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FÖRORD
Detta examensarbete är den avslutande delen i vår utbildning till 

Civilingenjörer i Arkitektur med inriktning mot rumslig utformning. Arbetet 

motsvarar 30 högskolepoäng och genomfördes under sommarhalvåret 

2010. Det är även en del av projektet Trästad 2012 genom Skellefteå 

kommun och Luleå tekniska universitet.

Intresset för hållbarhetsfrågor väcktes under vår utbildningstid och detta 

examensarbete har fått ge utlopp för vidare tankar och funderingar kring 

hållbarhetsbegreppets sociala dimension.  

Vi vill tacka Skellefteå kommun och Trästad 2012 för att ni genom ert 

intresse och er framåtanda kring hållbarhetsfrågor gett oss möjlighet att 

utreda dessa funderingar. Ett särskilt tack till Annette Lindgren Atterhem, 

fastighetsutvecklare på fastighetskontoret och Kerstin Steinwall, rektor 

för Norrböle förskoleområde, för all er hjälp och engagemang under 

arbetet. Tack även till all personal och alla barn på de förskolor vi har fått 

möjlighet att besöka, för era kommentarer och fina teckningar!

Ett stort tack till vår handledare Sofia Lidelöw för all vägledning och 

ändlösa engagemang under arbetets gång. Tack även till vår andra 

handledare Hans Walloschke för dina värdefulla kommentarer kring vår 

utformning. 

Luleå, oktober 2010

Emmy Andersson                   Linus Sundin Eriksson
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SAMMANFATTNING
Dimensionerna av hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) 

är inbördes beroende av varandra och arbetet kring dessa bör ske på 

alla nivåer i samhället. Då oklarhet kring begreppet social hållbarhet 

råder inom byggsektorn samtidigt som begreppet är en viktig del i 

strävandet mot ett hållbart byggande, syftar detta examensarbete till att 

utreda sambanden mellan social hållbarhet och byggnadsarkitektur åt

Skellefteå kommun och projektet Trästad 2012. Examensarbetet öppnar 

även upp för en fortsatt diskussion kring vad social hållbarhet på en 

byggnadsnivå kan innebära och konkretiserar den sociala dimensionens 

inverkan på byggnadsarkitektur genom utformning av en planerad 

förskolebyggnad i Skellefteå. Arbetet bygger med litteraturstudier upp 

en teoretisk grund kring begreppen, vilken sedan är utgångspunkten 

för konkretiserandet. Kopplingen mellan social hållbarhet och 

byggnadsarkitektur härleds från begreppens förenande i att tillfredställa 

mänskliga behov. Socialt hållbar byggnadsarkitektur definieras därför 

av examensarbetet som en byggnadsarkitektur som ger förutsättningar 

för ett nuvarande och fortsatt tillfredställande av mänskliga behov.  För 

att ytterligare förtydliga begreppet kategoriseras dess aspekter i de sju 

temana interaktion, organisering, ergonomi, jämlikhet, estetik, kultur 

och trygghet.

Genom utformningen av förskolebyggnaden visas hur temana 

kan tillämpas vid utformning av en särskild byggnadstyp. Resultatet 

av utformningen är en varierad utemiljö och förskolebyggnad med 

fem hemvister och ett gemensamt torg. Utformningen strävar efter 

att skapa en balans mellan temana genom en inbjudande, flexibel, 

självinstruerande, tillgänglig, trygg, kreativ och representativ gestaltning 

av förskolan.

Examensarbetet diskuterar vikten av medvetenhet kring framtida 

förändringar som en viktig del för social hållbarhet på en byggnadsnivå. 

Även svårigheterna med att utvärdera utformningen poängteras, då 

många av de framtagna temana kan vara svåra att mäta. Belysandet 

av den sociala dimensionens innebörd på en byggnadsnivå anses 

dock av examensarbetet kunna skapa en grund för mer balanserade 

avvägningar mellan de tre hållbarhetsdimensionerna, i strävan mot en 

mer hållbar byggnadsarkitektur.
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ABSTRACT
The three dimensions of sustainable development (social, economical 

and ecological) affect and are dependent on each other. It is important 

to try to integrate these dimensions into every level of society.  However, 

there is an indistinctness of the true significance of the social dimension 

of sustainable building architecture. The aim of this master’s thesis is 

to investigate the correlation between social sustainability and building 

architecture on behalf of the municipality of Skellefteå and through the 

project Trästad 2012. 

The thesis prompts a discussion about social sustainability from a 

building architectural perspective, and puts the social dimension in a 

tangible form by designing a planned preschool in Skellefteå.

In the thesis, a theoretical framework based on literature reviews is 

developed to analyse the conceptions previously mentioned in order to 

put these ideas into practice. The link between social sustainability and 

building architecture derives from the common aim to satisfy human 

needs. The thesis presents the definition of socially sustainable building 

architecture as a building architecture that creates the conditions to 

satisfy human needs today and in the future. To give the reader a better 

understanding of the concept it was divided into seven different themes; 

interaction, organisation, ergonomics, equality, aesthetics, culture and 

safety. 

By designing a preschool building, using these themes, it is possible 

to see how to implement social sustainability into a specific building 

category. The result is an inspiring outdoor environment adjacent to a 

building consisting of five units and a common square. The preschool 

design endeavors to create a balance between the themes by being 

inviting, flexible, self-instructive, accessible, safe, creative and 

representative. 

The thesis emphasises the consideration of future changes as an 

important component for a socially sustainable building architecture. 

The difficulties with design evaluation are discussed in the paper as 

many of the compiled themes are hard to measure. To highlight the 

importance of the social dimension in architecture is, according to the 

thesis, the basis on which it is possible to reach a balance between the 

three dimensions of sustainability amid the overall aim towards a more 

sustainable building architecture. 
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Hållbar utveckling är ett begrepp som kan beskrivas med en ekonomisk, 

en ekologisk och en social dimension, vilka är inbördes beroende av 

varandra (exempelvis Becker m.fl., 1999; McKenzie, 2004; Pettersson, 

2005b; Partridge, 2005).

Inom byggsektorn kommer ofta de sociala aspekterna av hållbarhet 

i skymundan till fördel för ekologiska och ekonomiska aspekter 

(Guy & Farmer, 2001; Sandstedt, 2003; Sinou & Kyvelou, 2006). 

Indikationer finns även att det inom byggsektorn saknas en klar bild 

över hållbarhetsbegreppets innebörd (Fermenías, 2002; Dalman, 2003) 

och att relationen mellan social hållbarhet och byggd miljö är oklar för 

planerare och tjänstemän (Egeskog, 2008). Vid planering av byggd 

miljö pekar samtidigt Habitatagendan (United Nations, 1996) på vikten 

av hänsynstagandet till vad som kan anses vara sociala aspekter av 

hållbarhet samt att arbetet kring dessa måste ske i alla delar av sam-

hället. Berg (2002) och Larsson & Trinius (2003) anser att åsidosättandet 

av sociala hållbarhetsaspekter vid planering av byggd miljö i slutändan 

leder till otrivsel och därmed är ett slöseri med resurser.

Då oklarhet kring begreppet social hållbarhet råder inom bygg-

sektorn samtidigt som det anses vara en viktig del i strävandet mot 

ett hållbart byggande, är det betydelsefullt att diskutera sambanden 

mellan begreppen social hållbarhet och byggnadsarkitektur. Utifrån en 

sådan diskussion kan en bredare uppfattning om innebörden av socialt 

hållbar byggnadsarkitektur bildas. För att konkretisera begreppet och 

därmed underlätta diskussionen, studeras i examensarbetet fallet 

hur en förskolebyggnads utformning kan kopplas till social hållbarhet. 

Byggnadstypen kan vara intressant att sätta i sammanhanget då denna 

både är en mötesplats och arbetsplats som bör ta hänsyn till många olika 

människors behov och olikheter. Förskolebyggnaden är även en fysisk 

representation som ger betraktaren en uppfattning om hur samhället 

värdesätter utbildning (Ekelund, 2010). 

