typ av
aktivitet som förväntas utspela sig på en viss plats. Hon menar
vidare att takhöjder lägre än 2.4 meter ska bjuda in till tystare
aktiviteter och ge mer intimitet medan takhöjder högre än så
talar för mer aktiva, men också formella, lekar.
Halvväggar i u-form med fönster till andra aktivitetsrum är
ett sätt som ger bra sikt för både barnen och pedagogerna
samtidigt som ljudet och aktiviteten ramas in (Moore, 1996).
Annat som hjälper till att definiera gränser är lös inredning
såsom staket, låga bokhyllor eller andra möbler som baksidan
av en soffa (Moore, 1996; Pickard, 2005). Utstickande fönster
som burspråk eller fönstersittplatser kan bilda aktivitetsrum
(Moore, 1996). Även textilier som skärmväggar i form
av gardiner och tygskärmtak alternativt färgsättning och
tydliga materialförändringar är hjälpmedel som uttrycker
avskärmning (Moore, 1996). Avdelare är en annan metod för
att skärma av och skapa rumslighet (Pickard, 2005) där Moore
(1996) instämmer och exemplifierar genom spjälväggar
och lamellgardiner. Björklid (2005) framhäver möjlighet att
avskärma rum som en viktig del i undervisningen för moment
i grupp eller enskilt. Design- och konstruktionsprofessorn
Schumacher och forskarassistenterna Schaeffer & Vogt (2010)
menar att mobila skärmväggar och draperier möjliggör den
flexibilitet som kan behövas för att variera mellan öppna
och slutna ytor alternativt förbinda eller avskärma ytor från
varandra. På så sätt kan även akustik och ljusinsläpp anpassas
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(Schumacher m.fl., 2010). Bullard (2010) tillägger att även
transparenta väggar släpper igenom ljus och stoppar ljud.
Hon menar även att det går att se igenom väggarna och
därmed få fler visuella upplevelser samtidigt som de kan
hålla barn borta från vissa områden. Scott (2010) förklarar
hur transparens gör att barn ser var föräldrar eller andra barn
befinner sig. Dock hävdar Björklid (2005) att transparenta
väggar eller öppenhet kan ha negativa följden så som
störningar och svårigheter att koncentrera sig.

Or i e n t e r i n g
Enligt Jong (1996) finns det huvudsakligen två olika sätt
att använda en byggnad på, antingen genom att låta olika
aktiviteter ta plats i olika rum eller genom att bjuda in till
rörelser genom byggnaden. Lindvall och Myrman (2001)
förklarar hur öppna planlösningar gör att byggnaden
blir lättorienterad och att man direkt får en överblick
över utrymmena. Fawcett (2003) menar att för att hjälpa
besökaren förstå en byggnad är det viktigt med cirkulation.
Cirkulation i byggnationer menar han är förknippat med
en typ av rutt eller promenad som tydligt leder besökaren
genom byggnaden. Vidare menar han att cirkulation kan
lyfta en enkel planlösning. Många arkitekter använder
sig av cirkulation genom att ha centrala rörelsemönster
som rummen sedan placeras intill för att få en funktionell
planlösning men också för att ge besökaren en bättre
förståelse för byggnadens form (Fawcett, 2003). Jong
förklarar hur möjligheten att kunna cirkulera i en byggnad
gör att fler valfriheter tillkommer och att tillgängligheten
ökar. Även Maxwell (2007) menar att sammanhängande
cirkulationsvägar är ett typiskt sätt att uppmuntra barn till att
upptäcka och utforska och att det gör byggnaden enklare att
läsa av. Dock menar Moore (1996) att cirkulation bidrar till att
större utrymmen anpassade för flera olika typer av aktiviteter
tenderar till att korsas och därmed används av endast en
grupp åt gången.
Andra aspekter som orienterar besökaren genom byggnaden
är enligt Fawcett (2003) via utsikter till utomhusmiljön som
ökar förståelsen för var man befinner sig. Scott (2010) påstår
att speciellt barn med sina otämjda instinkter är i behov av
förbindelser till utemiljön för att känna trygghet, inkluderande
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och normalitet genom att se den naturliga miljön. Bullard
(2010) menar också att när barn kan se in i byggnaden när
de närmar sig gör att deras förflyttning från ute till inne blir
enklare när de redan anar vad som befinner sig i byggnaden.
Fawcett menar att dörrar in till en byggnad som är utförda i
olika storlekar gör att tvetydigheten försvinner när man ska
röra sig från utsidan till insidan.
Markeringar och gränser, lätta att känna igen, är ytterligare
aspekter för att göra en byggnad enklare att läsa av nämner
Maxwell (2007). Lam (1977), erkände ljusarkitekten och tillika
internationella föreläsaren, förklarar att vi upplever ett obehag
när horisonten inte går att identifiera då det är ett biologiskt
behov att alltid förstå sin position gentemot horisonten. Han
menar att vi i byggnader orienterar oss med hjälp av andra
visuella ledningar då den faktiska horisonten inte går att
identifiera och att det för besökaren blir väldigt störande om
dessa inte går att finna.
Maxwell (2007) menar att barn som kan röra sig fritt i en
rumslighet lättare kan skapa en uppfattning av rummet och
dess olika delar. Vidare förklarar hon hur möjligheten att
överblicka ett område gynnar barns möjlighet till att upptäcka
och se vad som kan inbjuda till lek. Jong (1996) menar även
att det underlättar för pedagogernas arbete att ha möjlighet
att överblicka och ha synkontakt. Några exempel på hur dessa
siktlinjer kan skapas är enligt Hertzberger (2001) genom
att kapa av hörn eller genom att använda sig av utskjutande
delar. Att kapa av ett hörn menar han har en stor fördel för
att skapa siktlinjer men att utskjutande delar också kan
skapa större möjligheter att överblicka för den som befinner
sig i den utskjutande delen. På så vis menar också Jong att
utformningen kan underlätta för personalen att ha kontroll
över situationen även om det skulle finnas lite personal på
plats. Hon förklarar vidare hur siktlinjer möjliggör ögonkontakt
som gör att det bli enklare att kommunicera då det går att
vinka eller peka från längre avstånd.

A ku st i k
Hägerström och Schulman (2006) framlägger att när
det kommer till ljud är det lika viktigt med en miljö med
önskvärda akustiska egenskaper som att övervinna oönskade
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och ohälsosamma ljud. Besiktningar av skolmiljöer har visat
att avsaknad eller felplacering av ljuddämpande material
är vanligt (Björklid, 2005). Studier visar att oljud inte bara
distraherar vår sömn utan att bullrigare miljöer gör oss
tröttare och uppretade fortare (Hägerström & Schulman,
2006). Ljudmiljön påverkar vår koncentrationsförmåga
(Hägerström & Schulman, 2006) både när det kommer till
förmågan av att vara uppmärksam (Bullard, 2010) men även
inlärning av språkkunskaper (Bullard, 2010) såsom att förstå
text (Björklid, 2005; Bullard, 2010) och talförmågan (Bullard,
2010). Lägre ljudnivåer har inverkan på minnet (Bullard,
2010) medan högre långvariga ljudnivåer kan ge bestående
hörselskador (Bullard, 2010; Hägerström & Schulman,
2006), framförallt för yngre barn som har lägre förmåga
att sortera bort betydelselöst ljud från miljöer de placerats
i (Bullard, 2010). Bullard menar även att fysisk och psykisk
stress är konsekvenser av bullriga miljöer vilket pedagogerna
upplever påverkar privata relationer. Hägerström och
Schulman framlägger att bullriga omgivningar uppfattas
som motbjudande men att gemene man upplever ljud
från naturen som positivare än artificiella ljud, även om det
är individuellt. De får medhåll från Lindvall och Myrman,
(2001) i att akustiken har stor betydelse för rummets
helhetsupplevelse och att den påverkas av golv, tak och
väggars form, texturer, dimensioner och omgivande miljö
såväl som rummets ändamålsenliga funktion.
Barn är aktiva, stojiga och bullersamma och därmed måste
rummets akustiska egenskaper så som efterklangstid
och bakgrundsnivå planeras utifrån att många olika
typer av aktiviteter kan pågå samtidigt i rummet enligt
Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2, u.å.) samt Pickard (2005) och
Socialstyrelsen (1975). Moore (1996) presenterar flera fall av
förskolor där miljöer som är för stora och bullriga tenderar
att skapa besvär och blir därför ofta outnyttjade. Bullernivån
förefaller samspela med antalet barn i en lek och det är
därför viktigt att beakta rummets volym, form och ytor för att
uppnå god akustik (Pickard, 2005). Barn är små och upptar
inte hela volymen av ett rum vilket resulterar i mycket tom
yta för ljudet att färdas fritt (Bullard, 2010). Genom att skapa
olika takhöjder med hjälp av hängande undertak eller loft
motverkas ljudets fria spridning (Bullard, 2010). Hon menar
också att de olika takhöjderna har en påverkan på ljudets
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reflektioner och att en varierad sådan kan minska efterklangen
från oönskat ljud. Flera författare föreslår skiljeväggar (Bullard,
2010; Pickard, 2005; Schumacher m.fl., 2010; Socialstyrelsen,
1975) eller tak (Bullard, 2010) med absorberande material
för att förbättra ljudupplevelsen i inomhusmiljön. Pickard
föreslår att stora rum med hårda ytor ska undvikas, vilket stärks
av Scott (2010) som påvisar att det är absorberande och
ljudisolerande ytor som förbättrar ljudmiljön. Mjuka material
absorberar ljudet medan material med hårda ytor reflekterar
det så att eko bildas (Hägerström & Schulman, 2006; Lindvall
& Myrman, 2001). En typiskt dålig ljudmiljö innehåller många
olika ljudkällor men saknar mjuka material (Hägerström &
Schulman, 2006). Bullard exemplifierar detta mer genom
att föreslå mjuka föremål som gardiner, kuddar och mattor
för att minska efterklangstid och ljudnivå. Schumacher m.fl.
(2010) anser att det är viktigt att kunna se själva ljudkällan
då odefinierbara ljud till exempel på andra sidan en vägg
frambringar en viss obehaglighet. En lösning på detta menar
de kan vara transparenta ytor då åhöraren känner trygghet
när denne får möjlighet att uppfatta källan med synen. Det är
annars även viktigt att inuti vägg- och golvkonstruktioner ha
ljudisolerande material för att skapa barriärer och separera
tysta från högljudda områden eller rum (AFS 2009:2, u.å.;
Pickard, 2005). Detta är speciellt viktigt för personalutrymmen
då ”de ska planeras, disponeras och isoleras mot
omgivningen så att bullerexponeringen reduceras till lägsta
praktiskt mjöliga nivå och så få som möjligt utsätts för buller”
(AFS 2009:2, u.å.). En annan aspekt är att lyfta fram akustik
för att förnöja upplevelser genom att exempelvis integrera
musikfunktioner i möbler menar Scott.

Ljus
Hägerström & Schulman (2006) förklarar med stöd från
Lindvall och Myrman (2001) hur ljus i arkitekturen är en
viktig beståndsdel då ljus och skuggor framhäver former,
färger, volymer och strukturer. Vidare menar Fridell Anter
(2006) att färger inte träder fram utan ljus och att ett rum
inte går att uppfatta visuellt utan färgernas kontraster.
Cornell (1966) menar att vi utan kontraster endast ser ett
homogent djup och får svårare att urskilja. Pallasmaa (2012)
förklarar att det också är viktigt med mörker och skuggor
för att det skapar en tvetydighet om djup och avstånd
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vilket tillåter omedveten syn i periferin och skapar en taktil
fantasi. Arkitekten och tillika docenten inom miljöpsykologi
Janssens (2006) menar att även kvalitet, mängd och styrka
på ljuset är viktiga faktorer för upplevelsen. Ljussättning bör
ta hänsyn till visuell bekvämlighet (Pickard, 2005) och vara
komfortabel (Lam, 1977). Belysningen bör även vara avsedd
för viss aktivitet (Pickard, 2005) och vara funktionell så att
den hjälper oss att utföra det vi vill (Lam, 1977). Ljusmiljön
ska vara intressant (Lam, 1977) och hur den integreras i
arkitekturen bör beaktas (Pickard, 2005). Vi inte bara ser bättre
av ljuset utan våra synintryck blir också mer tillfredsställande
(Hägerström & Schulman, 2006). Ljuset påverkar upplevelsen
av rummet och samtidigt besökarens välmående (Bullard,
2010; Hägerström & Schulman, 2006; Janssens, 2006; Lam,
1977). Vidare utvecklar (Björklid, 2005) att icke tillfredställande
belysning orsakar huvudvärk och trötthet. Hon menar att det
då kan påverka barns koncentrationsförmåga och inverka
på barns hälsa och tillväxt. Janssens bekräftar Björklids
påstående och tillägger att barn mår bra av tillgången av
dagsljus och påverkar deras hormonbalans, sociala beteende
och möjligen även antalet dagar av sjukfrånvaro. Dagsljus
påverkar hälsan positivt då det hjälper människan att uppfatta
dygns- och årsrytmer samt för att få ett naturligt begrepp om
färg- och formskiftningar (AFS 2009:2, u.å.).
Pickard (2005) redogör för hur det naturliga dagsljuset
ska prioriteras och utnyttjas så gott det går under dagens
ljusa timmar. Hägerström & Schulman (2006) beskriver
hur Norberg-Schulz menar att ljuset är extra speciellt för att
skapa en stämning och identitet i Norden då solen ofta står
väldigt lågt och därmed skapar kastningar av ljuset och dess
skuggor. Hårleman (2006), teknologie doktor i arkitektur
med inriktning på färg, menar att det är ljusreflektioner
och himmelsljus som dominerar i ett rum mot norr då det
ligger i skuggan och i princip får samma ljus hela tiden
medan söderrum belyses av varierande direkt solljus. Lam
(1977) menar att fönster ska användas så gott det går för
att uppfylla människans biologiska behov. Bullard (2010)
påstår att naturligt ljus är självverkande och förändras under
dagen vilket artificiellt ljus inte gör. Janssens (2006) menar
att många kvaliteter tillförs med naturligt dagsljus förutom
rätt ljusmängd. Han menar att det skiftar i styrka och färg och
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ger åskådaren förut okända synintryck även om hen inte är
medveten om det. Hägerström & Schulman menar att solens
ljus är den mest fördelaktiga ljussättningen och att artificiellt
ljus inte helt kan ersätta denna, både för styrkan på ljusets
skull och för den viktiga energi solen tillför. Vid ljussättning
påstår Scott (2010) att det bör eftersträvas att skapa den
variation som återfinns i naturen med både dämpade
och skuggiga samt ljusa områden. Hon menar att det är
uppskattat för barn då ljus är iögonfallande och därmed blir
en spännande detalj, som exempelvis dramatisk ljussättning
i tak. Janssens säger att ljus med olika karaktär och armaturer
i olika utföranden kan bidra till varierande ljussken. Han
förklarar dock vidare hur både för hög och för låg ljusstyrka
kan upplevas irritera men att våra ögon verkar anpassa
sig lättare efter naturliga variationer av ljus till skillnad från
artificiella ljusskillnader. Bullard menar att områden med mer
ljus skapar en viss rumslighet och inhägnad vilket drar åt sig
människors uppmärksamhet. Lam förklarar att det förr var en
större utmaning att få bra ljus i byggnader och att byggnaden
fick anpassas efter möjligheten att få in ljus, att det naturliga
ljuset var ett hinder. Nu påstår han att vi istället med hjälp av
artificiellt ljus står utan begränsningar, men att artificiellt ljus
måste användas på rätt sätt.
Flyttbara väggar kan förutom att ändra rumsbildning
och förbättra akustik kontrollera ljuset och var det mottas
ifrån menar Schumacher m.fl. (2010). De menar att ett
rums lokalisering har mindre betydelse om kvaliteter från
närliggande rum går att överföras genom att ställa dit eller
ta bort väggar. Ett annat sätt att vackert reglera ljus menar
Anderson (2000) är med hjälp av gardiner då de inte bara
agerar som utsmyckning. Han menar att gardiner skulle kunna
vara något transparenta så att man, även när gardinerna är
fördragna, kan ana naturen utanför. Dock menar Lam (1977)
att halvgenomskinliga paneler kan upplevas mer irriterande
än glädjande när de blir upplysta då de inger att en vacker
utsikt hade kunnat finnas. Pickard (2005) ger medhåll och
påstår att lekrum för barn ska ha full utsikt och att fönster
med låg bröstning därmed ska användas. För att barn ska
ha möjlighet att utblicka rekommenderar Socialstyrelsen
(1975) en bröstning på högst 40 cm. Vidare menar Lam att
placeringen och formen av fönster mot exteriören ska utgå
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ifrån vyn mot naturen. Han anser att fönster som är utan
denna vy endast ska finnas om de bidrar med solljus till
ställen som annars inte hade fått det. Utvecklingskonsulten
Kluge (1999) beskriver hur pedagoger upplevde att bråk
minskade och trivsel ökade då de placerade barnens
matbord så att dagsljus kunde falla in över det och så att
alla barnen kunde titta ut. Hägerström & Schulman (2006)
förklarar också att alla ytor i vår miljö reflekterar ljus. De påstår
att blanka ytor reflekterar ljuset i en riktning medan matta ytor
ger mer diffusa reflektioner i olika riktningar. Solinstrålning
ska därför kunna avskärmas för att undvika bländning och
värmestrålning, gärna med reglerbara medel för att inte i
onödan avskärma dagsljus (AFS 2009:2, u.å.). Avskärmning
som kan användas är markiser, fasadskärmar, persienner,
gardiner och värmereflekterande glas men det som fungerar
bäst är utvändig avskärmning som till exempel en markis
(AFS 2009:2, u.å.).

Färge r
Färger är en del av vår natur menar arkitekturprofessorn
Uchermann Skjønsberg (2001). Forskning av Billger (1999)
visar att rummets form, karaktär och atmosfär berörs av
färgsättning där nyanser, texturer, belysning, glansighet
påverkar omkringliggande färgers uttryck. I tillägg spelar även
vår bakgrund i form av intressen, erfarenheter och fördomar
roll för upplevelsen av färger (Billger, 1999). Forskning av
Read (2003) förklara att erfarenheter ligger till grund för
vilka fysiska och psykiska aspekter som framkallas när vi ser
en färg. Edwards (2006), erkända konstläraren och författare,
framlägger att det är i tidig ålder som vårt intresse för färg
börjar gro, förslagsvis med frågan: ”Varför är himlen blå?”.
Detta styrks av Anderson (2000) som menar att associationer
och kunskap om färg skapas tidigt i livet och hänger med
en hela livstiden. Uchermann Skjønsberg menar att vi
använder färger för att identifiera och separera färger, till
exempel gräset är grönt eller blodet är rött. Det är genom
färger som tredimensionella former skildras, delar av en
form kan framhävas, förändras eller till och med kamoufleras
(Uchermann Skjønsberg, 2001).
Janssens (2006) menar att kännedomen om hur interaktionen
mellan ljus och färger uppfattas och påverkar oss samt
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psykologiska effekter av ljus- och färgsättning fortfarande
är relativt okänd. Även om Billger (1999) påstår att faktiska
metoder för att bedöma färgers uppträdande inte är
utvecklade menar Janssens att studier av försökspersoner har
kunnat visa vilken funktion färgen har på rumsuppfattningen.
Försök har visat att trivsamhet påverkas av färgstyrka och
ljushet mer än den faktiska kulörtonen (Janssens, 2006). Han
tillägger att även stor variation och mönstersättning spelar
in. En varierad eller stark och varm färgmiljö verkar aktivera
åskådarens hjärna mer och en mångfald av starka färger i
färggranna mönster orsakade mer stress än mer neutrala
gråa rum (Janssens, 2006). Genom färger kan också känslor
framkallas vilket gör att forskare rekommenderar att behålla
en neutral bakgrund och endast använda klara färger på
attiraljer (Bullard, 2010; Read, 2003). Read (2003) framlägger
även att bakgrunden bör bestå av dämpade och varma
färger. Enligt Lam (1977) blir miljöer med oregelbunden
utformning mindre förvirrande för ögat om det ses mot en
enkel bakgrund. Brokiga väggar i kombination med leksaker,
material och barnens kläder tenderar att överstimulera
barnen (Bullard, 2010). Read framlägger forskning där det
visar sig att aktiva barn föredrar varma färger och att det gärna
får vara naturinspirerat. I naturen finns en rad olika färger
som ändå är balanserade och därmed bör inomhusmiljön ta
inspiration därifrån tillägger han. Hårleman (2006) framlägger
att rum med varma färger uppfattades som livfulla, vilket
Read m.fl. (1999) föreslår för aktiva ytor. Hårleman påstår att
rum med kalla färger upplevs mer stillsamma medan Read
m.fl. presenterar att forskare är oense om varma eller kalla
färger är bäst för stillsamma ytor. Hägerström & Schulman
(2006) påstår att varma färger gör oss mer impulsiva än kalla
färger. Professor Billger (2006), som forskar inom visualisering
med fokus på upplevelsen av ljus och färg, förklarar att
om alla väggar i ett rum har samma färg ökar färgens
kulörthet då väggarna smittar av sig på varandra. Hårleman
tillägger att söderplacerade rum får in varmt ljus vilket ger
rummet starkare färger. Konsthistorikern Heyerdahl (2001)
exemplifierar effekten färger har på vår hjärna genom att
förklara att en vit kub på en svart bakgrund ser större ut än en
lika stor svart kub på en vit bakgrund. Kopplat till arkitekturen
så kan ett rum upplevas mindre än det är genom mörka
färger (Bullard, 2010). Hon fortsätter och får medhåll från
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Scott (2010) i att färger kan hjälpa till att särskilja eller avskilja
delar av ett rum, göra det mer attraktivt eller för att lyfta fram
vissa egenskaper i rummet. Ljus sprids och reflekteras bra i ett
ljust rum vilket är lämpligt i en arbetsmiljö medan ljussättning
är svårt för ett mörkt rum (Anderson, 2000). Read motsäger
sig detta och framlägger att de reflektioner som skapas i ett
rum där vita nyanser dominerar dels är ostimulerande men
också kan belasta ögat.
Edwards (2006) framlägger att färgen röd förknippas med
våldsamhet men samtidigt som upplivande. Hon fortsätter
vidare med stöd från forskningsingenjören och konstnären
Sisefsky (1995) att röd också är färgen på blodet och ofta
associeras med eld och hot. I tillägg menar Sisefsky att
rött även står för impulsivitet och mod. Nilson (2004),
konstnär och professor emeritus i grafisk konst, menar att
undersökningar visar att rött även har en fysiologisk påverkan
i form av höjt blodtryck och ökad andhämtning. Till skillnad
från röd är grön en lugnande färg (Eriksson Bergström,
2013; Hårleman, 2006; Hägerström & Schulman, 2006;
Nilson, 2004). Harmoni och balans är forskare överens om
symboliseras av färgen grön, tillsammans med att grönt
i allmänhet kopplas ihop med välmående och framsteg
(Edwards, 2006). Enligt Edwards förknippas även glädje,
hopp och ungdom med färgen grön, något som styrks av
Sisefsky. Den gula färgen sammankopplas med förståndighet
samt solens sken och guldets skimmer (Edwards, 2006;
Hårleman, 2006; Sisefsky, 1995). Lycka (Edwards, 2006) samt
logik och nyfikenhet (Sisefsky, 1995) och att vara utåtriktad
(Nilson, 2004) symboliseras också med färgen gul. Read
(2003) anser att färgen gul även kan framkalla fridfullhet. Den
varmaste färgen anses vara orange (Nilson, 2004). Precis som
röd så associeras orange med hetta men nu utan farlighet
(Edwards, 2006). Enligt Sisefsky står orange även känslor, för
livlighet och upprymdhet men även våldsamhet. Drömmar
och sorg (Edwards, 2006) samt rymd och oändlighet
(Edwards, 2006; Sisefsky, 1995) är något som den blåa färgen
ger uttryck för. Sisefsky tillägger att blått även associeras med
stabilitet, koncentration och lugn medan Hårleman (2006)
tillägger att blått även kan vara kallt. Nilson styrker detta
genom att påstå att blå färg påverkar oss med sänkt andning
och blodtryck. På samma sätt står även den lila färgen för
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drömmeri och vila (Edwards, 2006) men även för sorg
(Edwards, 2006; Sisefsky, 1995) medan Sisefsky menar att lila
också står för makt och genialitet. Rosa har ett uttryck i form
av mjukhet och vänlighet (Edwards, 2006; Sisefsky, 1995)
men relateras också ofta till flickbebisar (Edwards, 2006)
och kvinnlighet (Edwards, 2006; Sisefsky, 1995). Hårleman
visar att rosa rum starkt berör, både på ett tilltalande och
kritiskt sätt. Nyanser i grått utstrålar dysterhet, osäkerhet
och även åldrande (Edwards, 2006) medan Nilson anser
den grå färgen som neutral. Bruna nyanser förbinds med
långtråkighet (Edwards, 2006). Vitt uppfattas som utvidgande
och svart som hopdragande (Nilson, 2004).
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FALLSTUDIER
I detta avsnitt presenteras resultatet från de tre
fallstudierna arbetet innefattar. Här sammanförs och
analyseras förstudier, studiebesök, intervjuer och
arkitektens tankar om de studerade projekten.
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S O L BAC K EN
E gn a o bse rvationer
Förskolan Solbacken, belägen i Holmsund utanför Umeå,
är formad som en fyrkantig krans med en innergård.
Planlösningen över förskolan hittas i bilaga 4. Personalrum
och kök var placerat i en av huskroppens längor där även
torget låg. I resterande tre huslängor fanns deras variant av
portaler, här kallat arenor. Det fanns totalt 6 stycken arenor
samt en ateljé i huslängan mitt emot torget. Förskolans
entréer var belägna så att man hamnade i ett kapprum
med toa som ledde till en korridor. Dessa korridorer var
kommunikationsytor, placerade längs med innegården vilket
innebar att man rörde sig cirkulärt genom byggnaden till
torg och arenor. Cirkulationen hade dock ett stopp då ett
sagotorn samt låg avskärmning delat upp torget i två för
att endast vuxna skulle kunde röra sig fritt emellan. Torget
upplevdes därmed inte som ett genomgångsrum. På grund
av höjdskillnader fanns en ramp längs en av korridorerna
samt en trapp och en ramp som även fungerade som
rutschbana vid ateljén. I passager fanns tunga glasdörrar
som uppfattades som stopp. Axialitet fanns då byggnadens
utformning och innergård medförde att man från hela
förskolan hade kontakt med utomhus. Man hade även från
många delar möjlighet att se andra delar av förskolan både
via innergården och genom interiöra fönster. Olika former
och placering av fönster resulterade i en lekfull utblick, där
många fönster var lågt placerade så att barn kunde se ut. De
två torgen av inredda med en bas av naturfärgade möbler
och dörrar. Sagotornet var målat i en varm nedtonad grön
medan resten av väggarna var vita. Färgsättningens helhet
kändes behaglig och lekfull. De färgsatta väggarna var delvis
perforerade vilket vi tror har en ljuddämpningsförmåga. Ett
snett tak gav hög takhöjd i vissa delar vilket gjorde att torget
upplevdes som rymligt. Akustikplattor i tak motverkade att
ljudet studsade. En beige spräcklig plastmatta fanns på
golvet tillsammans med mattor och madrasser i färgglada
nyanser. I ateljén fanns samma matta men med en
dämpande och mjuk effekt som vi tror var en akustikåtgärd.
Runt om på förskolan fanns färgade plastmattor i olika
kulörer för olika rum eller stråk. Sagotornet hade ett loft
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vilket skapade olika nivåer till torget. Loftet var med en trapp
tillgänglig från det större torget där de större barnen vistades
medan krypinnet under loftet var till för de mindre barnen
på det mindre torget. Sagotornet bidrog därmed till att
mindre rum med låg i tak skapades där barnen kunde vara
själva. Torgen fungerade även som matsal där bord upptog
största ytan. En mindre del var till för lek samt sagotorn där
tydliga uppdelningar fanns för att olika aktiviteter skulle
kunna ske. Tejp på golvet, mattor och avdelare i form av låga
skärmväggar samt textiler skapade tydliga rumsdefinitioner
och koja. Gardinerna hade naturnära färger vilket bidrag till
en mjuk perception. De flyttbara möblerna gjorde torgen
flexibla och låga avskärmning medförde bra överblick med
undantag av in i loftet som var slutet men med fönster. Vid
varje arena fanns en entrévägg med en färgglad, stark färg.
Varje arena hade mindre rum där barnen kunde gå och vara
själva. I figur 4-8 hittas bilder tagna vid studiebesöket på
förskolan.