1.1 BAKGRUND
Skellefteå kommun ska under de kommande åren bygga ett antal 

nya förskolor, där hållbarhetsaspekterna ska vara centrala. Vi 

har fått möjlighet att utreda och komplettera kunskaperna om hur  

social hållbarhet kan beaktas vid utformning av förskolebyggnader. 

Slutsatserna ska visualiseras med en konceptbyggnad vars utformning 

baseras på slutsatserna av en litteraturstudie och förutsättningar för ett 

verkligt förskoleprojekt i Norrböle förskoleområde i Skellefteå kommun. 

Skellefteå kommun deltar i det rikstäckande projektet Trästad 

2012 tillmammans med 15 andra kommuner, för att förbättra sitt 

hållbarhetsarbete. Temat inom projektet är ett byggande i trä, där 

kommunerna tillämpar nya metoder och kunskaper i speciellt utvalda 

byggprojekt. Målet är att inom projektet öka kunskapen om hur 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara miljöer skapas. 

Det för examensarbetet aktuella förskoleprojektet uppkom efter att 

Skellefteå kommun tagit beslut om sammanslagning av tre mindre 

förskolor i Norrböle förskoleområde till en större förskola för 75 barn. 

Tomten för den nya förskolans placering är förlagd till en del av 

1 INLEDNING
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Norrhammarskolans (förskoleklass till årskurs nio) område. I dagsläget 

finns där en större grusplan och en paviljongsbyggnad som planeras 

rivas.  

1.2 SYFTE
Att inom projektet Trästad 2012 och Skellefteå kommun öka 

medvetenheten om hur man kan skapa förskolor som tar hänsyn till 

sociala hållbarhetsaspekter, samt öppna upp för en diskussion om hur 

social hållbarhet kan påverka byggnadsarkitektur.

1.3 MÅL
Att utreda hur social hållbarhet kan appliceras på en förskolas utformning 

och utifrån detta gestalta en förskola i Skellefteå kommun med fokus på 

social hållbarhet.

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Examensarbetet utförs oberoende av kommunens ordinarie 

projekteringsprocess av förskolan och avser inte att leverera in data till 

den. Fokus kommer att ligga på den sociala hållbarhetens påverkan på 

den byggda förskolemiljön och avgränsas fysiskt till förskolebyggnaden 

och dess direkta utemiljö.  

De sociala hållbarhetsaspekter som i examensarbetet anses kunna 

påverka den fysiska förskolemiljön kommer att beskrivas övergripande 

och oberoende pedagogisk inriktning. Vi kommer i första hand belysa 

och utveckla utformningsaspekter utöver de lagar och bestämmelser 

som finns gällande förskolebyggnader.

Begreppet byggnadsarkitektur syftar i examensarbetet på byggnader 

och byggnaders omedelbara utemiljö. Med barn syftas i examensarbetet 

främst på barn i förskoleålder (1-5 år).

1.5 METODIK
Nedan redogörs för det teoretiska ramverk och de metoder som använts 

inom examensarbetet.

1.5.1 TEORETISKT RAMVERK

Metodiken för att utreda hur social hållbarhet kan appliceras på 

förskolearkitektur bestod i att tolka texter och sätta in kunskaperna i ett 

annat sammanhang, även kallat hermeneutik. Inom hermeneutiken är 

en grundläggande tanke att man som tolkare av en text alltid bär med 

sig en förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). De förförstålelser 

som vi som rapportförfattare har är exempelvis en övertygelse om 

att social hållbarhet bör kunna appliceras på byggnadsnivå och att 

detta är något som är nödvändigt att göra i strävan mot ett hållbart 

samhälle. Vid texttolkning menar Alvesson & Sköldberg (1994) att 

rimligheten i det tolkade framför allt är en fråga om bedömning genom 

”kritisk genomlysning av, och dialog om, halten i de argument som 

lämnats” (s.167). Metodiken ger därmed goda förutsättningar för en 

vidare diskussion om våra tolkningar av hur social hållbarhet påverkar 

byggnadsarkitektur.
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1.5.2 UTFORMNINGSPROCESS

Utöver vår egen texttolkning och de förutsättningar som angetts av 

Skellefteå kommun utgjordes datainsamlingen av referensobjektsstudier, 

studiebesök och enklare frågeformulär. 

De förutsättningar som Skellefteå kommun tillhandahöll bestod av 

en tomt för förskolebyggnaden (detaljplan och ritningar) samt en 

verksamhetsbeskrivning sammanställd av rektorn för det aktuella 

förskoleområdet Norrböle. 

Referensobjekten utgjordes dels av i litteratur beskriven förskole- 

arkitektur (exempelvis Lundahl, 1995; Dudek, 2000; Asensio & 

Cuito, 2001) samt material tillhandahållet av vår handledare Hans 

Walloschke. 

För att få en bild av förskolan som verksamhet utöver den som ges 

i litteraturen ansåg vi det viktigt att göra studiebesök på förskolor 

samt kommunicera med barn och pedagoger. Syftet var att utifrån ett 

brukarperspektiv få en djupare förståelse för hur förskoleverksamhet 

bedrivs och därmed kunna utforma en mer realistisk förskolebyggnad. 

Innan och under utformningsprocessen genomfördes studiebesök 

på förskolorna Hagen (fyra avdelningar) och Godmorgonsol (sex 

avdelningar) i Skellefteå och förskolan Ringdansen i Kalmar (fem 

avdelningar). Förskolorna skilde sig åt i fråga om utformning och 

pedagogisk inriktning. Flertalet platsbesök gjordes även på den tilltänkta 

tomten för den planerade förskolan i Skellefteå.

För att få med barnens perspektiv i utformningen utförde pedagogerna 

på de två besökta förskolorna i Skellefteå en rituppgift med barnen. 

Utifrån våra muntliga instruktioner ombads barnen att rita vad de tyckte 

om att göra på förskolan. 19 teckningar med tillhörande kommentarer 

nedskrivna av en pedagog inkom från barn i åldrarna 2-6 år.

Utifrån ovan insamlad information skissades olika alternativa 

utformningar, varav ett alternativ valdes ut tillsammans med handledare 

för fortsatt arbete. Ett kort frågeformulär skickades tillsammans med 

förslaget till rektorn i Norrböle förskoleområde för kommentarer 

kring planlösningens fördelar och nackdelar samt möjlighet att ge 

förbättringsförslag. Dessa vidarebefordrades sedan av rektorn till 

ytterligare tre pedagoger för deras kommentarer. Förslaget justerades 

för att så långt som möjligt möta den inkomna kritiken. För att ge en 

överblickbar bild över utformningsresultatet valdes planscher som 

presentationsformat för resultatet. Mjukvaror som användes vid 

utformningen och presentationen av denna var ArchiCad, Artlantis, 

Illustrator, InDesign, Photoshop och SketchUp.
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Teoridelen är uppdelad i två delar. I den första (1) delen redogörs 

för en argumentation som kopplar samman social hållbarhet med 

byggnadsarkitektur. I den andra (2) delen används resultatet av 

argumentationen som utgångspunkt för att beskriva social hållbarhet 

kopplat till förskolearkitektur.

2.1 SOCIAL HÅLLBARHET OCH 
BYGGNADSARKITEKTUR – 
TEORIDEL ETT
I denna teoridel redogörs för begreppen hållbar utveckling och 

social hållbarhet samt den sociala hållbarhetens koppling till 

byggnadsarkitektur.

2.1.1 HÅLLBAR UTVECKLING

Enligt den FN-tillsatta Brundtlandskommissionen kan hållbar utveckling 

definieras som 

“... en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.” (World Commission on 

Environment and Development, 1988, s.57)

Begreppet hållbar utveckling har sedan 1970-talet växt fram från FN:s 

ambition att lösa den globala miljö- och fattigdomsproblematiken. Som 

en milstolpe skildrar Petterson (2005a) Stockholmskonferensen 1972 

där det konstaterades ett samband mellan god miljö och social och 

ekonomisk utveckling. År 1987 presenterar Brundtlandskommissionen 

sina slutsatser i rapporten Vår gemensamma framtid. Begreppet hållbar 

utveckling var centralt i denna rapport, och kom fortsättningsvis att 

utgöra kärnan för FN:s filosofi kring hållbarhet (Pettersson, 2005a). 