I ntervju
En pedagog och en förskolechef var på plats under
intervjun på Solbacken förskola i Umeå som ägde rum den
21 februari, 2018. Kommande information är baserad på
en transkribering av denna personliga kommunikation. På
förskolan var det 72 av 105 stycken barn närvarande under
studiebesöket och det är totalt 20 stycken pedagoger arbetar
på förskolan. Pedagogen har jobbat som förskolelärare i 30 år
och har jobbat på Solbacken sedan 2013. Förskolechefen har
jobbat på flera förskolor då hon varit förskolelärare i 15 år.
Det gemensamma torget används som samlingsplats
på morgnarna och eftermiddagarna samt som matsal.
Under dagen används torget för olika aktiviteter så som
film, musik och dans men barnen har också fri tillgång till
det. Pedagogen menar att det är bra dagsljus i torget men
tillägger i samstämmighet med förskolechefen att det nästan
är för ljust ibland då yttertaket ovanför ateljén bländar in.
Akustiken menar de upplevs som bra med tanke på hur
många barn som samtidigt vistas där. Pedagogen påstår att
hon varit på förskolor innan med färre barn som haft mycket
mer högljutt där ljudet har slått emot på ett annat sätt. De är
medvetna om att ljudplattor finns uppsatta på väggarna men
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att det gör att den väggytan inte går att utnyttja till något
annat, exempelvis inte hänga upp något på. Förskolechefen
nämner att nyare förskolor har något hängande från taket
istället för ljudplattor på väggar. De upplever att överblicken
i torget är bra förutom i sagotornet där det krävs en strategisk
position för att via en spegel se upp. Vid förskolans start var
torget helt öppet men då de mindre barnen tog sig upp i
trappan till sagotornet valde de att dela upp torget i två med
hjälp av en grind och en lägre skärmvägg intill sagotornet.
Efter uppdelningen av torget upplever pedagogen att det
är enklare att anpassa materialen efter de äldre barnen på
stora torget och efter de yngre barnen på det lilla torget.
Pedagogen menar att flera olika aktiviteter kan pågå
samtidigt på det gemensamma torget, såsom byggande,
skapande läsning och aktiv lek. De upplever att arbets- och
läromiljön har blivit bättre efter att lekytan separerades från
matytan där en osynlig gräns skapades utan en vägg. Barnens
lek behöver nu inte störas för uppdukning av mat och det har
blivit mindre spring och lägre ljudnivå. Det positiva med ett
torg är att det blir ett gemensamt utrymme där man kan vara
tillsammans och träffa andra i olika åldrar från andra arenor.
I och med en smidig samlingsplats på morgonen sparar
man personal. Något de upplever är dåligt med torget är att
många barn ska äta där samtidigt. De hade önskat en separat
matsal men inte på bekostnad av yta från det gemensamma
torget. En nackdel med ett torg istället för traditionella
avdelningar är enligt förskolechefen att arenorna får mindre
ytor men pedagogen tillägger att man inte behöver plocka
undan för att man ska äta vilket är positivt. De vet inte varför
arkitekten valde just grönt på torget samt olika färger på
arenorna. För egen del vill de ha könsneutrala naturmaterial i
förskolan som harmoniserar med de gröna färgerna på torget
och som inte låter allt för mycket. De anser att miljön har en
betydelse för barns lärande och menar att en god miljö ska
vara inbjudande, skapande, utmanande och tillgänglig.
När barnen vill vara själva på Solbacken går de till de
mindre rummen på arenorna där de kan stänga för eller till
sagotornet i torget. Barnen leker gärna i grupp, antingen
på torget eller i något av rummen på arenorna. När barnen
vill vara tysta och stillsamma är de ofta i det stora rummet
på arenorna då det finns mycket pyssel där. När de vill vara
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högljudda och aktiva är de överallt men de båda intervjuade
menar också att aktiv lek, som exempelvis dans, sker i de
mindre rummen på arenorna.
Pedagogen tillägger efter intervjun att hon tycker förskolans
innergård och genomskinlighet med alla fönster är bra då
man kan se både mellan rum inne i förskolan samt ut genom
olika vinklar. Hon anser att barnen inte blir distraherade
av detta utan snarare inspirerade av att man genom
inomhusfönstren kan se vad som händer i rummet bredvid.
Det gör också att pedagogerna kan se in i olika rum utan att
behöva vara där.

A rkitektens tankar
Vid kontakt med uppdragsansvarig för förskolan Solbacken
den 28 mars 2018 framkom det att förskolan fick sin form
utifrån att naturen skulle bevaras. Byggnaden följer därmed
terrängen vilket enligt projektets uppdragsansvarig även
berikar den rumsliga upplevelsen. Vid projekteringen
stod gemenskap, transparens och variation i fokus då den
utformades med hänsyn till Reggio Emilia-pedagogik. Tanken
var att fantasin ska stimuleras genom variation av material,
former och färger där en färgglad interiör signalerar lekfullhet
enligt projektets uppdragsansvarig. Syftet var även att fönsteroch dörröppningar runt om i förskolan skulle inbjuda till
utforskande för både gemenskap och solidaritet. Avsikten
med innergården, runt vilken gemensamma rum placerades,
var att bidra till överblickbarhet och ljus.

Reflektion
Precis som intensionen var används den öppna
planlösningen som mötesplats för alla barn. Då torget
behövde delas av används det inte som ett genomgångsrum
som tanken var från början och därmed försämras den tänkta
cirkulationsrörelsen runt innergården. Avskärmningen av
torget var nödvändig men motsäger sig syftet om barnens
fria rörelse och utforskande. Istället borde trappan upp
till sagotornet ha ersatts med en lösning anpassad för
mindre barn redan vid projekteringen så att cirkulationen
genom byggnaden inte påverkas. Krypin i sagotornet samt
lös inredning var hjälpmedel för att skapa rumsligheter
för barnen att utforska lek både enskilt och i grupp. Att
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byggnaden är placerad längs marken och därmed har
ramper var något som berikade den rumsliga upplevelsen
precis som arkitektens intension. Både vi och pedagogerna
upplevde att de interiöra fönstren anpassade för barnen
och interiöra glasdörrar uppfyller sitt ändamål med att skapa
nyfikenhet och överblickbarhet. Utformningen med innergård
medför precis som tanken var bra dagsljusförhållanden
även om personalen påpekade att yttertakets materialval
orsakar bländning, något som borde ha beaktas redan vid
projekteringen. Akustikåtgärderna på väggarna uppfyller
sitt syfte om god akustik men lösningen medverkar till att
väggen blir oanvändbar för hyllor och som anslagstavla. En
annan lösning hade exempelvis varit hängande absorbenter
från taket som inte tar bort väggens funktion. Vi upplevde
inte att färgsättningen på interiören endast var menat för
lekfullhet, som projektets uppdragsgivare påstår, utan även
som ett markerande av rumsliga funktioner. Det som bidrog
till lekfullheten var istället i stor utsträckning genom kulörta
textilier och lös inredning som i efterhand var adderat av
pedagoger.

Figur 4

Förskolans lilla torg med en vy mot krypin och loft
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Figur 5

Fönster från torget ut till innergården
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Figur 6

FALLSTUDIER

Spännande ljussättning i taket på loftet
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Figur 7

Lutande kommunikationsyta med interiört fönster
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Figur 8

FALLSTUDIER

Litet, lågt fönster anpassat till barnens proportioner
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S O L KATTEN
E gn a o bse rvationer
Förskolan Solkatten är belägen i Luleå stad och består
av sex portaler, som de kallar hemvisten, där endast fem
hemvisten var i bruk under studiebesöket. Planlösningen
över förskolan hittas i bilaga 5. Förskolan är i två plan och har
ingen karakteristisk form utan består av fyrkantiga ihopsatta
delar. Entréerna är markerade med färgplattor och det första
man såg utifrån var hemvisten. Väl inne är det ett kapprum
och en trappa som syns. På förskolan finns två olika torg,
ett på nedervåningen och ett på övervåningen. De båda
torgen upplevdes små med mycket prylar och lågt i tak.
Väggarna var främst vita men en vägg var i en grön färg
och både golv och dörrar var gråa. Möblemanget följde
en naturfärgad skala medan textilier var i mer glada färger. I
torgen fanns inga nivåskillnader men skjutdörrar i glas som
delade av torget samt lösa mattor och möbler som skapade
rumslighet. I torgen fanns akustikplattor i innertaket men
avlägsna ljud från hemvistena kunde höras in i torget. Torgen
upplevdes tunga, små och instängda och mycket artificiellt
ljus användes då ljusinsläppet inte var tillräckligt. I torget på
markplan fanns det en tema-del med en koja där barnen
kunde vara själva. De andra delarna innehöll bord och stolar
samt fria lekytor. Det angränsar även mot matsalen. Torget
har ett fönster i normal storlek och bröstning. Torget på
övervåningen delas av med skjutdörrar i glas där ena sidan
bestod av en ateljé och andra sidan av en lekyta. Torget har
smala fönster högt placerade vid ateljén och ett vanligt
fönster i andra ändan. Torgen upplevdes inte prioriteras
och kändes åsidosatta men viss axialitet kunde återfinnas
här. I övrigt består förskolan av små rum och mycket väggar
med dörrar och grindar och hemvistena upplevdes större
och mer prioriterat än torget. Hemvistena och matsalen har
standardbröstning och upplevdes väldigt ljusa med mycket
dagsljusinsläpp. Vissa fönster satt högre upp. Kopplingarna
mellan rummen i förskolan var att man rör sig genom
kapprum och vidare till hemvisten. Man rör sig sicksack runt
genom olika rum och viss cirkulation finns. De flesta rum
känns som genomgångsrum förutom de två rummen i varje
hemviste. Både köksavdelningen som ligger på markplan
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och personalrummen som ligger på övervåningen ligger
i samma del av byggnaden, båda skilda från hemvisten.
De äldre barnen var på övervåningen och de yngre barnen
var på nedervåningen. Vi upplevde att tyst och enskild lek
försiggick i de mindre rummen i hemvistena. När barnen vill
vara ensamma kan de vara i dessa rum. Under studiebesöket
upplevde vi att barnen framförallt befann sig i sina hemvisten.
Känslan vi fick av förskolan var rörig, avhugget och svårt att
orientera sig. Detta kan bero på att lekmaterial inte hade en
tydlig plats utan var utplacerade på flera olika ställen över
hela förskolan. Under studiebesöket sa även en pedagog
i förbifarten att det inte fanns några utrymmen för barnen
att ha mer aktiv lek på. Bilder över förskolans torg, tagna vid
studiebesöket hittas i figur 9-12.

I ntervju
Kommande information är baserad på en transkribering av
den intervju på Solkatten förskola i Luleå som genomfördes
med en pedagog den 20 februari 2018. På förskolan går
det ungefär 88 stycken barn men endast hälften var där vid
besöket. På förskolan arbetar 17 stycken pedagoger plus
några extra resurser. Den intervjuade är förskolelärare och har
tidigare jobbat på Spira förskola.
För att vara själva går barnen in i det lilla rummet i deras
hemviste. De äldre barnen kan stänga för sig men inte de
yngre. Barnen leker annars själva i hallarna och kapprummen
samt även i skogsdelen som är temadelen i det nedre torget.
Skogsdelen är den lugnaste miljön där barnen är tysta och
stillsamma. Torget används vid samling på morgnar och
eftermiddagar. Den intervjuade tror också att de äldre barnen
använder det övre torget fritt eller schemalagt under dagen
medan de mindre barnen endast är på det nedre torget
under dagen vid exempelvis kalla väderförhållanden. Barnen
är högljudda och aktiva i hallen, kapprummet och trappen.
Där blir situationer ofta lite stressiga och då skriker man
för att få sin röst hörd menar hon. De stora rummen inne i
hemvistena leker barnen i när de vill vara i grupp där det finns
mer material.
Den intervjuade anser att torget på nedervåningen är ganska
mörkt då det bara finns ett fönster. Hon tycker det är mysigt
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på morgonen men att det kan bli väldigt mörkt på vintern.
Då har de dimmerlampor, ljusslingor och någon lysande
kub som ljuskällor. Akustiken upplever hon är bra i det nedre
torget och påpekar att dörrarna är väl ljudisolerade. Torget på
nedre plan har bra överblick och de har medvetet möblerat
för att det ska vara så. Läromiljön anser hon är bra i det nedre
torget då de nu fokuserar på sinnesintryck och använder
sig av tyger, projektor och musik för att känna, se och höra.
Hon anser att arbetsmiljön är bra då de inte äter på samma
ställen som de leker på. Den intervjuade tror att det finns
ett medvetet val av färgen grön i det nedre gemensamma
torget då hon påstår att grönt är lugnande och är en
naturfärg. De har fokuserat mer på grönt även i hemvistena
då de märkt att röda färger gav en hög ljudnivå men att det
blev bättre när den röda färgen försvann. Mötesplatser är
något hon tycker är bra med ett gemensamt torg då både
pedagoger och barn möts och lär sig av varandra. Det som
är dåligt med torget menar hon är att det kan bli lite springit,
rörigt och högljutt ibland när många barn vistas där men
att ansvaret ligger hos pedagogerna. En nackdel med att
ha ett torg istället för traditionella avdelningar anser hon är
att vissa barn inte fixar ett torg och behöver mer stillhet. En
god miljö i ett torg menar hon är en inspirerande mötesplats
där barnen själva får välja vad de vill göra. Hon önskar att en
inomhusmiljö inte har färger på ytskikt som stressar upp som
till exempel rött och tillägger att dova, gärna gröna, färger är
bättre än starka. Inomhusmiljön menar hon har stor påverkan
på barns lärande och att förskolemiljön ska anpassas efter
barnen, som exempelvis tvättställ, så de har större möjligheter
än hemma. Fönster som ger tillräckligt dagsljusinsläpp och
erbjuder utsikt för barnen så de kan studera väder och djurliv
anser hon är viktigt.

Ar ki te kte n s tankar
På grund av hustillverkarens byggsystem med moduler
var utformningen av förskolan Solkatten något styrd
menar arkitekten. Önskan var att skapa en enkel grund i
utformningen för att lyfta fram verksamheten i huset. Fokus
låg på att gestalta en lugn miljö med tåliga material lämpade
för utforskande, skapande och lekfull pedagogik. Kontakt
med arkitekten för förskolan Solkatten ägde rum den 9 april
2018.
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Reflektion
Att byggnaden är styrd av moduldimensioner är något
som i efterhand förklarar byggnadens uppbyggnad och
vår upplevelse av den. Det saknas rymd och rumslig
variation då takhöjden är samma genom hela byggnaden
och rummens längd och bredd skiftar i liten grad. Detta
påverkade förmågan att orientera sig negativt. Däremot
underlättade glaspartier mellan rum läsbarheten genom
byggnaden. Genomgående, tydliga axlar är något som
saknas och hade tillsammans med glaspartierna varit en
lösning för att förtydliga flödet genom byggnaden och
därmed öka orienteringsförståelsen. Torgen används som
genomgångsrum där alla barn möts och där tanken om
utforskande och lekfullhet återspeglas genom kojor och
skrymslen och skapande via den centralt placerade ateljén.
Trots att torgen har öppen planlösningen är de ganska små
vilket framkom tydligt då pedagogerna önskade ytterligare
ytor för aktiv lek. Vi tror att öppna ytor där barn kan vara aktiva
har begränsats på grund av det valda byggsystemet. Större
variation hade kunnat skapas om ett mer öppet byggsystem
valts. Arkitektens intension var att skapa en lugn miljö, vilket vi
tror är anledningen till valet av en bas med färgen grön och
naturinspirerade material, där kulörta färger hålls till textilier.
Ljudnivån i byggnaden upplevdes inte vara speciellt hög
vilket vi återigen tror har med rummens rymd samt med
textilier och akustikplattor att göra. Den intervjuade upplever
att ljussättningen i torgen är begränsad men att mörkt är
mysigt medan vi uppfattade det som otillräcklig i vissa partier.
Förklaringen kan vara att förskolan projicerar mycket och att
det då krävs mörka delar för att det projicerade ska framträda.
Då fönstrens bröstning bara är något lägre än standard eller
högre motverkar det barnens utblick. Istället borde lägre
fönsterbröstning valts för att gynna barnens lekfullhet och
utforskande.
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Figur 9

Förskolans nedre torg med vy mot temadelen
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Figur 10

FALLSTUDIER

Förskolans torg på övre plan
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Figur 11

Närmare vy på temadelen i det nedre torget
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Figur 12

FALLSTUDIER

Transparent glas mellan matsal och nedre torget
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SPIRA
E gn a o bse rvationer
Förskolan Spira är belägen i stadsdelen Kronan i Luleå och
består av sex portaler, här kallat mötesplatser. Planlösningen
över förskolan hittas i bilaga 6. Förskolan är i ett plan och
har en rektangulär grundform med vridna kubiska utstick.
Utifrån ser man in i matsalen men entrén är lite skymd och
onaturlig. När vi steg in i förskolan möttes vi av ett stort
kapprum som upplevdes vara högljutt. Kapprummet blir
ett genomgångsrum som leder till matsalen åt höger och
till torget åt vänster. Personaldelen ligger avskilt och nås
även det från kapprummet vilket också köket gör som ligger
i en av de utstickande delarna åt höger. Ett rundat hörn
i kapprummet leder naturligt vidare in till torget. Torget
upplevdes rymligt och luftigt, tack vare den generösa
takhöjden. Luftrummet i taket kändes inte allt för stort då
en svärm av fåglar var upphängda där. På grund av de
instickande delarna och olika aktivitetsområdena kändes
torget inte så stort som det faktiskt är. Färgsättningen
upplevdes harmonisk med blå plastmatta på golvet samt
vita väggar med blåa fondväggar och rosa detaljer. I torget
fanns lösa mjuka mattor och mycket textilier. Inredningen
upplevdes rörig men mysig, som ett organiserat kaos.
Nivåskillnader återfanns i torget i form av en scen i mitten
samt ett loft uppdelat i två delar med spiraltrappor som
ledde upp. Möbler, mattor och hängande tyger skapade
rumsligheter vilket också ingående delar i rumsutformningen
gjorde. Akustiska åtgärder fanns i form av akustikplattor i
tak och ett par akustikplattor högt placerade på väggarna.
Låga avskärmningsväggar i olika former var också klädda
med textil. Dessa flyttbara avskärmningsväggar, textiler
och möbler gjorde möbleringen flexibel och många olika
aktiviteter kunde samtidigt pågå. Torget erbjöd både rörliga
och stillsamma aktiviteter. I anslutning till torget finns små
rum dit barnen kan gå när de vill vara själv. De kan även gå
till olika kojor i torget eller till loftet. Torget fungerar som
spindeln i nätet eller en ryggrad där glasdörrar leder en
in till mötesplatserna. Torget har därmed god axialitet
samt överblick. Torget känns som ett aktivitetsrum och
man tänker inte på att det även är en kommunikationsyta.
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Avskärmningsbara fönster som sträcker sig från golv till tak
finns i torget, vilket ger mycket ljus vid ateljén. Längs med
hela torgytan sitter även fönster högt uppe på väggen
vilket ger ytterligare ljusinsläpp. Ljudnivån upplevdes vara
lägre på mötesplatserna än i torget. I mötesplatserna fanns
stora fönster med låg bröstning. De äldre barnen rörde sig
fritt mellan mötesplatserna och torget medan de minsta
barnen var i sina mötesplatser. I figur 13-16 visas bilder över
förskolans torg, tagna vid studiebesöket.

I ntervju
Personen som intervjuades den 16 februari 2018
på Spira förskola i Luleå har jobbat som barnskötare
i 21 år, förskolelärare i 5,5 år och har även gått en
ateljéristautbildning. Hon är nu anställd som ateljérista på
Spira förskola och jobbar på torget. Från intervjun framgick
det att det på Spira förskola går 110 stycken barn men att det
inte besökstillfället endast var 59 stycken barn närvarande.
Det arbetar ungefär 23 stycken pedagoger på Spira förskola.
Torget är en gemensam yta som de äldre har tillgång till
medan de yngsta barnen går ut ibland med en pedagog. I
torget finns en ateljé som får användas i sällskap av en vuxen.
I anslutning till torget finns även ett laborationsrum för våt och
torr lek, ett bibliotek och ett rum kallat skogen. Torgdelarna
mitt i byggnaden är mörka och bör ha lampor. Just nu ger
den befintliga belysningen en allmänbelysning som inte
är tillräcklig och det önskas punktbelysning. Ateljén har
exempelvis flyttats från ett av dessa mörka områden tidigare
då ljuset inte var tillräckligt för den aktiviteten. Men med
avseendet att förskolan projicerar mycket med digitala verktyg
är ljusmiljön lite för ljus. Möjlighet till att avskärma när solen
ligger på finns med markiser och jalusier. Den intervjuade
beskrev vid ett flertal tillfällen att torgets höga takhöjd inte
skapar ett gott arbetsklimat då ljudet slår oerhört i lokalen.
Hon menar att det är för hårda ytor, exempelvis glas runt
loftet och att en liten grupp med barn i den här miljön kan
låta som en barngrupp på 40 stycken. Ljudmiljön gör att inte
allt för många aktiviteter samtidigt kan pågå även om torgets
utformning tillåter det. Hon påstår att barn måste få leva ut
i ljudliga och rörliga karaktärer men att det inte funkar i den
rådande miljön. Hon berättar att barnen sprang mycket på
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överbryggningen mellan loftets olika delar så att de nu har
fått stänga av då detta blev jobbigt för andra delar nere på
torget. Förskolan har kontaktat en expert inom akustik då
vuxna upplever att det är en dålig ljudmiljö och att barnen
enligt den intervjuade också borde uppleva den som jobbig.
Även mötesplatserna kan upplevas ha en hög ljudnivå men
den intervjuade menar att det är generellt för de flesta
förskolor och att man försöker jobba med ljuddämpande
material. Möjligheten att överblicka hela torget är begränsad
då detta inte är tanken då möblemang måste skapa rum
i rummet för att den stora ytan ska fungera. Angående färg
och materialval tror hon att arkitekten haft en tanke bakom
valen men kan inte svara på vilket sätt. Fördelen med att ha ett
gemensamt torg anser hon är att det sker möten. Nackdelen
med detta torg är att det är för stort, för brett, för långt och
framför allt för högt samt att det inte går att dela av. Men hon
skulle trots detta inte vilja byta den här öppenheten mot en
traditionell förskola med avdelningar utan torg.
Det framfördes under intervjun att när barnen vill stänga in
sig och vara själva går de in i rummen skogen eller biblioteket
som ligger i anslutning till torget. Då måste en pedagog ha
uppsikt över dessa rum. I mötesplatserna har de även ateljéer,
små rum, där barnen också kan vara själva men det är bara
de äldsta barnen som har dörrar till dessa rum. Även på
loftet kan barnen gå om de vill vara själva beroende på deras
ålder. Yngre barn måste ständigt vara under uppsikt så för
dem blir det svårare att vara själva. Där skapar pedagogerna
istället rum i rummet med hjälp av möblemang. På Spira är
det svårt att vara ensam på individnivå på grund av så öppna
ytor. Det finns många gemensamma ytor som man får
dela på och barnen är väldigt mycket i grupp. De kan leka i
grupp vid olika lekstationer på torget, exempelvis bygg- och
konstruktionshörna, samt på de olika mötesplatserna. I torget
vill de ha olika stationer som utmanar till mer stillsam aktivitet,
exempelvis legobord. I biblioteket är syftet att komma ner
i varv och finna ro. I nuläget är barnen som mest högljudda
och aktiva vid bygg- och konstruktionsdelen i torget.
Den intervjuade menar att en god inomhusmiljö i ett
gemensamt torg ska bjuda in till aktivitet, vara utmanande
och som går att undersöka under en längre stund. Hon
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önskar lugna färger på material och gärna naturmaterial
och det framgår att förskolan prioriterar att ta in giftfria
material när något behöver bytas ut. Avslutningsvis berättar
hon att inomhusmiljön är viktig för barns lärande och hur
pedagogerna konstruerar denna.

A rkitektens tankar
Det framkom vid kontakt med arkitekten till förskolan Spira,
den 19 februari 2018, att förskolan har inspirerats av Reggio
Emilia-pedagogiken där avsikten är att torget är platsen
där barnen möts och syns. Tanken var att i hela byggnaden
skapa stora rum för flexibel möblering men samtidigt
medvetet bygga hörnor. Behovet av dagsljus samt önskan
om mer rymd till torget resulterade i ökad rumshöjd, vilket
samtidigt möjliggjorde för rumsligheter i flera plan. Avsikten
med utblick genom mötesplatserna från torgen var att få in
dagsljus samt att barnen ska kunna vara en del av det som
pågår på andra sidan utan att behöva förflytta sig dit. Genom
ljudabsorbering integrerat i tak och möbler var syftet att
dämpa oönskat ljud. Arkitekten önskade även textilgolv för
akustikens skull, något som beställaren inte vill ha.

Reflektion
Precis som arkitekten framlägger så är förskolan uppbyggd
av stora rum, vilket medför en mötesplats med bra
överblickbarhet. De glaspartier som förekommer mellan olika
rum medverkar till att skapa ett lättorienterat naturligt flöde
med överblick samtidigt som det skapar nyfikenhet, vilket
var arkitektens syfte. Trots storleken upplevde vi inte rummen
som stora tack vare möblering, hängande saker från taket och
utstickande delar, precis i enlighet med arkitektens tankar.
Den intervjuade däremot önskade kunna dela av torget då
med argumentet att barnens aktiva lek inte går ihop med
torgets volym då det skapar en högljudd miljö. Dessutom
skapar även rymden, som högt i tak medför, en oönskad
ljudnivå i kombination med hårda ytor av exempelvis glas.
Vi tror alltså att proportionerna av de akustiska åtgärderna
med ljudabsorbering i tak, möbler och textilier inte var
tillräckligt avvägda. En bidragande orsak till detta kan ha varit
borttagandet av heltäckningsmattan som arkitekten föreslog.
En lösning hade varit att placera fler absorbenter högt upp
då det är där ljudet får färdas fritt och där det studsar mot
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fönster och loftets glasräcke. Arkitektens tanke bakom högt
i tak var främst dagsljusinsläpp men trots det upplever den
intervjuade ändå delvis otillräckligt ljus i delar av torget.
Istället för högt i tak borde dagsljusinsläppet lösts via indrag
och ljusinsläpp längs fasaderna mellan mötesplatserna. På
så sätt hade torget fått ljus från mer än ett väderstreck. Tack
vare takhöjden möjliggjordes placering av ett loft i torget.
Den intervjuade påpekade dock att loftets smala utformning
uppmanade till springande lek vilket störde resterande
verksamhet. Istället borde loftet gestaltats mer slutet för att
uppmana till mer stillsam lek.
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Figur 13

Vy som visar torgets rymd och loft
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Figur 14

FALLSTUDIER

Bilden visar torget från loftet
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Figur 15

Krypin under trapp upp till loftet
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Figur 16

FALLSTUDIER

Spännande tak på loftet och vy ner över ateljén.
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SYNTES
I denna del framförs sex gestaltningskvalitéer en
analys av information från litteraturstudien och
fallstudierna mynnat ut i.

37

I litteratur- och fallstudieavsnitten har flera behov noterats
enligt metoden Problem Seeking som beskrivits mer
djupgående i metodavsnittet. De identifierade behoven, se
figur 17, har visat sig vara återkommande i de olika delarna
i litteraturstudieavsnittet: rumslig upplevelse, barnet och
miljön och gestaltningskvaliteter samt under genomförda
fallstudier. De övergripande behov som identifierats är
barns behov att stimuleras i deras utveckling och samtidigt
få möjligheten att uppleva igenkänning och lätt kunna
orientera sig. Personalens arbete underlättas genom att
skapa god överblickbarhet och en miljö som ger möjlighet
till olika aktiviteter. Samtidigt behöver barn en variation och
samtidigt ha möjligheten att själva kunna omskapa miljöer.
Miljön ska skapa ett intresse och stimulera nyfikenheten att
själv upptäcka och utforska omgivningarna. Tillgången av
dagsljus är ett biologiskt behov och reglerbar avskärmning
mot solinstrålning krävs. I förskolans lokaler behöver
också tillfredställande ljussättning uppfyllas anpassat efter
rätt aktivitet. Oönskade och ohälsosamma ljud behöver
övervinnas samtidigt som önskvärda ljud i vissa fall kan
behöva framhävas då både tysta och stillsamma samt
bullersamma och aktiva aktiviteter behöver ta plats. Barn
har ett behov av trygghet och valmöjligheten att antingen
vara sociala eller självständiga när de själva önskar. Utifrån
dessa behov identifierades lösningar, se figur 18, som efter
bearbetning resulterade i sex synteskvalitéer, figur 19-24, vilka
ligger till grund för förskolans utformning.

Figur 17
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Figur 18
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ÖPPEN PLANLÖSNING

Figur 19

Öppen planlösning

UTMANANDE OCH VARIERANDE

Figur 22

Utmanande och varierande

Möjliggör en social yta där olika aktiviteter kan pågå
samtidigt. Pedagogerna får god överblickbarhet och barnen
kan lätt orientera sig. (figur 19)

Miljön bör stimulera barn i deras utveckling och få dem
känslomässigt delaktiga, därmed krävs flexibla utrymmen.
Stillsam, aktiv och utforskande lekmöjligheter gör miljön
utmanande och varierande (figur 22).

AKTIVITETSRUM I RUMMET

NIVÅER OCH KRYPIN

Figur 20

Skapa aktivitetsrum i rummet

Figur 23

Nivåer och krypin

För att ge barnen trygghet, främja deras initiativtagande och
särskilja stilla och bullersamma aktiviteter skapas rumsligheter
genom låga skärmväggar, ut- och inskjutande delar, möbler,
textiler och lösa mattor. Även färg- och materialförändringar
kan skapa synliga och osynliga gränser. Rum i rummet kan
skapa en anpassad ljudmiljö (figur 20).

Nivåer och krypin ger slutenhet och tillfredsställer barns
behov av att kunna gå undan och vara ensamma. Det gynnar
samtidigt den motoriska utvecklingen och väcker nyfikenhet.
Hinder, hemliga gångar, loft, labyrinter och möblemang i
barnens proportioner är medel för att uppnå detta (figur 23).