Under Riokonferensen 1992 enades de deltagande staterna bland 

annat kring det globala handlingsprogrammet Agenda 21. Programmet 

syftade till att genom specifika miljöåtgärder på såväl internationell, 

nationell, lokal och individuell nivå verka för en hållbar utveckling. I 

och med Riokonferensen menar Pettersson (2005a) att tänkandet 

kring hållbarhet för många stater gick från att vara lågprioriterat till en 

kärnfråga, samt att insikten om lokalsamhällets betydelse i frågan blev 

mer utbredd. 

Arbetet för hållbar utveckling har länge varit fokuserat till specifika 

områden. År 1996 diskuterades boende och bebyggelsefrågor under 

Habitatkonferensen i Istanbul. Detta var den andra konferensen sedan 

1976 med fokus på dessa frågor och med syfte att ta fram globala 

direktiv för att förbättra människors livs- och boendesituation i världen. 

Resultatet blev Habitatagendan, som redovisar handlingsplanen med 

gemensamma strategier. 

Många har sedan begreppet hållbar utvecklings uppkomst försökt tolka 

och omdefiniera det på eget sätt. Olsson (2005) visar att begreppet 

hållbar utveckling har alla nödvändiga förutsättningar för att bli omtvistat 

på grund av dess grundläggande komplexitet, flerdimensionalitet, 

föränderlighet och tolkningsutrymme. Becker m.fl. (1999, s.4) menar att 

”the only consensus on sustainability appears to be that there is no 

shared understanding”. 

2 TEORI
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Figur 1. Dimensionernas inbördes beroende.

Figur 2. Dimensionernas inbördes påverkan.

 Kates m.fl. (2005) beskriver kritik mot de många tolkningarna 

av hållbarhet, vilken går ut på att tolkningarna riskerar att urvattna 

begreppets betydelse samt att den höga tolkningsgraden gör att det 

kan tolkas till fördel för vilka syften som helst. Kates m.fl. hävdar 

dock att de många omdefinitionerna och tolkningarna är bra för den 

fortgående diskussionen kring hållbar utveckling och att begreppets 

styrka ligger i dess tvetydighet. Petterson (2005b) menar att  

Brundtlandskommissonens avsikt var att låta begreppet vara öppet för 

olika tolkningar för att ge begreppet en global spridning. Han menar att 

utmaningen finns i att skapa en strategi för hållbar utveckling anpassad 

till den egna specifika verksamheten.

Många författare och forskare menar att hållbar utveckling kan tolkas 

och beskrivas utifrån tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet.  Dessa dimensioner hör ihop och är beroende av varandra 

(exempelvis Becker m.fl., 1999; McKenzie, 2004; Pettersson, 2005b; 

Partridge, 2005). McKenzie (2004) redogör för två vanliga modeller 

att förklara dimensionernas inbördes påverkan och beroende. Han 

skildrar den ena modellen (Figur 1) som en beskrivning av beroendet 

mellan dimensionerna och den andra (Figur 2) som en beskrivning av 

dimensionernas inbördes påverkan. Figur 2 beskriver även synsättet att 

dimensionerna är likvärdiga.

Bristen på uppmärksamhet kring den sociala dimensionen av 

hållbarhet påtalas av en rad författare (exempelvis Koning, 2001; 

Legendre, 2002; McKenzie, 2004; Partridge, 2005 och Colantonio, 

2008). Förklaringarna till detta varierar. Colantonio (2008) menar att 
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det har att göra med att begreppet hållbar utveckling är sprunget ur 

miljörörelsen och därför starkt sammankopplat med frågor om ekologi 

samt att den sociala hållbarhetsdimensionen är mer abstrakt än den 

ekologiska och ekonomiska. Partridge (2005) ser en förklaring i att den 

sociala dimensionen är yngre än de ekologiska och ekonomiska. 

2.1.2 SOCIAL HÅLLBARHET 

Nedan redogörs för uppfattningar kring begreppet social hållbarhet. 

2.1.2.1 DEFINITIONER AV SOCIAL HÅLLBARHET

Colantonio (2008) menar att det inte råder koncensus runt en definition 

av social hållbarhet och förklarar detta med att olika författare närmat 

sig begreppet från varierande discipliner, perspektiv och kontext. 

Vidare menar Colantonio att förhållandevis få försökt att definiera 

social hållbarhet samt att de befintliga uppfattningarna kring begreppet 

i hög grad är förenklade eller utgår från politiska påståenden. Dock 

ser Colantonio en samstämmighet kring att grundläggande mänskliga 

behov, jämlikhet och rättvisa utgör den sociala hållbarhetens fundament, 

vilket även uttrycks av Koning (2001) 

“… social sustainability (both in rural and urban context) refers to a society that 

is socially just, equal, without social exclusion and with a decent quality of life, or 

livelihood, for all.” (s.9) 

Det finns ytterligare exempel på definitioner av social hållbarhet utifrån 

en samhällsmässig kontext. Ett frekvent citerat exempel är Polèse & 

Strens (1999) definition

“Development (and/or growth) that is compatible with the harmonious evolution of 

civil society, fostering an environment conductive to the compatible cohabitation 

of culturally and socially diverse groups while at the same time encouraging social 

integration, with improvements in the quality of life for all segments of the population.” 

(s.16)  

McKenzie (2004) menar att själva upprätthållandet och medlen för 

upprätthållandet av den sociala hållbarheten också måste ha sin plats 

i definitionen av social hållbarhet. Han arbetar utifrån definitionen att 

social hållbarhet är

“a life-enhancing condition within communities, and a process within communities 

that can achieve that condition.” (s.12) 

Uppfattningen att social hållbarhet kan beskrivas som en process 

är något som delas av många författare (exempelvis Öresjö, 1997; 

Partridge, 2005 och Colantonio, 2008). Dock råder det delade meningar 

om social hållbarhet kan ses som ett tillstånd eller ej. Öresjö anser att 

social hållbarhet endast är en process medan Partridge och McKenzie 

anser att det även kan vara ett tillstånd. Colantonio menar att ett 

samhälle gradvist kan vara mer eller mindre socialt hållbart, men att 

några absoluta värden inte existerar.

2.1.2.2 SOCIAL HÅLLBARHET BESKRIVET SOM TEMAN

Ett mer pragmatiskt sätt att närma sig social hållbarhet är genom 

tillskrivandet av olika vitala teman. Colantonio (2008) sammanfattar i 

en kronologisk resumé hur en rad författare beskrivit de teman de funnit 

höra samman med social hållbarhet. Han menar att dessa teman under 

de senaste 20 åren kompletterats, bytts ut och förändrats från att vara 
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Traditionella teman Uppkommande teman
Grundläggande mänskliga behov Social mix och sammanhållning
Social rättvisa Deltagande och tillgänglighet
Jämlikhet Socialt kapital
Fattigdom Identitet
Mänskiga rättigheter och genus Platskänsla
Utbildning och färdigheter Kultur
Sysselsättning Självbestämmande

Hälsa och säkerhet
Välbefinnande
Lycka
Livskvalitet
Demografisk förändring

Tabell 1. Traditionella och uppkommande teman av social hållbarhet. 
Fritt översatt ur Colantonio (2008, s.19). 

hårda och mätbara (av Colantonio kategoriserade som traditionella 

teman) till att bli mer mjuka och omätbara (av Colantonio kategoriserade 

som uppkommande teman) (se Tabell1). 