LJUS OCH TRANSPARENTA YTOR

FÄRG, MATERIAL OCH TEXTURER

Figur 21

Ljus och transparenta ytor

Figur 24

Dagsljus är ett biologiskt behov och det är viktigt med
tillfredställande ljus anpassat efter aktivitet och för att skapa
trygghet. Varierande ljussättning och utsikter väcker intressen
och är betydande för vår orienteringsförmåga. Interiört
transparenta ytor möjliggör avskildhet parallellt med att
både pedagoger och barn ändå ser sin omgivning. Exteriöra
fönster bör ha låg bröstning så att barn kan se ut (figur 21).
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Färg, material och texturer

Med hjälp av färgsättning, material- och texturval kan barn
identifiera miljön utifrån tidigare erfarenheter. Det kan
också skapa tillfredställande ljud- och ljusmiljöer, underlätta
orientering genom en byggnad och bjuda in till varierande
aktiviteter. Olika texturer framkallar ett intresse och upptäcks
genom vidröring. Textilier kan tillsammans med akustikplattor
motverka oönskade ljud (figur 24).
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Detta avsnitt representerar resultat och analys. Här
presenteras utredningen av platsen samt tidiga skisser
för framtagandet av byggnaden. Därtill redovisas hur
syntetkvalitéerna har applicerats under utformningen
samt även det slutgiltiga konceptuella förslaget.
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P L AT S A NALY S

En analys av nedanstående punkter, se figur 25, ligger till
grund för var på tomten förskolan placeras och hur den
utformas.

är vanligt förekommande (SMHI, 2017). Utöver sol och vind
förekommer även nederbörd som under vinterhalvåret
resulterar i stora mängder snö att ta hänsyn till.

Stråk

Den gällande detaljplanen (bilaga 2) för platsen avser även
granntomten nordväst om den aktuella tomten som på
plankartan ligger i det nordöstra hörnet. Plankartan visar
att kvartersmarken är avsedd för skolverksamhet i högst två
våningar. I planbestämmelserna anges sadeltak med röd
beklädnad och att suterrängvåning är tillåtet. Den största
bruttoarea ovan mark som får bebyggas på den aktuella
tomten är 7500 kvadratmeter.

Tomten är omringad av stråk i olika former, vilket gör den
lättåtkomlig från alla håll. En gång- och cykelväg går längs
de två åkrarnas alla sidor där tomten och granntomten är
belägna och leder vidare till olika områden i samhället. I
söder finns en lokalgata med en maxhastighet på 50 km/h
och i väster, bortom anslutande tomt, en trafikerad huvudgata
med 70 km/h som maxhastighet. Längs tomtens östra sida
planeras, enligt detaljplanen, en lokalgata byggas som
ska ansluta till lokalgatan i söder och därmed göra tomten
tillgänglig för biltrafik.

N at u r och lands kap

Barriärer

D e t al j pl an

Tomten används idag som åkermark och är därmed
mestadels flack och fri från övrig grönska. Längs tomtens
nordöstra sida sluttar marken tre meter ner mot en gångoch cykelväg. Nedanför sluttningen finns band av lövträd i
varierande höjder. Tack vare sluttningen har tomten utsikt
över det lägre placerade landskapet åt nordöst. Åt öster
angränsar tomten till åkermark intill en gård och åt sydöst
mot ett grönområde vid en tjärn samt ett lägenhetsområde
med 2-plansbebyggelse. Söderut finns en träddunge följt av
en lokalgata med bakomliggande skogsparti. Åt väster sluttar
tomten ett par meter ner till ett dike som anknyter till mer
åkermark, vilket är granntomten. Denna åkermark ökar något
i höjd åt väster. Tomten innehar inte mycket växtlighet på det
område som det enligt detaljplan är avsatt för att byggas på
och därmed finns inte heller någon växtlighet att bevara eller
integrera i gestaltningen.

P l atse n s n aturliga föruts ättningar

Förutom de kringliggande vägarna, diket i väst och
sluttningen mot norr finns inga tydliga barriärer som påverkar
platsens utformning.

Stads karaktär och by ggnads s til a r
Sävast är till största del uppbyggt av traditionella villakvarter i
olika storlekar samt ett fåtal flerbostadshus. I samhället hittas
även livsmedelsbutik, restaurang, serviceboenden, förskolor,
skolor och idrottsanläggningar. Det är mestadels byggnader i
1-2 våningar och träfasader som dominerar. Bebyggelse som
finns i områden söder om tomten har i regel röda sadeltak
medan de byggnader belägna i områden norr om tomten
har svartgråa nyanser på taken. Två av de förskolor som idag
finns i samhället har röd träfasad med stående panel samt
sadeltak av rött tegel alternativt svart plåt medan en förskola
har ljust beige fasad med röda detaljer och svart tak.

Då omgivningen i stor utsträckning ligger lägre eller i
samma nivå som tomten och ingen hög bebyggelse finns i
närheten utsätts platsen utan avbrott för solexponering hela
dagen. I och med att tomten är oskyddad är den utsatt för
vind. För en kuststad i Norrland är det sydliga vindar som
dominerar men även vindar från sydväst, nordväst och nord
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Slutanaly s
Med tanke på att barn hämtas och lämnas på förskolan
dagligen samt att vissa servicefunktioner måste ligga i
nära anslutning till en väg är det naturligt att förskolan
lokaliseras nära den östra fasadgränsen där lokalgatan
planeras. Med östsidan reserverad för logistik värderades
syd- och västriktningarna som attraktiva på grund av platsen
låga solljusexponeringen vintertid. Dessa väderstreck är
tillsammans med norr även de mest blåsiga men vi anser att
solljuset värdesätts mer än vindförhållanden. Genom att även
lägga bebyggelse längs den norra tomtgränsen kan vinden
norrifrån begränsas. Placeringen av byggnaden koncentreras
därmed till det nordöstra hörnet av tomten vilket skapar en
avskärmning mot sluttningen och den tänkta vägen. Lekytan
utomhus hamnar därmed mestadels mot sydväst, vilket vi
anser som positivt.

Figur 25

Platsanalys
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TIDI GT SK EDE
Förs ta s kis s er
De synteskvalitéer som kan tillämpas på hela förskolans
utformning och inte bara på det gemensamma torgets
utformning användes som utgångspunkter för skisser i ett
tidigt skede.
Figur 26

Huvuddelarna i denna förskola är de två torgen och
restaurangen, vilka alla har stora öppna planlösningar som
vi vill framhäva. Det är i torgen barnen spenderar mest tid
och också där detta arbetets fokus ligger. Därför placeras
båda torgen mot utegården. Restaurangen behöver ligga
intill köket som är beroende av vägen och förläggs därmed i
nordöstra hörnet. Det är viktigt att skapa tydliga samband och
naturliga flöden mellan dessa tre huvuddelar för att erhålla en
lättorienterad byggnad, se figur 26.

Samband

För att genera goda dagsljusförhållanden och samtidigt
skapa god överblickbarhet vill vi öppna upp de tre
huvuddelarnas utrymmen så att alla får fasad åt två håll. Detta
medför transparens mellan ute och inne och skapar därmed
utblickar för barnen åt flera håll, se figur 27.
Figur 27

Figur 28
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För att skapa en intressant interiör som är utmanade och
varierande för barnen vill vi skapa kontraster till de tre
huvuddelarnas öppna planlösning genom att i resterande
utrymmen skapa mer slutna partier. Vi frångår en homogen
form vilket bidrar till en spännande resa genom olika
proportioner av byggnaden där slutenhet och öppenhet
varierar, se figur 28.
Lokalprogrammets alla funktioner och nödvändiga
samband adderades till de första skisserna. I detta steg
analyseras därmed rörelsemönster, relationer mellan rum
och storleksproportioner, vilket resulterar i flera olika förslag
av skissartade planer. Endast det förslaget med de främsta
egenskaperna presenteras nedan, se figur 29.
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VOLY MSTUDI E

Av den schematiska planen utvecklas en volym som studeras,
se figur 30. Återigen beaktar vi syntesen och platsanalysen för
att anpassa volymen till önskade kvalitéer. För att ta hänsyn
till orientering skapas en innergård, se figur 31. Försättningar
till transparens skapas genom att beskära huskroppen och
två hörn och kanta till innergården, se figur 32. Ytterligare
transparens men också variation uppkommer då midjor
formas, se figur 33. Cirkulationen sluts med hjälp av en
förbindelse och för att skapa mer fasadyta omformas vissa
hörn, se figur 34. För att ge torgen variation i volym och ljus
höjs takpartier upp, se figur 35.

Figur 30

Utgångsvolym

Figur 33

Midjor formas

Figur 31

Innergård skapas

Figur 34

Förbindelser och fasadytor förbättras

Figur 32

Hörn kapas

Figur 35

Variation för volym och ljus skapas
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KON C E PT

Det slutliga förslaget presenteras konceptuellt nedan med
planer, fasader, sektioner och situationsplan.

annan daglig verksamhet. Förskolans lokalarea omfattar 1629
kvadratmeter.

P l an l ösn i n g
Planlösning för plan 1 och 2 redovisas i figur 36 respektive 37.
Förskolan nås via huvudentrén i öster. Entrén leder besökaren
in till två separata kapprum där förvaring och torkmöjligheter
finns. I anslutning till kapprummen finns groventrén ut till
den inhägnade gården. Denna utformning möjliggör att
lekområdet utomhus skiljs från huvudentrén. Genomgående
men separata entréer ansågs vara en viktig kvalité då det
bidrar till ett smidigt flöde samtidigt som det tydliggör för
barnen var lek respektive hämtning/lämning sker. Därmed har
kapprummen en central roll och fungerar som en knytpunkt
där ett stort torg nås till vänster och ett litet torg och
restaurang genom cirkulation nås till höger. Det lilla torget
är tänkt för 1-3-åringar och är beläget nära restaurangen för
att kunna fungera som alternativ matsal vid behov. Det stora
torget är tänkt för barn i åldrarna 3-5 år, vilka kräver större
yta för aktiv lek. Det stora torget har inte direkt anslutning
till restaurangen men barn i de högre åldrarna har lättare
att transportera sig till restaurangen själva. Både torg och
aktivitetsrum kräver tillgång till dagsljus och placeras därför
vid fasad. Då torgen är i fokus har de valts att läggas så att
de nås först innan anslutande aktivitetsrum nås. Cirkulationen
i byggnaden sker i korridorer och via en glasgång runt
en sluten innergård. Innergården är tillgänglig för utelek
från kapprummet och som terrass från restaurangen.
Personaldelen ligger medvetet avskilt från torgen men för
att skapa ett nära flöde till resten av förskolan och underlätta
personalens arbete har även personaldelen förbindelse
till cirkulation och kapprum. I anknytning till huvudentrén
och personaldelen finns ett samtalsrum lätt åtkommet för
besökande föräldrar. Personalentrén ligger lättillgänglig
från parkeringen och något norr om huvudentrén för att
särskilja dem åt. Entréer till storkök och teknikrum hittas i
norr, anknutna till bakgatan för verksamhetens leveranser. I
anslutning till storköket finns restaurangen med pedagogiskt
kök. Apparatrum och undercentral förläggs till plan två då det
inte behöver daglig åtkomst och därmed sparas markyta för
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Figur 36

Planlösning plan 1
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Figur 37

Planlösning plan 2
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Sektion
Sektionerna är tagna i torgen då det är de som är i fokus i
detta examensarbete och det är endast i torgen takhöjden
inomhus varierar, se figur 38-39. Torgen frångår förskolans
standardhöjd på 2,7 meter på vissa ställen för att skapa
spännande och varierande miljöer med tanke på ljusinsläpp
och rumslig upplevelse.

Figur 38

Sektion lilla torget, skala 1:200 (A3)
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Figur 39

Sektion stora torget, skala 1:200 (A3)
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Fas ader
Förskolans fasader redovisas i figur 40. På grund av
teknikutrymmets placering på plan två och takhöjningarna
i torgen är förskolans exteriöra uttryck livfullt. Som kontrast
till de uppstickande taken finns låglutande tak däremellan.
Låglutande tak har medvetet valts på ställen där det är viktigt
att kunna kontrollera snön så att den inte faller ner olämpligt.
För att skapa en exteriör som framhäver takets former väljs
papp som takmaterial och en enkel fasad med samma kulör
som taket. Detaljplanen föreskriver rött tak vilket samklingar
med analysen av platsen. Röd färg främjar upplivande och
impulsiv lek vilket ger skäl till att hålla rött utomhus där livlig
lek ofta pågår. Fasaden domineras av rektangulära röda
fasadplattor med femtio procent överlapp. För att kontrastera
till de röda plattorna och skapa en mildare innergård bryts
fasaden på innergården och dess anslutande fasader av med
ljus träpanel. Det är träfasaderna som syns inifrån torgen och
därmed lämpar det sig bättre med ljus panel här än den
röda kulören. Förskolans huvud- och groventré tydliggörs
genom att komplettera de röda plattorna med en mörkare
och en ljusare nyans i ett oregelbundet mönster. En enkel
fönstersättning har eftersträvats genom hela byggnaden med
undantag för torgen och runt innergården. Där har fönstren
fått lekfulla former och skjutits ut ur fasaden för att skapa
spännande utblickar. För att harmonisera med den röda
fasaden har karmar och utskjutande delar samma röda färg.
Bröstningen har anpassats till barnens proportioner och har
därmed satts till fyrtio centimeter eller lägre.
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Figur 40

Fasader, skala 1:200 (A3)
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Situations plan
Byggnaden placeras likt resultatet i platsanalysen i tomtens
nordöstra hörn, se figur 41. Parkering förläggs mellan
förskolebyggnaden och den planerade lokalgatan för att
skapa gynnsamma förutsättningar för både personal och
föräldrar. Från parkeringen går gångbana till förskolans entré
och personalingångar och i anslutning till huvudentrén
förläggs även cykelparkering. Som avskärmningen från
biltrafiken i öster placeras säsongförrådet intill tomtgränsen.
Ett miljörum placeras i norr vid köksentrén i anslutning till
en bakgata anpassad för trafik kopplat till leveranser och
avfallshantering.

Figur 41
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SY NTESK VA LITÉER

Nedan presenteras utformningen av torgen utifrån de viktiga
kvalitéerna syntesen består av.

Öppen planlös ning
För att främja torgens överblickbarhet har det eftersträvats
att oberoende av betraktarens position se resterande del
av torget, se figur 42-43. Detta har varit speciellt viktigt från
torgens mitt och därför har väggar förskjutits och hörn
kapats för att förlänga siktlinjer. Möblering och skärmväggar
hålls låga för att behålla översikten genom torget. Därmed
underlättas pedagogernas arbete och barnen kan lätt se sig
omkring samt se möjliga aktiviteter.

Figur 42

Lilla torget - Öppen planlösning, skala 1:100 (A3)
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Figur 43

Stora torget - Öppen planlösning, skala 1:100 (A3)
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Utmanande och varierande
Torgens form har med hjälp av snedställning av väggar, rött i
figur 44-45, frångått den rektangulära formen och antagit en
mer spännande form. Detta bidrar till att öppna och slutna
ytor skapats utan att rummets flexibilitet tummas på. För att
skapa miljöer som inbjuder till olika typer av aktiviteter har
delar av taken i torgen höjts, blått i figur 44-45. Där takhöjden
är högre eftersträvas aktiviteter som kräver rymd och ljus
medan lägre höjder skapar omslutenhet. Gränserna mellan
högt och lågt i tak generar spännande kontraster mellan stort
och smått.