Inspirerad av McKenzies (2004) tankar om upprätthållandet som 

en del av social hållbarhet lägger Partridge (2005) i sitt försök till en 

kontextoberoende sammanfattning av social hållbarhet in framtidsfokus 

som ett av sex teman (livskvalitet, social rättvisa, inkludering, 

tillgänglighet, framtidsfokus och deltagarprocesser). Partridge resonerar 

att

“While these are clear and useful definitions of social justice however, social 

sustainability requires a further dimension. I would suggest that the difference 

between social justice and social sustainability is the ‘futures focus’ that is contained 

within the sustainability perspective.” (s.8)

Framtidsfokus beskrivs av Partridge som en förutsättning för att rättvisan, 

som hon anser vara centralt i begreppet, upprätthålls och utvecklas över 

tid och mellan generationer. Liknande Partridges framtidsfokus sätter 

Öresjö (1997) begreppet tillit i stark relation till social hållbarhet då hon 

ser tilliten som viktig i processen kring social hållbarhet. 

De flesta begrepp som behandlats i avsnitten ovan är komplexa, 

omtvistade och antingen odefinierade eller i grunden definierade på basis 

av personliga eller politiska uppfattningar. Detta kan vara problematiskt, 

men även legitimera skapandet av egna definitioner och teman av social 

hållbarhet kopplat till en specifik kontext (Petterson, 2005b;  Kates m.fl., 

2005; Partridge, 2005), i vårt fall en byggnadsarkitektonisk kontext.
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2.1.3 SOCIALT HÅLLBAR BYGGNADS-
ARKITEKTUR

Nedan redogörs för en egen definition av begreppet socialt hållbar 

byggnadsarkitektur och hur begreppet kan ställas upp som teman.

2.1.3.1 SOCIALT HÅLLBAR BYGGNADSARKITEKTUR SOM 
DEFINITION

En socialt hållbar byggnadsarkitektur är enligt vår definition en 

byggnadsarkitektur som ger förutsättningar för ett nuvarande och 

fortsatt tillfredställande av mänskliga behov. 

Som en teoretisk utgångspunkt så kan social hållbarhet utifrån ovan 

litteratur, enligt vår tolkning beskrivas som både en process och ett 

tillstånd vilket kan variera gradvist (McKenzie, 2004; Partridge, 2005 

och Colantonio, 2008).

En ytterligare teoretisk utgångspunkt är att arkitektur existerar för att 

uppfylla mänskliga behov. Moffett m.fl. (2003) besvarar frågan varför 

arkitektur skapas med att det finns en vilja att bygga som bottnar 

i funktionskrav samt psykologiska, känslomässiga och spirituella 

behov. Nuttgens (1993) konstaterar att all arkitektur i slutändan är 

en produkt utav den kreativitet som uppkommit för att tillfredställa 

de mänskliga behoven. Mänskliga behov har från början varit 

utgångspunkten i hållbarhetsbegreppet (Pettersson, 2005b). Redan i 

Brundtlandsrapporten gick att läsa att “Utvecklingens främsta mål är att 

tillfredställa människors behov och förväntningar” (World Commission 

on Environment and Development, 1988, s.57). 

Det finns olika teorier om människans behov men ingen uppenbar 

konsensus. Ett exempel på en teori är Max-Neef m.fl. (1989) med 

sin icke-hierarkiska indelning. Denna illustreras med en matris där 

behoven ställs upp i en existentiell kategori: att vara, att ha, att göra 

och inramning, mot en axiologisk kategori: försörjning/livsuppehälle, 

säkerhet/trygghet, uppskattning/tillgivenhet, förståelse/begriplighet, 

delaktighet, avkoppling/vila, kreativitet/skapande, identitet/mening och 

frihet, fritt översatt. I matrisen uppstår då det författarna benämner 

som tillfredställare (exempelvis mat, lika rättigheter och litteratur i den 

existentiella kategorin att ha) (se Bilaga 1). De gör skillnad mellan 

behov och tillfredställare och menar att olika tillfredställare på olika 

sätt kan tillfredställa ett eller flera behov. Författarna menar vidare 

att tillfredställarna skulle variera kraftigt beroende på kulturell och 

tidsmässig kontext, vilket liknar Brundtlandskommissionens uppfattning 

att “Vad som uppfattas som behov bestäms av sociala och kulturella 

faktorer” (World Commission on Environment and Development, 

1988, s.58). Tidsaspekten kan även jämföras med beskrivandet av 

social hållbarhet likt en process (McKenzie, 2004; Partridge, 2005 och 

Colantonio, 2008).

Enligt Habitatagendan (United Nations, 1996) har alla människor rätt till 

en bebyggd miljö som uppfyller deras behov. Om detta sätts i relation till 

Max-Neefs m.fl. teori kan slutsatsen dras att den byggda miljön då ska 

tillgodose och främja ovan nämnda behov. En ytterligare slutsats är att 

de mänskliga behov och tillfredställare som Max-Neef m.fl. (1989) ställer 
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upp är jämförbara med de sociala hållbarhetsteman som redogjordes 

för i kapitel 2.1.2.2. Ett likande resonemang görs av Benaim m.fl. 

(2008) som utgår från Max-Neef m.fl. teori om mänskliga behov vid sitt 

framtagande av teman påverkande social hållbarhet. Här skapas, enligt 

oss, ett argument för att det grundläggande för både byggnadsarkitektur 

och social hållbarhet är tillfredställandet av mänskliga behov. Detta är 

även argumentet för begreppens gemensamma koppling. 

Vi vill dock poängtera att vår definition av socialt hållbar 

byggnadsarkitektur inte bör ses som en fast sanning. Den bör snarare 

ses som en utgångspunkt eller underlag för en vidare diskussion. 

För att tydliggöra begreppet ytterligare kan dess aspekter, likt ovan, 

sammanfattas i olika teman. Nedan redovisas därför aspekter som 

enligt oss hör samman med den sociala dimensionen. 

2.1.3.2 SOCIALA ASPEKTER AV HÅLLBAR 
BYGGNADSARKITEKTUR

Swedish Standards Institute (SIS) (2006) behandlar sociala 

hållbarhetsaspekter på byggnadsnivå och listar dessa som anpassning 

till verksamheten, hälsa och säkerhet, tillgänglighet, tillgodoseende 

av användarnas servicebehov, användarvänlighet, deltagande och 

inkludering i planeringsprocessen, arkitektonisk kvalitet samt bevarande 

och skydd av kulturarv, fritt översatt. Byggnader ska dessutom erbjuda 

gemensamma ytor för social interaktion. SIS menar att detta endast är 

ett förslag på sociala aspekter och att listan inte är fullständig. 

Liknande aspekter återfinns i litteratur om hållbar arkitektur där olika 

forskare och författare har studerat begreppet från olika perspektiv. 

Nedan redovisas aspekter som kan kopplas till socialt hållbar 

byggnadsarkitektur enligt vår definition av begreppet. Dessa har 

hämtats ur texter om hållbar utveckling och arkitektur (SIS, 2009; ISO, 

2008; Berg, 2002; Öresjö, 2000; Boverket, 2004), samt utvärderingar 

av system för att mäta och analysera byggnaders påverkan på hållbar 

utveckling (Bluyssen, 2010; Sinou & Kyvelou, 2006). De har även 

hämtats från studier om befintliga byggnader i litteratur om hållbar, 

ekologisk och miljöanpassad byggnadsarkitektur (Guy & Farmer, 2001; 

Larsson & Trinius, 2003). Tabell 2 är en sammanställning av de funna 

aspekterna. 

Tabell 2. Sociala aspekter av hållbar byggnadsarkitektur.