Figur 44

Lilla torget - Utmanande och varierande, skala 1:100 (A3)
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Figur 45

Stora torget - Utmanande och varierande, skala 1:100 (A3)
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Nivåer och kry pin
För att skapa utrymmen som ger slutenhet och avskildhet
utformas ett hus i liten skala utan tak i det lilla torget, se
figur 46. Ovan huset hänger ett skynke som har som syfte att
sänka takhöjden. Där kan barnen gå undan samtidigt som
en pedagog har uppsikt. I det lilla torget finns också låga
utstick i barnens proportioner med fasadfönster där barnen
kan vara själva och titta ut. Väggskåp monterade 1,5 meter
ovan golv skapar tillsammans med madrasser och kuddar
ett omslutet hörn. Möbleringen i torgen är anpassad till
barnens storlek vilket får dem att känna sig säkra. I det stora
torget finns samma slags utstick i fasaden som i lilla torget,
se figur 47. Här finns också ett loft med en trappa, rutschkana
och krypin för att främja barnens nyfikenhet och behov
av avskildhet samtidigt som det gynnar deras motoriska
utveckling. Utrymmet under loftet nyttjas inte av vuxna utan
där kan barnen krypa in och vara själva samtidigt som de
ser ut medan pedagoger ser in genom hål och fönster.
Andra krypin barnen kan sätta sig i när de vill vara själva
finns integrerat i torgets förvaringshyllor. På loftet är barnen
upphöjda och kan känna sig viktiga samtidigt som de har
uppsikt ut över torget.

Figur 46

Lilla torget - Nivåer och krypin, skala 1:100 (A3)
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Figur 47

Stora torget - Nivåer och krypin, skala 1:100 (A3)
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Färg, material och texturer
I torgen väljs linoleumgolv i två olika nyanser av grönt som
golvytskikt, se figur 48-49. Då golvytan är stor och barn rör sig
nära golvet är det ett naturligt val eftersom grönt anses vara
en lugnande och glad färg. Linoleummattan har en naturlig
struktur med skiftningar och mattan i den mörkare nyansen
har akustiska egenskaper. Jämfört med den ljusgröna
linoleummattan är den därför mjukare att gå på vilket är
spännande och hjälper orienteringsförmågan. I stora torget
skiftar taket höjd där golvet skiftar färg. Färgskiftningarna
förstärker alltså de nivåvariationer som finns i taket. Golvet
i det avlånga utsticket i lilla torget samt i stora torgets
rutschkana har en glatt yta för att skapa kontraster mellan
texturer och förstärka den taktila upplevelsen. Den mörkare
gröna färgen hittas även igen på utvalda väggar och tak samt
möbler för att markera och framhäva rumsligheter då lika
nyanser på ytskikt förstärker varandra. Golv, väggar och tak
vid loftet är målat i en mörkblå nyans med syftet att rum med
mörkare färger upplevs mindre för att förstärka omslutenhet
och skapa en miljö för koncentration under loftet. För att liva
upp det mörka har hål och fönster i loftet och underliggande
krypin fått lekfulla färger. Huset i det lilla torget har en gul
nyans då det passar i en miljö för nyfikna. Skynket ovan
huset är ljusblått för att tillsammans med det gröna golvet
skapa associationer till naturen. Alla kulörta väggytor har
någon form av textur för ljudabsorbering som exempelvis
perforering eller bulletin board. Bulletin board kan även
användas som anslagstavla vilket gör att ljudabsorption och
dokumentationsyta inte konkurrerar. Resterande väggytskikt
är vitmålade. Lösa mattor har nyanser av olika kulörer och
texturer för att synas mot det gröna golvet samt för att vara
spännande för vidröring. Möbler är av antingen ljust trä eller
av samma färg som närliggande vägg för att smälta in. I alla
tak finns ljudabsorberande undertak. Där det är högt i tak
återfinns ljusabsorbenter både hängande från taket eller fästa
på vägg för att motverka att ljudet studsar mellan glaspartier
och hårda väggytor. Textilier såsom madrasser, gardiner och
kuddar återkommer frekvent för att minimera buller och
har nedtonande nyanser för att undvika överstimulering i
kombination med alla färgglada leksaker.
Lilla torget - Färg, material och texturer, skala 1:100 (A3)
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Figur 49

Stora torget - Färg, material och texturer, skala 1:100 (A3)
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Ljus och trans parenta y tor
Torgens storlek medför stor behövlighet av ljusinsläpp.
Stora glaspartier utan bröstning medför mycket dagsljus
samtidigt som barnen får god utsiktsmöjlighet, se gul färg
i figur 50-51. Utstick med fönster i barnens proportioner
skapar spännande miljöer där ute möter inne och utsikten
underlättar barnens förmåga att orientera sig i byggnaden.
Tillsammans med runda fönster skapas roliga skuggspel.
Där ljusinsläppet från fasaden inte anses tillräckligt har
taket i torgen höjts upp. Takhöjden möjliggör ljusinsläpp
från väderstreck som inte har fasadfönster samtidigt som
spännande ljusspel uppstår. Ljusspelen skiftar under dagen
vilket gör att färger och former växlar i uttryck. Ljuset i torget
varierar under dagen och kompletteras med kontrollerbar
ljussättning i tak och integrerat i möbler i form av spotlights,
se orange färg i figur 50-51. Då barnen ofta tittar upp finns i
loftets tak en stjärnhimmel av ljusdioder och över huset i det
lilla torget en ljusslinga att upptäcka. Interiöra fönster (blått i
figur 50-51) i det stora torgets loft, huset i det lilla torget och
in till aktivitetsrum och snickeri skapar bra överblick för både
personal och barn. Även till sköt- och tvättrummen finns
interiöra fönster men där högre upp för att pedagogerna
ska ha fortsatt uppsikt ut i torgen. De textilier som fungerar
som avdelare är transparenta för att också släppa igenom
ljus. Textilierna gör likt fönstren det möjligt att se en skymt
om vad som pågår på andra sidan utan att själv befinna
sig där och därmed väcka barnens initiativtagande. Vid de
stora glaspartierna finns reglerbara gardiner för att avskärma
oönskat ljus, något som är önskvärt då solen är stark eller då
projektorer används.

Figur 50

Lilla torget – Ljus och transparenta ytor, skala 1:100 (A3)
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Figur 51

Stora torget – Ljus och transparenta ytor, skala 1:100 (A3)
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Skapa aktivitets rum i rummet
För att särskilja olika aktiviteter utan att den öppna
planlösningens egenskaper försämras används olika typer
av avdelare och gränser i torgen, se figur 52-53. I det stora
torget finns en flyttbar förvaringsmöbel som formar sig likt
en halvcirkel. På sidorna där den öppnar upp finns krypin
att sitta i för självständig lek och där den sluter sig finns
sittplatser för gemensam samling. I norra delen av det lilla
torget skapar de låga väggskåpen tillsammans med gardiner
och golvmarkering en rumslighet som bjuder in till stilla
lek. De små utsticken i fasaden som även hittas igen kring
innergården skapar utrymmen för egen lek. I torgen finns
flexibla avdelare i form av stapelbara, opaka klossar och
transparenta draperier så torgen kan delas av. Detta skapar
möjligheten att skärma av helt eller delvis från insyn anpassat
till önskad aktivitet. Lösa mattor definierar rumsligheter vilket
även de områden där golv, väggar och tak fått samma färg
gör. Takens nivåskiftningar skapar varierande rymd som
inbjuder till olika typer av lek. Mer stillsamma lekar är tänkta
vid lägre takhöjd och mer aktiva där taket är högt.

Figur 52

Lilla torget – Skapa aktivitetsrum i rummet, skala 1:100 (A3)

INLEDNING

METOD

LITTERATURSTUDIE

FALLSTUDIER

SYNTES

GESTALTNINGSFÖRSLAG

DISKUSSION

65

Figur 53

Stora torget – Skapa aktivitetsrum i rummet, skala 1:100 (A3)
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Slutanaly s
Här presenteras hur upplägget för de önskade funktionerna
passar in i respektive torg, se figur 54-55. Sköt- och tvättrum
har placerats centralt i torgen för att vara lättillgängliga
men dörrarna till dem har däremot förlagts så att de inte
vetter direkt ut i torgen för att minska insyn. Dörrar till
aktivitetsrummen har placerats parvis för att skapa längre fria
väggytor utan avbrott där bland annat dokumentationstavlor
kan fästas. Våtrum och snickeri i lilla respektive stora torget
placeras i hörnen för att vara tillgängliga men inte störa
torgets funktion. Den låga vägghyllan tillsammans med det
mörka gröna golvet och väggarna skapar en avskild och
intim plats för samling i det lilla torget med infallande ljus
från fönstren i det upphöjda taket. Behoven av både dagsljus
och väggyta för projektorer är skäl till undervisningsdelens
placering i det lilla torget. Hörnet mot söder i det lilla
torget har ett lekfullt uttryck som inspirerar till kreativitet och
lämpar sig bra för skapande lek. Det finns även gott om
ljusinsläpp vilket passar ateljé, pyssel och bygghörna som
placeras här. Bygghörnan koncentreras till det lilla huset då
det är en väldefinierad yta där byggmaterial kan hållas på
plats. I det stora torget är loftet centralt placerat. Därifrån är
utsikten bra över den rymliga delen av torget men även in i
den lägre delen tack vara en spegel mitt emot. I den lägre
delen finns mer kontrollerade aktiviteter som en samlingsyta,
undervisning och bygghörna. Samlingsytan uppmanar till
lugn lek då den avskiljs och omsluts av en förvaringshylla.
Bygghörnan är placerad vid den lekfulla fönstersättningen
för att inspirera och av samma anledning som för lilla torget
placeras undervisningsdelen i närhet till väggyta och fönster.
I det stora torget där taket är högre finns framför loftet en
yta för aktiv lek och fri möblering. Pysselhörnan tillsammans
med måleriet, som kräver stationär möblering, förläggs vid
torgets östra fasad där de största fönsterytorna finns tack vare
takhöjden.

Figur 54
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Lilla torget – Funktionsfördelning, skala 1:100 (A3)
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Figur 55

Stora torget – Funktionsfördelning, skala 1:100 (A3)
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IL LUSTRATIONER

Illustrationer från torgens interiör och förskolans exteriör visas
i figur 56-65.

Figur 56

Illustration av lilla torget mot söder

INLEDNING

METOD

LITTERATURSTUDIE

FALLSTUDIER

SYNTES

GESTALTNINGSFÖRSLAG

DISKUSSION

69

Figur 57

INLEDNING

METOD

Illustration av lilla torget mot norr

LITTERATURSTUDIE

FALLSTUDIER

SYNTES

GESTALTNINGSFÖRSLAG

DISKUSSION

70

ghfdhfhdfhfdh

Figur 58

Illustration av stora torget mot öster
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Figur 59

Illustration av stora torget mot väster
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Figur 60
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Figur 61

Illustration av stora torgets bygghörna
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Figur 62
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Figur 63

Illustration av innergården
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Figur 64

Illustration av entrén som leder ut på gården
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Figur 65

Illustration av förskolans exteriör
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DISKUSSION

Detta är den avslutande delen av rapporten där det
resoneras kring arbetets resultat och hur
frågeställningen kan besvaras.

79

Detta examensarbete är framarbetat i syfte att ta upp en
diskussion om vilken typ av rumslighet en utformning med
ett gemensamt utnyttjat torg skapar samt vilka aspekter
som är viktiga att utreda för att skapa mervärden både
för barnen och pedagogerna. Diskussionen innehåller
både en filosofisk och en mer saklig del vilket leder fram
till olika typer av diskussioner. Den filosofiska delen är
frågeställningen om hur en god rumslig upplevelse skapas
vid gestaltning av en förskola med en planprincip med
ett större gemensamt utnyttjat torg ska besvaras för att
sedan resultera i ett gestaltningsförslag. Men vem avgör
huruvida goda arkitektoniska kvalitéer har skapats? Och hur
vet vi att kvalitéerna upplevs så som de önskas göra om det
resulterande konceptförslaget skulle byggas? Precis som
Hägerström och Schulman (2006) beskriver är arkitektur
en upplevelse som påverkas av betraktarens aktuella
sinnesintryck och tidigare erfarenheter vilket gör att arkitektur
upplevs olika beroende på individ. Så är det då möjligt att
svara på om det koncept som tagits fram skapar en god
rumslig upplevelse? I detta examensarbete har ett förslag
tagits fram som efter teoretiskt förarbete och genomförda
fallstudier formats för att vara en god kandidat. Däremot
kommer frågorna lämnas obesvarade.

framför allt visat sig vara mer generella än specifika vilket inte
kunnat ge oss den vägledning vi under vissa avsnitt önskat.

Frågorna om vilka arkitektoniska kvalitéer som ska tas
hänsyn till för att skapa trivsamma läro- och arbetsmiljöer
i ett större rum och hur flera mindre rumsligheter där kan
skapas har legat till grund för att hitta en så god lösning på
frågeställningen som möjligt. Vilka arkitektoniska kvalitéer
som anses vara viktiga att ta hänsyn till har tydligt framgått
efter den litteratur som studerats. Gemene mans upplevelser,
pedagogers arbetsförutsättningar har i kombination med
barnpsykologi vägts samman för att komma fram till relevanta
lösningar. Utmaningen har därför legat i att avgöra hur stor
aktning som bör tas gentemot pedagoger kontra barn vilka
båda är slutliga användare av byggnaden.

En separat och mer ingående metod för syntetiseringen
upplevdes nödvändig för att få en pålitlig syntes då
den senare skulle ligga till grund för hela byggnadens
gestaltning och utformningen av torgen. Det visade sig
vara svårt att hitta en prövad syntesmetod vilket ledde till
att den kända metoden Problem Seeking skriven av Peña
och Parshall (2012) var den bäst tillämpbara i detta skede.
Även om metoden är en relativt överskådlig metod berörs
syntesframtagandet i den, där identifiering av behov och
lösningar för oss framkallade en godtagbar syntes. Då även
denna metod var något diffus, trots det bästa alternativet
funnet, fick egen tolkning påverka hur framtagandet av
syntesen tillslut blev.

M ETO DVA L

Under examensarbetets gång har svårigheten att hitta
en fullt tillämpbar metod funnits vilket resulterat i att olika
tillvägagångsätt för olika moment praktiserats genom
arbetets gång. Metoder anpassade för hela projekt har

INLEDNING

METOD

LITTERATURSTUDIE

FALLSTUDIER

Vid utförandet av fallstudierna var det viktigt för oss att ta
både våra egna och nyttjandepersonernas observationer i
beaktning för att få olika aktörers upplevelser och väga dem
samman. Precis som tidigare nämnt har olika personer olika
uppfattningar om arkitektoniska upplevelser vilket gjorde att
vi valde att individuellt uppleva byggnaderna innan andras
åsikter togs in. Vid utförande av intervjuer återfanns i teorin
olika åsikter om huruvida frågor ska ställas likt ett manus eller
om en öppen dialog ska hållas för att få ut mest information.
I detta fall ställdes förberedda frågor med utrymme för
följdfrågor om svar inte framgick. Det utmanande med att
komplettera med följdfrågor under intervjun var att inte
ställa ledande frågor, vilket kan ha påverkat resultatet. I detta
examensarbete har endast pedagoger och därmed inte barn
intervjuats. Kanske hade arbetet blivit mer övertygande om
också någon form av undersökning eller intervju hade utförts
med barn. Intervjuer med barn valdes bort då vi ansåg att
det skulle vara svårt att få relevanta svar då vi inte har någon
erfarenhet av att intervjua barn. Vi tror därmed inte att det
hade höjt arbetets validitet.