Livskvalitet Guy & Farmer, 2001; Sinou & Kyvelou, 2006; 
ISO, 2008; Bluyssen, 2010

Relationer Berg, 2002

Gemenskap Larsson & Trinius, 2003

Tillit Öresjö, 2000 

Förmåga att samarbeta Öresjö, 2000 

Möjlighet till ”samtal, lek, 
kreativitet och eftertanke”

Boverket, 2004

Anpassning till lokala 
behov och livsstilar

ISO, 2008
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Anpassning till livets 
skiftande behov

Boverket, 2004

Spänning Berg, 2002

Tillgång till natur och 
tystnad

Larsson & Trinius, 2003 

Välmående Guy & Farmer, 2001; ISO, 2008

Hälsa Guy & Farmer, 2001; Berg, 2002; Boverket, 
2004; Sinou & Kyvelou, 2006; Bluyssen, 2010 

Komfort Sinou & Kyvelou, 2006; ISO, 2008; Bluyssen, 
2010

Funktionalitet Sinou & Kyvelou, 2006

Ergonomi Berg, 2002; Larsson & Trinius, 2003 

Möjlighet att påverka sin 
omgivning

Guy & Farmer, 2001 

Flexibilitet Guy & Farmer, 2001; Larsson & Trinius, 2003

Ändamålsenlighet Berg, 2002

Låga bullernivåer Larsson & Trinius, 2003; SIS, 2009

Inomhusklimat SIS, 2009

Tillgänglighet Boverket, 2004; Sinou & Kyvelou, 2006; ISO, 
2008; Bluyssen, 2010

Förstås och användas 
av alla

Guy & Farmer, 2001 

Inbjuda till deltagande Guy & Farmer, 2001; Boverket, 2004

Transparens Guy & Farmer, 2001

Inkludering Larsson & Trinius, 2003

Trygghet Berg, 2002; Boverket, 2004

Säkerhet Boverket, 2004; Sinou & Kyvelou, 2006; ISO, 
2008; Bluyssen, 2010

Stolthet Boverket, 2004

Estetik Boverket, 2004; Sinou & Kyvelou, 2006

Visuella, taktila och 
auditiva värden

Berg, 2002 

Stimulans av sinnen Larsson & Trinius, 2003; Boverket, 2004

Inspiration ISO, 2008

Konst Berg, 2002

Kulturell mångfald Guy & Farmer, 2001; Sinou & Kyvelou, 2006; 
Bluyssen, 2010

Hänsynstagande till 
kulturella värden

Guy & Farmer, 2001; Boverket, 2004; ISO, 2008

Hänsynstagande till 
historiska värden

Berg, 2002 

Traditioner Guy & Farmer, 2001; Berg, 2002

Hänsynstagande till plat-
sens själ (genius loci)

Guy & Farmer, 2001

Arkitektonisk kvalitet Larsson & Trinius, 2003
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För att ge klarhet kring de två mer abstrakta kvalitetsbegrepp som 

nämnts ovan kan det vara intressant att studera dessa lite närmare. 

Livskvalitet kan beskrivas som mätbara värden (exempelvis hälsa, 

bostad och inkomst), hur man subjektivt upplever sådana mätbara 

värden eller hur livet påverkas av hur man upplever de mätbara värdena 

(Nationalencyklopedin, 2010). I detta examensarbete betraktas därför 

livskvalitet som ett brett begrepp som kan omfatta många av aspekterna 

i Tabell 2.

 Arkitektonisk kvalitet är ett begrepp som enligt Dalman (2003) av 

arkitekter anses ligga nära det mer vida begreppet hållbar arkitektur. 

Arkitektonisk kvalitet kan alltså kopplas samman med fler dimensioner 

av hållbar arkitektur, vilket även påpekas av Larsson & Trinius (2003). 

De anser även, likt Rönn (2001) att begreppet kvalitet borde vara 

centralt inom formgivning, arkitektur och stadsplanering. Rönn försöker 

reda ut kvalitetsbegreppets innebörd, bland annat genom att redovisa 

olika instansers åsikter kring arkitektonisk kvalitet från en utredning 

av Boverket. Rönn finner att många anser att begreppet bör kunna 

appliceras brett.

”Ett genomgående tema i denna argumentering är att [arkitektonisk] kvalitet skall 

ses som ett sammansatt begrepp med en vidare innebörd än de konstnärliga 

och rent estetiska aspekterna på gestaltningen av miljöer. Enligt Arkitekt- och 

Ingenjörsföretagen bör begreppet arkitektonisk kvalitet innefatta såväl estetiska, 

funktionella, tekniska och sociala kvaliteter som miljömässiga och ekonomiska 

faktorer. Allt detta skall arkitekten kombinera till en välfungerande arkitektonisk 

helhet.” (s.7)

Rönn anser att det råder en begreppsförvirring inom byggsektorn och 

problematiserar även kvalitetsbegreppets öppna karaktär då han menar 

att det kan minska begreppets användbarhet.

Vidare lägger Rönn fram tre teorier om kvalitet (äpplet, vågen 

och stegen) som dock främst syftar på estetiska och funktionella 

egenskaper. Äppelteorin går ut på att det existerar en kärna av tidlösa 

kvalitetsuppfattningar som i sin tur omsluts av tidsberoende och 

kulturella uppfattningar. Stegteorin bottnar i att kvaliteter kan delas in i 

olika nivåer baserat på hur de uppkommer i vårt medvetande. Vågteorin 

handlar om hur bedömning av kvalitet går till, och utgår ifrån att detta 

sker genom att jämföra och värdera arkitektur utefter satta kriterier 

vilka Rönn beskriver genom att referera till Cold (1989). Hon beskriver 

arkitektonisk kvalitet i termer som beständighet, äkthet, professionalitet, 

helhet, estetisk ärlighet, läsbarhet, brukbarhet och originalitet. 

2.1.3.3 SOCIALT HÅLLBAR BYGGNADSARKITEKTUR 
BESKRIVET SOM TEMAN
Utifrån vår definition av socialt hållbar byggnadsarkitektur (Kapitel 

2.1.3.1) och ovan litteraturgenomgång av aspekter (Kapitel 2.1.3.2) 

kopplade till socialt hållbar byggnadsarkitektur har vi sammanställt 

ett förslag till sju teman som kan höra samman med den sociala 

hållbarhetens inverkan på byggnadsarkitektur. Chan & Lee (2008) 

använde ett liknande arbetssätt när de utifrån en litteraturstudie tog 

fram teman av social hållbarhet i en urban kontext.
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Interaktion kan beskrivas som att byggnadsarkitekturen skall 

tillhandahålla platser för socialt liv, kommunikation samt för att öka tilliten 

mellan människor. Tolkat efter (Öresjö, 2000; Guy & Farmer, 2001; Berg, 

2002; Larsson & Trinius, 2003; Boverket, 2004; SIS, 2006).

Organisering kan beskrivas som att byggnadsarkitekturens rumsliga 

samband skall vara anpassade till de aktiviteter som bedrivs och vara 

flexibel för förändringar i verksamheten. Tolkat efter (Cold, 1989; Guy 

& Farmer, 2001; Berg, 2002; Larsson & Trinius, 2003; Boverket, 2004; 

Sinou & Kyvelou, 2006; SIS, 2006; ISO, 2008). 

Ergonomi kan beskrivas som att byggnadsarkitekturens hälso-

påverkande aspekter som exempelvis användbarhet, akustik-, ljus- och 

klimat-egenskaper skall vara anpassade till de aktiviteter som bedrivs. 

Tolkat efter (Berg, 2002; Guy & Farmer, 2001; Larsson & Trinius, 2003; 

Boverket, 2004; Sinou & Kyvelou, 2006; SIS, 2006; ISO, 2008; SIS, 

2009; Bluyssen, 2010). 

Jämlikhet kan beskrivas som att byggnadsarkitekturen skall vara 

inkluderande, tillgänglig och användbar för alla oavsett exempelvis 

kön, ålder och funktionsnedsättning. Tolkat efter (Guy & Farmer, 2001; 

Larsson & Trinius, 2003; Boverket, 2004; Sinou & Kyvelou, 2006; SIS, 

2006; ISO, 2008; Bluyssen, 2010).