Vid gestaltningsfasen användes ingen specifik metod för att
ta fram det presenterade konceptet utan det är helt baserat
på den syntes litteraturstudien och fallstudierna resulterade
i. För att inte avleda gestaltandet från syntesen valdes det
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i enlighet med Östman (2016) att utifrån syntesen arbeta
fram flera olika förslag, förkasta och sedan börja om för att
få fram det bästa alternativet. På så sätt fick syntesen den
viktiga roll som eftersträvats. Det kunde dock ha resulterat i
en mer systematiskt process under gestaltningsfasen om en
beprövad metod hade valts att arbetas utefter.

GE STALT N I N G

Vi har inte tidigare under utbildningen genomfört projekt
med ett lokalprogram som grund och såg därför i detta
arbete potentialen att utveckla våra kunskaper och erhålla
erfarenheter om detta. Att förhålla oss till ett lokalprogram
tänkt för en byggnad i två plan och anpassa det till ett plan
medför vissa utmaningar. Först och främst måste alla vertikala
kommunikationsytor fördelas horisontellt med tydliga
samband. För att inte skapa onaturliga flöden och onödiga
förbindelseytor i den stora ytan förskolans verksamhet upptar
resulterade det i en cirkulationsyta centralt i byggnaden.
Likt Fawcett (2003) dras slutsatser om att cirkulationen
hjälper besökaren orientera sig, något vi förstärker
genom placeringen runt innergården så att besökaren i
cirkulationen hela tiden ser en annan del av byggnaden.
Logistikutmaningen får ytterligare en dimension i och med att
lokalprogrammet endast föreskriver en huvudentré som ska
försörja hela förskolan. Svårigheten var att få en huvudentré
med tydlig orientering, nära båda torgen utan att få för
långa kommunikationsytor eller bryta flödet i den centrala
cirkulationen. För att inte låta barnen transportera sig runt
hela byggnaden för att komma till lekytan utomhus ansåg
vi det vara viktigt med en genomgående entré. Detta löses
genom att låta kapprummen fungera som genomgångsrum
med tydligt fördelande axlar som leder besökaren till önskad
del. Kanske hade två huvudentréer varit att föredra i detta
fall för att underlätta rörelsemönstret i en förskola av denna
storlek?
Med tanke på den nuvarande homogena bebyggelsen
i Sävast utmärker sig vårt konceptuella förslag exteriört.
Dock ser vi inte detta som ett problem då förskolan frångår
traditionella avdelningar vilket vi vill framhäva. I tillägg visar
slutsatser från platsanalysen att inte många begräsningar
finns vilket tillåter att svängarna kan tas ut utan att
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omgivningen påverkas nämnvärt. Vår har strävan har varit att
låta byggnaden få spännande utstick och fönstersättning som
ger mervärde till barnen snarare än att välja dyra exteriöra
materialval.
Den största delen av litteraturstudien och gestaltningsprocessen har koncentrerats till torgen då det är där
examensarbetes fokus ligger. Som konsekvens av detta har
utformningen av förskolans övriga verksamheter så som
personaldel, storkök och driftutrymmen utretts sekundärt
men nödvändiga samband har ändå tillgodosetts. Dessa
verksamheter har stor betydelse för hur torgen fungerar som
helhet i byggnaden men kanske hade arbetet med torgen
kunnat fördjupats ytterligare om övrig verksamhet bortsätts
ifrån? Vi har med avsikt inte berört utrymningsvägar och
konstruktionslösningar under projekteringen men anser
att både brand- och konstruktionsprojektering i detta fall
inte kommer vara någon svårighet att utföra i efterhand.
Takets laster ser vi inte som ett problem då förskolan
generellt sett innehåller mycket innerväggar som kan göras
bärande och då snöfickor beaktats vid placeringen av taken.
Utmaningen för förskolans konstruktion kan i så fall ligga i
torgens spännvidd. Tack vare att förskolan är på ett plan kan
utrymning vid brand ske genom fönster och dörrar.
Utformningen av torgen har sin grund i de sex
gestaltningskvalitéer syntesen ledde fram till. Alla dessa
gestaltningskvalitéer går hand i hand och paralleller kan
från dem dras till den läroplan som idag finns för dagens
svenska förskolor, Lpfö98 (Skolverket, 2010). Där omnämns
en föränderlig miljö som enligt oss samklingar med den
värdefulla flexibilitet en öppen planlösning har. Vi anser att
det är viktigt att utforma ett torg med goda förutsättningar
för att fyllas med utbytbar inredning snarare än fast men att
det är arkitektens roll att se till att torgmiljön kan samspela
med det pedagogerna önskar inreda med. Något som också
bekräftas vid fallstudierna där torgen i majoritet var fyllda med
lösa ting för att kunna varieras vilket de intervjuade såg som
positivt. Vi drar konklusionen att den öppna planlösningen
är nödvändig för att uppfylla det som vidare står i läroplanen
om att miljön ska vara trygg och utvecklande då en öppen
planlösning förutom att vara flexibel också skapar trygghet

SYNTES

GESTALTNINGSFÖRSLAG

DISKUSSION

81

via god överblickbarhet. Något som gynnar både barn och
pedagoger. Trygghet för barn uppnås även via omslutande
och mindre rumsligheter vilket talar emot en öppen
planlösning och försämrar pedagogernas överblickbarhet.
Vi har därför försökt kompromissa genom att skapa mindre
rumsligheter i torgen som inte stör överblickbarheten.
Nivåer och krypin, en av synteskvalitéerna, samspelar med
läroplanens råd om att skapa utmanande miljöer. För att
skapa nivåer anser vi det olämpligt när det kommer till
nivåskillnader i golv. Då förskolan ska vara anpassad för
alla oavsett funktionsvariation uteslöt vi detta då det kräver
åtgärder som vi anser snarare förvandlas till hinder än
till kvalitéer. Nivåer valdes därför att skapas med hjälp av
varierande takhöjder. För att uppfylla behovet av dagsljus var
det nödvändigt att ha mycket fönsteryta in till torgen, något
som är ytterligare en anledning till takhöjningen. Tillförandet
av hårda ytor högt upp medför dock att ljudmiljön försämras
vilket bekräftats vid fallstudierna. En av lärdomarna vi tar
med oss från arbetet är alltså vikten av att inse att allt som
tillförs en miljö med ett visst syfte nästan alltid påverkar
ytterligare aspekter. Ett annat exempel är en avdelare som
ska tydliggöra ett aktivitetsrum kan tillföra ljudabsorbering
men samtidigt stoppa ljus. Något vi också tar med oss är
svårigheterna med färgsättningen trots teorins riktlinjer och
fallstudiernas inspiration om dova och naturinspirerade
färger. Vi såg det som en stor utmaning då allt har en färg
som tillsammans ska harmonisera och påverka betraktaren på
ett önskat sätt för att uppnå god rumslig upplevelse.

VIDARE ST U D I ER

Förslag på fortsatta studier kopplat till detta arbete är att
undersöka hur konstruktions- men också brandlösningar
bäst skulle utföras för att behålla den öppna planlösningen.
Eftersom konceptet helt baseras på arkitektoniska kvalitéer
för att skapa en trivsam miljö föreslås att också undersöka
huruvida byggnationen skulle vara ekonomiskt och ekologiskt
försvarbar för att kunna realiseras. Berörande ekologi finns
speciellt ett intresse att utreda huruvida konceptet kan
användas av andra verksamheter, och i så fall vilka, om
förskolan inte längre skulle behövas.
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15 heltidsplatser/portal, totalt 8 portaler i 2 plan
Portal dimensioneras med plats för 18 barn+ 3 personal/portal.

Vån 1

3

1
1
2

1

Portal
Portal 1-3 år

Flexibel lösning som ska kunna förändras efter barnens behov.
Rikligt med förvaring och dokymentationsytor. Önskvärt att alla portaler har
utblick över torget
18b/3v

- Aktivitetsrum1 (Större)
-tillägg för ett större
aktivitetsrum

126

Soffa 1,80x80
Runt bord D 80, 4 stolar,
3 st Förvaringshyllor på hjul
119x87x38

10

Madrassskåp för 45 madrasser

- Aktivitetsrum2 (Mindre)

36

Bord 1,40x80, 6 stolar

14

2 st höj och sänkbara
(1200x800)skötbord
med vattenanslutning

70

2 st Runda bord D120
med stolar.
2 st Förskolekuber 150x150,
4 st, Hyllor 119x38,( finns även
svängda)
6 st sittbänkar 140x35x44
Soffa/sittkuddar för samling,

Skötrum (3 portaler delar
skötrum)
- Rwc
- Wc
Torg

Torg
-Atilje
- Bygghörna
-Pysselhörna
-Undervisningshörna
-Samlingsyta
I anslutning till torg

20b/2v

1

Vattenlek
Gemensamma ytor

15

1

Groventré/Vindfång
Förråd för sovpåsar

15
6

1

Wc
Vindfång/Huvidentré

6
10

1
1

Entré
Trapphall
-Hiss
-Trapp

15
34

-Tilllägg för trapp med
scenfunktion
2

Kapprum/Kapphall
(Ett kapprum/4 portaler)

6
72

76

4
1

Torkrum ( Två torkrum /kapprum)
Rwc (Besök)
Personal ytor

36

40
6

1

Kapprum för personalen
Personalingång/ingång till
installationsutrymmen
Tillagningskök/Restaurang

24

12

1

1

Tillagningskök
- Storkök
- Personaltoalett
- Dokumentationsutrymme
- Varuintag
- Omklädning med dusch

1

Servering

1

Restaurang

1

Pedagogiskt kök

Utkast till lokalprogram Högvalla , Gh reviderad 2018-01-03.xls

Anmärkning

Golvvärme

Inneklimat/kyla
Samband med funktioner
(N,A)
N=Nödvändig, A=Angelägen

Dim utrustning (Storlek:
LxBxH)

Area( alt LxB)

Förutsättningar

Antal personer
normalbelastning
[barn/ vuxna]

Rums namn

Pos nummer

Antal (1 där ej annat anges)

Verksamhet

Höj och sänkbart vatten bord
88x63x38 med hjul.
Bänkinredning L=1200 med
överskåp för penslar etc

Höj och sänkbart skötbord med
vattenanslutning 1200x600

A=Torg

x

N= Aktivitetsrum 2

x

N= Aktivitetsrum 1

x

A=Portaler/Torg
N=Skötrum
N= Skötrum

x
x
x

A=Terrass, portaler
N=Restaurang
N=Vattenlek

x

N=Torg

N=Groventré

x

x
x
x

N=Kapprum
A=Trapphall
A=RWC

Skåp på vägg i två rader. Med
krok för upphängning. Storlek ca
300x300 .
Kapphyllor
Sko/hansktork Edvin samt
overallstork Moa för 36 barn

x
x
x
x

x
x

8

A=Kapprum/
Kapphall
N=Personalytor,
apparatrum

120

N=Restaurang/
Servering

Rum för vattenlek . Utrustas med tvättränna och golvbrunn
Förvaring på vägg
Gipsavskiljare
Direkt acsess till gård.
Möjlighet att spola av smutsiga skor etc ska finnas i entrén.
Skrapmatta i 3 zooner typ Kåbemattan
Räknat att 45 sovpåsar ska rymmas. Förvaring av 6 st påsar/garderob
Toalett i närhet till utemiljö
Skåp för förvaring av blöjor etc.
Skrapmatta i 3 zooner typ Kåbemattan
Välkomnande entré med digitala informationsskärmar. Entrén ska ge en
överblick av lokalerna och underlätta orienteringen vidare in i byggnaden.
Plats för visning av barnens skapande både inom och utomhus i anslutning till
entrén.
Ringklocka
Sittbänk för att kunna av o på skor,skoskydd
Öppen yta med ljusinsläpp
Trapp med integrerad rutchkana och scen. Se idé i förklaring till ytuppskattning.
Trappan utvecklas för att kunna användas som både lekyta , scen, gradäng och
trapp. Utrymmen under trapp utnyttjas som kojor etc. Vilplan används som scen
borg etc. Placeras i direkt anslutning till matsal.

A=Entré
A=Torg/Matsal
A=Entré
A=Torkrum
A=Kapprum
Placeras mot
yttervägg
A=Entré

Avdelas mot aktivitetsrum 2 med glasad dörr
Vilrum vid behov.
Plats för digital skärm /duk/projektor ska finnas
Förvaring i överskåp
På en av avdelningarna görs aktivitetsrummet större för att verka som vilrum
när barnen ej kan sova utomhus. Madrasskåpen avser förvaring av
halvmadrasser för vilan. Plats för 45 barn vid vila
Avdelas mot aktivitetsrum 1 med glasad dörr
Vilrum vid behov.
Plats för digital skärm /duk/projektor ska finnas
Förvaring för blöjor i högskåp i anslutning till skötborden.
Förvaring för några få extrakläder till varje barn(totalt 54 barn)
Låsbart skåp för förvaring av handsprit mm
Spegel ovan tvättställ/tvättränna
Spolblandare skall vara sensorstyrd(ej batteridriven)
Fönster vid skötbord för överblick
Det är önskvärt att skötrum placeras så att det med lätthet kan nås från
utemiljön.
Låsbara halvdörrar till toaletterna. Ringklocka på toaletterna. Normalhög toalett
Låsbara halvdörrar till toaletterna. Ringklocka på toaletterna. Låga toaletter
Rikligt med dokumentationsytor
Ska vara ett skapande rum.
Ska ligga i anslutning till restauranden och skall kunna samnyttjas med denna.
Bla som lugn del av restauranden vid måltider.
Avdelas från restaurang med uppglasade ytor.
Ska finnas rikligt med förvaring för materal, klossar et, gärna i väggskåp så att
golvytan blir fri.
I anslutning till undervisninngshörnan skall whiteboard och digitalskärm/duk
finnas
Plats för digital skärm /duk/projektor ska finnas
Måla, rita mm
Lego, klossar, byggkonstruktioner mm
Sy, väva, pärlor mm
Språk, matte och skrivhörna

x
x

x

Plats för förvaring av torra kläder etc, ytterkläder hängs i torkrummet
Plats för ytterkläder och skor. Ytterkläder hängs på krok av barnen.
Sko och hanskställ med värme(Edvin,) overalltork(Moa)
Ljudisolerat mot verksamheterna
Nedfällbart skötbord.
Plats för hatthyllor/skohyllor för arbetskläder. Plats för personalens kläder ska
även finnas i torkrum vid behov
Personalingång som kombineras med ingång till instalationsutrymmena i plan 2.
Ska ligga i direkt anslutning till personalytorna i plan 2 och apparatrum
Tillagningskök för X portioner
Tillgång till stor ugn så att all mat kan lagas precis före servering.
Nedkylningskylskåp (Blastchiller) ska finnas.
Rostfria hyllor och skåp
Eftersträva att kökets kontorsarbete sköts i separat rum

3

94

15

N=Restaurang/
Tillagningskök

x

113

N=Kök/Servering/
Torg

x

N=Restaurang

x

20

Bänkinredning med ugn etc.
Ca 4 m

Utskrift: 2018-02-07 kl 11:03

Utrmmet ska kunna nås utan passage genom beredningsutrymme
Fast yta för servering i direkt anslutning till restaurang och kök. Skall gå att
stänga till så att kökspersonal kan jobba ostört tills maten ska serveras. På
sådant sätt kan även matsalen nyttjas större tid på dagen.Dok ska man kunna se
mellan servering och matsal.Serveringslinan skall vara höj och sänkbar.
Rum för bibliotek, konferenslokal, utställningar, rörelse, musiksamlingar.
Arbetskök med möjlighet att baka med barnen ska finnas
Plats för 72 barn samt 6 pedagoger/sittning. 2 sittningar till lunch och
mellanmål. En sittning till frukost
Bänkinredning med ugn, etc. Det pedagogiska köket används även vid
matsutuationer för att hämta vatten mm. Högt sittande timerstyrning för ugn,
plattor mm.
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Vån 2

5

2
1
2

1

Flexibel lösning som ska kunna förändras efter barnens behov.
Rikligt med förvaring och dokymentationsytor. Önskvärt att alla portaler har
utblick över torget

Portal
Portal 3-5 år

- Aktivitetsrum1 (Större)

210

- Aktivitetsrum2 (Mindre)

60

Bord 1,40x80, 6 stolar

N= Aktivitetsrum 1

28

Höj och sänkbart skötbord i ett av
tvättrummen,
600x1200 mm

A=Torg/Portaler

1/1

- WC
Torg

1/1

Torg(Skapande rum)

50/5

200

-Undervisningshörna

1

Snickeri
Övriga ytor (ej bundet till något plan)
Personal ytor
Personalingång/ingång till
installationsutrymmen

10

1
3

Personalrum
Samtalsrum

30
24

30

20

-Ledningsstöd/Rektor/Specpedagog 6

Sittgrupp för 6 pers

4

Soffa för vila samt samtal

-Samtal/utv samtal

4

Sittgrupp för 4 pers
Konferensbord med plats för 12
personer
2 st höj och sänkbara
arbetsplatser 1200x600
Brandsäker arkivskåp 491x461
H640
Arbetsplats 2000x800
Brandsäker arkivskåp 491x461
H640
Arbetsplats 2000x800

1

Arbetsrum

12

40

1

Ledningsstöd

1

8

1
1
2
2

Rektor
Kopiering/Skrivare
Personaltoalett
Personaltoalett/RWC
Övriga ytor
Städ ISS

1

12
6
8
12

Städ för verksamheten
Städförråd

1

Tvättstuga för verksamheten
Förråd i garderobslösning
Förråd
Summa (LOA)
Innerväggar/schakt mm +10%

N= Tvättrum

Låsbara halvdörrar till toaletterna. Ringklocka på toaletterna. Normalhög toalett
Rikligt med förvaring i överskåp i anslutning till de olika stationerna

A=Terrass, portaler

A=Torg

Kapp/skohylla för ca 30 personer
och låsbara värdeskåp
Matbord för 6 personer
Sittgrupper
Bänkinredning

-Vila

2

Låsbara halvdörrar till toaletterna. Ringklocka på toaletterna. Normalhög toalett

Soffa
Arbetsbänk,Workmate, krokar för
upphängning på vägg.Låsbart
verktygsskåp, hyllor i barnhöjd på
hjul

Ska vara ett skapande rum
Två lägre mindre hoaför barn samt bänkinredning med gipsavskiljare i
normalhöjd. Överskåp L=1200mm, Lådhurts för penslar
Avskiljd del av torget
Timer för limpistoler
Lego, klossar, byggkonstruktioner mm
Sy, väva, pärlor mm
Språk, matte och skrivhörna.
Plats för digital skärm /duk/projektor samt whiteboard ska finnas
Samlingsplats för ca 10 barn och en pedagog
Digital skärm/duk/projektor

Rum för snickeri mm
Timer på uttag till limpistoler etc.

Personalingång som kombineras med ingång till instalationsutrymmen.Plats för
kapprum med kapphyllor för privata kläder. Värdeskåpsförvaring
Kyl, frys, 2 st micro . Plats för kaffemaskin, En liten häll med två plattor.
A=Rektor/Ledningsst
öd

A=Personalytor

Digital skärm. Nyttjas även av specialpedagog
Samtalsrum kombinerat med vilrum
Digital skärm
Rum för utveckingssamtal med föräldrar. Bör ligga i anslutning till
personalytorna och portaler/torg. Skall vara enkelt och tillgängligt för besökande
föräldrar. Kan kombineras som rum till torget, exempelvis bibliotek.
Digital skärm
Bordet i konferensrummet används som arbetplats vid dokumentation. Fasta
datauttag ska finnas ifall WiFi krånglar. Digital skärm alt projektor
Materialskåp för 30 personer

Sittplats för 2 personer vid samtal
Ljudisolerat mot övriga rum
Digital skärm

RWC med dusch

15

Plats för mindre städset. (damsugare, mopp, sop etc)
Ska ligga centralt och finnas ett på varje plan vid två våningar.
Garderob på respektive våning alt placering i tvättstugan
Låsbart och vatten ska finnas att tillgå.
I kombination med städ för verksamheten Önskvärt med centraldamsugare.
Tvätt och torkmöjligheter med hög kapacitet
Två industimaskiner, hyllor, städset, utslagsback, golvbrunn. Förvaring för
madrasskydd etc i anslutning till tvättstugan. Se björkdungen
Kan fördelas på flera platser i förskolan

10

5
7
1478
1626

Avdelas mot aktivitetsrum 2 med glasad dörr
Vilrum vid behov.
Plats för digital skärm ska finnas
Avdelas mot aktivitetsrum 2 med glasad dörr
Vilrum vid behov.
Plats för digital skärm ska finnas
Spegel ovan vattenränna/tvättställ
Spolblandare skall vara sensorstyrd(ej batteridriven)
Tvättrum i anslutning till portaler och torg, dock ej med ingång så´att man vid
öppen dörr kan se direkt in i tvättrummet från torget.
Låsbara halvdörrar till toaletterna. Det ska finns totalt 2 höga och en låg wc i
tvättrummen.
Förvaring för några få extrakläder till varje barn(totalt 90 barn)

N=Tvättrum

Bord, 6 stolar

-Samlingsyta
I anslutning till torg

1

Madrassskåp för 12 madrasser
2 st runda bord D120 med stolar,
2 st förskolekuber 150x150
4 st Hyllor 119x38
6 st sittbänkar 140x35x44

N= Aktivitetsrum 2

Bänkinredning med gipsavskiljare
L=1200 samt två lägre hoar

-Måleri, limverkstad, lera, etc
- Bygghörna
-Pysselhörna

1

A=Torg/ Tvättrum

Soffa 1,80x80,
Bord runt D 80, 4 stolar, 3 st
förvaringshyllor på hjul 119x87x38
,
Överskåp

Tvättrum
(2 portaler delar tvättrum)
-RWC (Endast i ett
tvättrum)/WC

Anmärkning

Golvvärme

Inneklimat/kyla
Samband med funktioner
(N,A)
N=Nödvändig, A=Angelägen

Dim utrustning (Storlek:
LxBxH)

Area( alt LxB)

Förutsättningar

Antal personer
normalbelastning
[barn/ vuxna]

Rums namn

Antal (1 där ej annat anges)

Pos nummer

Verksamhet

Djup ca 800
LOA/Plats
LOA/Barn

12,3
10,3

Exl ytor nedan så som apparatrum, undercentral mm
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Ytor som ej inräknas i NTA
apparatrum
Undercentral

80
15

10

Miljöstation

25

Förråd- Säsongsförvaring
Yta utanför entré/ groventré
S.A Övrig yta

60

20

Anmärkning

Golvvärme

N=Lastkaj, Kök samt
förskolan

Inlastning
Lastkaj
Terrass Plan 1 samt 2
Yta för vila utomhus(ev terrass)
Barnvagnsuppställning, föräldrar

Inneklimat/kyla
Samband med funktioner
(N,A)
N=Nödvändig, A=Angelägen

Area( alt LxB)

Dim utrustning (Storlek:
LxBxH)

Förutsättningar

Antal personer
normalbelastning
[barn/ vuxna]

Rums namn

Antal (1 där ej annat anges)

Pos nummer

Verksamhet

Gärna ett rektangulärt rum med bredden ca 5 m
Undercentral och ev plats för sprinklercentral. Placeras i plan 1
Förskolan och köket delar inlastning. Ytan ingår i kökets yta
Lastkajen skall vara inbyggd och plats för 4 st skrindor skall finnas på lastkajen.

Vagnar eller sovbäddar
6 vagnar, med hyllor ovanför

N=Miljöstation
N=Barnvagnsuppställning

₂

210

Utemiljö
Säker trafikmiljö vid hämtning och lämning av barn samt transporter.
God belysning
Inhängnad gård
Plats för vila

Övrigt
Utrymmena är avsedda för en förskola med 8 hemvister med vardera 18 barn och 3 pedagoger i tjänst. (15 platser)
Totalt 144 barn och 30 personal
Viktigt med överblick både inomhus och mellan inne- och utemiljö
Störande genomgång ska undvikas
Golvvärme och centraldamsugare önskas

Förvaring av dynor/sovpåsari separat förråd vid goventré
Byggs ihop med miljöstation lika Björkdungen
Lika björkdungen men dimensionerat för större förskola. Byggs ihop med
barnvagnsuppställning för föräldrar
Miljöstatonen skall utrustas med bioteras lösning för ev luktproblematik.
Lika björkdungen men dimensionerat för större förskola.Förråd indelat i tre
förråd och med tre dörrar, inredning hyllor och krokar för upphängning. Eller tre
förråd ett vagns två för lekutrustning ca 20m
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HÖGVALLA

PED KÖK

PORTAL

PORTAL

KAPPRUM/
TOKRUM

ENTRÉ

VATTENLEK

KAPPRUM/
TOKRUM

TORG

PORTAL
SKÖTRUM

TRAPPHALL

RESTAURANG

TILLAGNINGSKÖK

HUVUD
ENTRÉ

Sambandsskiss
Plan 1
2018-02-07
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HÖGVALLA

PORTAL

TVÄTTRUM

PERSONAL/
ADMINISTRATION

PORTAL

SAMTAL/
BIBLIOTEK

PORTAL

PORTAL

TVÄTTRUM

SNICKERI

PORTAL

TORG

TRAPPHALL

Sambandsskiss
Plan 2
2018-02-07
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Förklaringar ytuppskattning, 2018-02-07
Inspirationsbilder
Kapprum

Underlag för ytor
För kapprummen har jag räknat med 72 skåp/hyllor á
300x300 samt plats för påklädning. Under skåpen
placeras klädkrok för ex torra kläder alt väska.
Förvaring kan göras på olika sätt men för denna yta
räknar vi med två rader förvaring. Dvs två barn delar
på bredden 300 mm. Merparten av kläderna förvaras i
något av de 4 torkrummen. Barnen hämtar sina kläder
och klär på sig i kapprummet. Access till gården finns i
direkt anslutning till kapprummet. Om kapprummet
kan integreras med yta i ex matsalen alt torget
kommer kapprummet kännas luftigt.
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Torkrum

Overalltork Moa

Har räknat med 4 st torkrum där man använder sig av
overalltorken Moa samt sko och handsktorken Edvin.
Jag har räknat med en Edvin för 40 par handskar eller
skor/ torkrum samt plats för 36 galgar på Moa. Moa
kompletteras med Hatthylla där man kan hänga/lägga
mindre blöta kläder. Eftersom att dessa blåser
varmluft i kläder/skor torkar de fortare. Rummet bir
varmare vilket gör att mindre blöta kläder som hängs
på hatthyllan också torkar snabbare än i ett
traditionellt kapprum. Sommartid när kläderna inte är
så blöta funkar det som ett ”vanligt” torkrum med
avfuktare alt så har man ej funktionen igång
Passage mellan galgarna är 1500 mm

Sko och handsktork Edvin
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Pedagogiskt kök i restaurang
Räknar med 1,2 m fri yta runt köksö. Möjlighet att
stänga till med en grind om nödvändigt.

Trappfunktion med scen

Trapp med scenfunktion i anslutning till
torg/restaurang. Ev kan vilplanet mellan trapporna
utrustas med rutschkana. Det övre vilplanet kan också
verka som borg, utkikstorn mm. Under trappen kan
kojor/förråd skapas. Lösningen tar lite plats men har
potential att bli en rolig och användbar lösning
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BILAGA 2

DETA L J P L A N
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B ILAG A 3

I N T ERV J U F R ÅG O R

Intervjufrågor
Allmänt om förskolan
1.
2.
3.
4.
5.

Hur många barn går på denna förskola?
Hur många barn är här idag?
Hur många pedagoger arbetar på förskolan?
Vad har du för utbildning?
Har du arbetat på andra förskolor tidigare?

Olika beteenden på olika platser
6.
7.
8.
9.

Var är barnen när de vill vara själva?
Var är barnen när de vill leka i grupp?
Var är barnen tysta/stillsamma?
Var är barnen högljudda/aktiva?

Torgets utformning
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hur använder ni det gemensamma torget?
Hur upplever ni dagsljuset i det gemensamma torget?
Hur upplever ni akustiken i det gemensamma torget?
Hur upplever ni möjligheten att överblicka i det gemensamma torget?
Kan olika typer av aktiviteter samtidigt pågå i det gemensamma torget?
Hur upplever ni arbets- och läromiljön i det gemensamma torget?
Vet ni om det finns någon tanke bakom valet av material och färger i det gemensamma torget?

Fördelar och nackdelar
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vad tycker ni är bra med att ha ett gemensamt torg?
Vad tycker ni är dåligt med att ha ett gemensamt torg?
Vilka nackdelar finns det med ett gemensamt torg jämfört med traditionella avdelningar?
Vad anser ni är en god miljö i ett gemensamt torg?
Vilka material och färger skulle ni önska i inomhusmiljön, och varför?
Har inomhusmiljön någon betydelse för barns lärande? I så fall, på vilket sätt?
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B ILAG A 4
P LANLÖ S N I N G
SOLB ACK EN
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B ILAG A 5
P LANLÖ S N I N G
SOLKAT T EN
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B ILAG A 6
P LANLÖ S N I N G S P I R A