Estetik kan beskrivas som att byggnadsarkitekturen skall vara 

stimulerande för människans sinnen och väcka känslor genom 

exempelvis kulör, form, ljus, ljud, skala och material. Tolkat efter (Cold, 

1989; Berg, 2002; Larsson & Trinius, 2003; Boverket, 2004; Sinou & 

Kyvelou, 2006; ISO, 2008).

Kultur kan beskrivas som att byggnadsarkitekturen skall ge utrymme 

för kulturella yttringar. Byggnadsarkitekturen skall även inordna sig 

efter platsens förutsättningar, som exempelvis historiska, kulturella och 

estetiska värden. Tolkat efter (Guy & Farmer, 2001; Berg, 2002; Boverket, 

2004; SIS, 2006; Sinou & Kyvelou, 2006; ISO, 2008; Bluyssen, 2010).

Trygghet kan beskrivas som att byggnadsarkitekturen skall kännas 

och vara trygg och säker utifrån de aktiviteter som bedrivs. Tolkat efter 

(Berg, 2002; Boverket, 2004; SIS, 2006; Sinou & Kyvelou, 2006; ISO, 

2008; Bluyssen, 2010).

2.2 SOCIALT HÅLLBAR 
FÖRSKOLEARKITEKTUR – 
TEORIDEL TVÅ
I denna del av rapporten redogörs först för förskolan som begrepp och 

sedan hur dess byggnadsarkitektur kan utformas för att vara socialt 

hållbar. Valet av litteratur utgår ifrån en ambition att på ett övergripande 

sätt täcka in de sju sociala hållbarhetstemana framtagna i tidigare 

teoridel (kapitel 2.1.3.3). 

2.2.1 FÖRSKOLAN OCH DESS LOKALER

Enligt Skolverket (2006) är förskolan en pedagogisk verksamhet som 
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ska erbjudas till barn mellan 1-5 år och stödja föräldrar i deras ansvar 

för barnens utveckling och välbefinnande. Den ska vara organiserad så 

att föräldrar kan arbeta eller studera samt för barnen ”lägga grunden 

för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2006 s.4). Andelen svenska 1-5 

åringar inskrivna i förskolan har ökat från 66 procent år 2000 till 82 

procent år 2009, vilket motsvarar 430 700 respektive 444 100 barn 

(Skolverket, 2010a). Enligt Skolverket (2010b) har antalet förskolor i 

Sverige ökat under 2000-talet och 2009 fanns 9866 stycken. Antalet 

barn per avdelning låg 2009 i snitt på 16,8 barn.

Förskolan styrs av skollagen (1985:1100 kap 2a) och sedan 1998 av 

den egna läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 2006). Läroplanen beskriver 

förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer 

för verksamheten. I och med ett regeringsbeslut från augusti 2010 

kommer vissa av läroplanens mål att förtydligas och ett nytt avsnitt om 

uppföljning, utvärdering och ansvar läggas till (Regeringen, 2010). Vi 

ser dock inga direkta verkningar på innehållet i detta examensarbete 

som följd av dessa förändringar. 

Inom förskoleverksamheten finns det olika typer av pedagogiker som 

utgår ifrån olika synsätt vad gäller att förstå och utveckla barnet. Exempel 

på vanliga pedagogiska filosofier är Fröbel, Waldorf, Montessori, Reggio 

Emilia och Ur och skur, varpå vissa kräver en speciellt anpassad miljö 

(Gedin & Sjöblom, 1995). 

Det som anges i Skollagen (1985:1100 kap 2a) om förskolans lokaler, 

är att de skall vara ändamålsenliga. Utformningen måste utgå från 

den pedagogiska verksamheten, för vilken ramar ges i Lpfö98. Enligt 

Skolverket (2005) regleras förskolans lokaler även av miljöbalken, 

byggnadslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. 

2.2.2 FÖRSKOLEMILJÖNS PÅVERKAN OCH 
UTFORMNING

Flertalet författare menar att barns beteende och välbefinnande på-

verkas av såväl fysiska som sociala faktorer (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 1999; Legendre, 2003; Laike, 2005; Tufvesson & Tufvesson, 

2009). Förskolans fysiska miljö är således en faktor i ett större 

sammanhang av beteende- och välmåendefaktorer som även utgörs 

av exempelvis samspelet mellan barnen, mellan barnen och vuxna, 

specifika situationer eller barnets ålder, kön och personlighet (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 1999; Laike, 2005). Den fysiska miljön påverkar 

även barns lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999; Curtis, 

2002; Kopec, 2006; Björklid, 2005). Gedin & Sjöblom (1995) beskriver 

vidare hur man inom olika pedagogiska filosofier insett miljöns betydelse. 

Inom Reggio Emilia talar man om miljön som den tredje pedagogen och 

inom Montessori och Waldorfpedagogiken betonar man sambanden 

mellan miljö och barnets utveckling. 

Dudek (2000) och Lundahl (1995) anser att det är viktigt att ta hjälp 

av pedagogernas erfarenheter och kunskaper vid utformning av 

förskolan. Laike (2005) beskriver ett svenskt projekt mellan 1975-1982 

med så kallade experimentbyggen, där personalen fick en stor roll vid 

förskolors utformning. Dock drar Dudek (2000) vid sin utvärdering av 
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dessa förskolor slutsatsen att det inte är bra att ge varken personal 

eller föräldrar för stort inflytande. Han menar att resultaten led brist 

på arkitektonisk kvalitet och blev endimensionella då hänsyn till form, 

skala, proportioner, och ljus saknades eftersom fokus främst låg på 

funktionella och organisatoriska aspekter.

Generellt finns få studier om förskolors utformning som ger konkreta 

utformningsråd (Laike, 2005). Lundahl (1995) och Dudek (2000) menar 

att det inte går att göra en generaliserad designmall för hur en fysisk 

miljö för barn ska utformas samt att utformningen måste anpassas till 

det specifika sammanhanget. Nedan följer en litteraturstudie om hur 

man kan applicera de framtagna sociala hållbarhetstemana (Kapitel 

2.1.3.3) vid utformning av en förskola. Det bör dock tilläggas att många 

av litteraturens slutsatser kan relateras till fler än ett av våra teman viket 

medfört svårigheter vid sorteringen.

2.2.2.1 INTERAKTION – PLATSER FÖR SOCIALT LIV, 
KOMMUNIKATION OCH TILLIT

Interaktion på en förskola menar vi handlar om barns samspel med 

andra barn och vuxna, personalens samverkan och deras kontakt med 

föräldrarna. Samspelet mellan barn sinsemellan och personalen kan 

ske igenom lek och lärande. Förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 

2006) framhåller leken som central för barns utveckling och lärande. För 

att inbjuda till lek och aktivitet i förskolan ska miljön vara inspirerande, 

social och trygg.

Många författare och forskare (Björklid, 2005; Malone & Tranter, 2003; 

Pramling Samuelsson & Sheridan 1999) menar att lek och lärande 

hos barn inte kan separeras. Genom leken utvecklas barn på både 

ett psykiskt, fysiskt och socialt plan. Björklid (2005) menar även att 

förskolans fysiska miljö sätter ramarna för denna lek.

Lek som interaktion

Legendre (2002) sätter social hållbarhet i samband med barns 

interaktion i förskolan. Han undersökte barns aktiviteter och interaktion 

på förskolor i Frankrike mellan 1980 till 1990 och såg att utbudet av små 

leksaker (exempelvis pussel och dockor) hade ökat och att utbudet av 

större lekutrustning (exempelvis cyklar och rutschkanor) hade minskat. 

Detta kopplade han samman med sin observation att den individuella 

användningen av leksaker hade ökat och interaktionen mellan barnen 

hade minskat. Generellt kunde han se att barnets utveckling av sociala 

förmågor försummades till förmån för dess kognitiva utveckling. 

I samma rapport menar Legendre att en omedelbar närhet mellan 

barn och vuxna hindrar barn att interagera med varandra. Men med ett 

större avstånd till personalen ökar barnens interaktion. Vetskapen om 

att personalen befinner sig i närheten gör dock att barnen interagerar på 

ett vänskapligare sätt, med minskade aggressioner och bråk som följd, 

vilket gynnar samspelet. Vikten av att barn ges möjlighet till att leka 

ostört nämns även av andra författare. Curtis (2002) hänvisar till Oxford 

preschool research project och beskriver hur barns fria lek kommer 

igång bättre och får högre kvalitet när de uppehåller sig i miljöer som är 

avskilda från vuxna. Då kan fantasi och kreativitet få fritt spelrum.
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I en studie av Grahn m.fl. (1997) jämfördes en innerstadsförskola med 

en förskola med ur och skur-inriktning. De fann att barnen på ur och skur-

förskolan lekte fler lekar, lekte lekar under en längre tid och även lekte 

bättre i grupp. Detta förklarades dels med att dessa barn hade tillgång 

till större ytor, obegränsad tillgång till lekmaterial i naturen, mer orörd 

och naturlig omgivning som triggade igång fantasin samt möjligheten 

att leka mer ostört än barnen på innerstadsförskolan. I en liknande 

undersökning jämförde Malone & Tranter (2003) hur den fysiska miljön 

påverkade barns beteende på fem olika skolgårdar. Den skolgård som 

erbjöd mest natur för barnen att vistas i och själva kontrollera var också 

den där flest fantasibaserade och sociala lekar uppstod. De skolgårdar 

där tillgången på natur var lägre och där aktiviteterna istället inriktade 

sig mer mot fysisk aktivitet var förekomsten av ensamma barn högre.

Förskolan som social mötesplats

Förskolan ska även stödja och arbeta tillsammans med barnets familj 

så att barnet kan utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar 

(Skolverket, 2006). Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar 

att miljön ska göra att föräldrarna känner sig välkomna, delaktiga 

samt ge dem möjlighet att påverka och ta del av hur den pedagogiska 

verksamheten fungerar. De menar att den pedagogiska verksamheten 

kan synliggöras med dokumentering av både barnens och personalens 

arbete, vilket skapar en dialog mellan både personal och föräldrar och 

personal och barn. Författarna menar vidare att den dagliga kontakten 

och informationsutbytet mellan personal och föräldrarna skapar ett 

förtroende som är mycket betydelsefullt. Ur denna synpunkt menar 

Dudek (2000) att entrén är extra viktig och att dess utformning bör 

uppmuntra till samtal mellan föräldrar och personal när barnen hämtas 

och lämnas. 

2.2.2.2 ORGANISERING – RUMSLIGA SAMBAND 
ANPASSADE TILL VERKSAMHETEN OCH FLEXIBILITET 
MED FRAMTIDSFOKUS 

Med organisering menas här hur förskolans rumsliga samband 

anpassas till den pedagogiska verksamhetens nuvarande och framtida 

behov. Att förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga innebär att de 

skall vara anpassade till den pedagogiska verksamhet som bedrivs. 

Utgångspunkten för miljöns utformning bör därför enligt Skolverket 

(2006) vara barnets behov. Dessa kan beskrivas som behov av lek, 

kreativitet, lärande och erfarenhetsbyggande som leder till kunskap och 

färdigheter (Skolverket, 2006). Skolverkets (2005) allmänna råd säger 

även att inne- och utemiljön skall vara planerad så att pedagogens 

arbete stöds och underlättas. Förskolemiljön bör utformas på ett flexibelt 

sätt, så att aktiviteterna kan varieras och anpassas till barnens behov 

och förutsättningar. Den ska kunna inrymma både stillsamma och livliga 

aktiviteter för olika stora barngrupper.

Planlösning

Många författare och forskare beskriver problematiken med en 

växande barntäthet och trånga lokaler i förskolan (Björklid, 2005). För 

förskolebarn ger trängsel upphov till stress och försämrad psykologisk 
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och kognitiv utveckling, vilket kan få konsekvenser för barnet livet ut 

(Kopec, 2006). I Skolverkets (2001) kunskapsöversikt om Strukturella 

faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola diskuteras 

barngruppers storlek. Utifrån forskning menar författarna att det är 

svårt att ange idealstorlek på grupperna då förutsättningar varierar från 

förskola till förskola. Men för att barnen ska kunna utvecklas på bästa 

sätt rekommenderas en gruppstorlek på ca 15 barn. Då Socialstyrelsen 

var tillsynsmyndighet för förskolan angav de i sina Allmänna råd om 

lokaler och miljö i förskola och fritidshem (Socialstyrelsen, 1989), 

rekommendationer om en rumsarea på 7,5 - 9,5 m2 per barn. 

Rumsarean utgörs av den sammanlagda ytan för de utrymmen som 

barnen har tillgång till (exempelvis ingår inte kök och personalrum). För 

utemiljön rekommenderas även en yta på 40 m2 per barn. Några nya 

rekommendationer om lokalernas storlek har inte tagits fram av den nya 

tillsynsmyndigheten Skolverket.

Det finns olika strategier för hur en förskolas planlösning kan 

organiseras. Lundahl (1995) beskriver fyra kategorier utifrån sina 

fallstudier om befintliga förskolebyggnader. Den första beskrivs som en 

förskola i en liten skala vars helhet är enkel att uppfatta. Den andra 

beskrivs som addering till en befintlig struktur. Den tredje utgår från 

ett torg med förgreningar till rum för mindre barngrupper och den 

fjärde har ett stråk som sammanbinder mindre enheter. Laike (1997) 

gör en jämförelse av liknande kategorier av förskolor i sin studie om 

förskolemiljöns påverkan på barns humör och beteende. Han benämner 

kategorierna som torg, liten skala och stråk. Han fann ingen skillnad i 

upplevd trivsel mellan de olika organiseringstyperna.

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att organiseringen av 

rummen ska stödja barnets behov av både struktur och spontanitet. 

Genom en flexibel utformning kan barnen själva bestämma hur miljön 

ska nyttjas och kan på så sätt erbjudas varierade aktiviteter. Pramling 

Samuelsson & Sheridan anser att barnen exempelvis ska kunna möblera 

om, ha tillgång till samtliga utrymmen och kunna avskärma rumsligheter. 

Dudek (2000) menar att det är de flexibla lösningarna som enkelt kan 

anpassas till verksamheten som ger en långsiktig framgång.

2.2.2.3 ERGONOMI – HÄLSA SOM EN PRODUKT AV AKUSTIK, 
LJUS, KLIMAT OCH ANVÄNDBARHET

Med ergonomi menas här förskolearkitekturens inverkan på brukarnas 

hälsa. Den fysiska miljön ska enligt Skolverket (2005) vara ”så god och 

hälsosam som möjligt” (s.20) för både vuxna och barn. Tufvesson & 

Tufvesson (2009) menar att fysiska aspekter som rummets utformning, 

inredning, ljud, ljus och fönstervy har inverkan på barnets emotionella 

tillstånd. I litteraturen återfinns även information om kulör och klimat, 

vilket vi kopplat till detta tema.

Möbler och inredning

Laike (2005) menar att inredningen på förskolor bör vara 

sammanhängande och helhetsbetonad för att inte barnet ska påverkas 

negativt. Vikt bör även läggas vid att barn enkelt ska kunna förstå och 

använda sin miljö (Curtis, 2002; Björklid, 2005; Kopec, 2006), vilket 

främjar deras kognitiva utveckling (Kopec, 2006). 
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Lundahl (1995) refererar till psykologen Lis Ahlman som anser att 

förskolebarn passiviseras genom stolanvändande samt att deras 

hållning försämras. Golvet kan ses som barnets viktigaste möbel och 

bör därför vara behagligt att vistas på. Lundahl menar även att vuxnas 

åsikter om möblers funktion inte alltid överensstämmer med barnens, 

då barn exempelvis kan använda möblemanget som lekredskap. Fast 

och lös inredning kan anpassas till barns storlek men Lundahl ser en 

konflikt vad gäller inredningen mellan barns och vuxnas behov då 

personal ofta vill slippa att böja sig ned. Trageton (1996) menar att 

förvaringsmöblerna i lekmiljön bör vara halvhöga för att barnet själv ska 

kunna få tag på lekmaterial. Han menar även att inredningen ska vara 

självinstruerande så att barnen kan klara sig själva. Rum för såväl lek 

som lärande bör enligt Trageton ha verkstadskaraktär för att stimulera 

olika typer av praktiska aktiviteter. Utformningen bör även tydliggöra 

var olika typer av aktiviteter bedrivs. Kopec (2006) förespråkar att 

symboliska avgränsningar exempelvis kulör, textur och ljus, används 

för att beskriva utrymmen snarare än fasta barriärer. På detta sätt kan 

man differentiera ett större rum utan att förlora överblicken. 

Ljus och utsikt

Dagsljus påverkar människans beteende och välbefinnande  (Küller, 

2005) och Tufvesson & Tufvesson (2009) menar att dagsljus även 

påverkar barns utveckling. Kopec (2006) anser att människan har 

behov av naturligt ljus och att inlärningsförmågan förbättras vid 

tillgång till dagsljus. Direkt dagsljus kan dock inverka negativt på 

barnets koncentrationsförmåga (Tufvesson & Tufvesson, 2009) 

och en studie av Küller (2005) visade ett ökat socialt beteende och 

koncentrationssvårigheter bland skolbarn vid en ökad exponering av 

dagsljus. Det kan därför vara viktigt att ljuset i en lärmiljö kan kontrolleras 

av användarna vilket Dudek (2000) och Kopec (2006) anser. 

Dudek (2000) anser att fönsterhöjder bör vara anpassade så att barn 

kan se ut över gröna ytor. Kopec (2006) och Heschong Mahone Group 

(2003) menar att utsikt över gröna ytor förbättrar inlärningsförmågan. 

Cold (1998) diskuterar även naturlika miljöers goda inverkan på 

människan, som uppskattar stora mängder dagsljus och växtlighet. Hon 

menar att växligheten bör integreras i den byggda miljön, även inuti 

byggnader, för ett ökat välmående.  

Kulör

Dudek (2000) menar att förskolemiljöer och kulör ansetts ha ett starkt 

samband eftersom barn tycks kunna märka och urskilja kulörer vid 

tidig ålder. Olika kulörer kan i lärmiljöer påverka attityder, beteenden 

och inlärning genom att bland annat påverka användarnas humör och 

uppmärksamhet (Kopec, 2006).

Kulör är beroende av textur, yta, ljus och form. Dudek (2000) beskriver 

olika skolor inom färgsättning av förskolemiljöer, där en skola förespråkar 

ett användande av varma men ej skrikiga kulörer från den primära 

färgskalan. Inom denna anses att övergångar mellan kulörer och ljus bör 

vara balanserade, då alltför plötsliga övergångar kan överstimulera eller 

disorientera barnen. En annan skola förespråkar användandet av den 
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naturliga färgskalan och en tredje jobbar med kulör för att accentuera 

viktiga arkitektoniska detaljer.

Mahnke & Mahnke (1993) ger riktlinjer vid färgsättning av förskolor 

och menar att ett naturrelaterat kulörschema med ljusa, klara och varma 

kulörer minskar nervositet, spänning och ängslan hos barnet. Küller 

(2005) menar att starka och varma färger aktiverar hjärnan och att blåa 

och gråa färger sänker aktiviteten. Likt detta menar Kopec (2006) att 

man genom användning av ljusa kulörer i läromiljöer har en uppiggande 

effekt och att mörka tvärtom har en lugnande. 

Akustik

Buller kan ha negativ inverkan på barn och vuxna i många avseenden. 

Förutom uppenbara effekter som sämre uppfattningsförmåga kan 

exempelvis en bullrig miljö leda till ökade stressnivåer och lägre 

psykomotorisk förmåga (Kopec, 2006). 

Förskolemiljön är ofta utsatt för höga bullernivåer, vilket gör att 

ljudmiljön bör vara noga utformad för att inte ha negativa effekter 

på barnens inlärningsförmåga (Kopec, 2006). Buller kan även ge 

upphov till sömnstörningar under förskolans sovstund och lokalernas 

bakgrundsnivå kan påverka bullernivån negativt eftersom brukarna då 

ofta höjer sina röster (Socialstyrelsen, 2008).

Då barn hela tiden utvecklar sin språkliga förmåga är de enligt 

Socialstyrelsen (2008) extra känsliga för buller och anses även löpa 

större risk för hörselskador. Barn är heller inte lika riskmedvetna om 

bullrets effekter och kan heller inte välja sin miljö i lika stor utsträckning 

som vuxna.

Klimat

Kopec (2006) menar att frisk luft förbättrar inlärningsprocessen och att 

klimatet i en lärmiljö bör vara stabilt. Att brukarna själva kan styra över 

klimatet anses även öka komforten (Dudek, 2000; Kopec, 2006). Dudek 

(2000) anser även att temperaturen i aktivitetsrummen bör vara något 

lägre än i de lugnare rummen i en förskolemiljö.

2.2.2.4 JÄMLIKHET – TILLGÄNGLIGHET OCH 
GENUSPERSPEKTIV

Med jämlikhet menas här att den fysiska förskolemiljön inte ska 

diskriminera eller exkludera. Skolverket (2006) säger att ”Förskolan 

vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” 

(s.3). I läroplanens värdegrund (Skolverket, 2006) beskrivs att det är 

viktigt att barnen får förståelse för alla människors lika värde och att det 

är viktigt med barns utveckling av respekt och medkänsla.

Tillgänglighet 

I sin avhandling om funktionshindrade barns lek och aktivitet i förskolan 

menar Skogman (2004) att tillgänglighet inte enbart utgörs av den 

fysiska tillgängligheten. Hon menar att miljön även måste vara socialt 

tillgänglig, med vilket menas att den funktionsnedsatta även ska kunna 

inkluderas i de sociala aktiviteterna. Den fysiska miljön måste således 
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ge de nödvändiga förutsättningarna för att ett funktionsnedsatt barn ska 

kunna delta i sådana aktiviteter.

Tufvesson & Tufvesson (2009) skriver om den fysiska lärmiljöns 

betydelse för elever med koncentrationssvårigheter. De menar att vissa 

barn med kognitiva funktionsnedsättningar måste spendera mer tid än 

andra på att bearbeta intryck från den fysiska miljön. Andra barn kan 

sortera bort det och lägga sin energi på exempelvis lärandet. Författarna 

påstår att en miljö bör utformas med få distraherande faktorer, som 

exempelvis händelserik fönstervy, rörelsemönster, starka kontraster 

och ljus, så att barnet till en större del kan koncentrera på lärandet. 

Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv menar Tufvesson & Tufvesson att 

det är viktigt att diskutera byggnadsplaceringens positiva och negativa 

effekter innan man fattar beslut om vart den ska ligga. Aspekter som går 

utöver de praktiska aspekterna som exempelvis avlopp och trafikflöden, 

bör även väga tungt för att uppfylla barnets behov.

Genusperspektiv

Skolverket (2006) menar att traditionella könsroller ska motverkas och 

att flickor och pojkar inte ska begränsas i sina handlingar och val av 

aktiviteter på grund av stereotypa könsroller.

Nordin-Hultman (2004) menar att rum och platser skapar kön och 

identitet. Hon talar om hur det pedagogiska rummet beskriver barnet 

och förväntningarna som finns. Hon menar att rummet ger signaler 

om hur barnet ska uppfattas och bedömas. SOU (2006) bekräftar i 

sitt slutbetänkande Jämställdhet i förskolan Nordin-Hultmans tes om 

att rum kan sända signaler om kön. I deras utvärdering analyserades 

olika förskolor ur ett genusperspektiv. De fann att om det könskodade 

materialet separeras till olika rum blev även rummen könskodade, vilket 

gjorde att flickor och pojkar valde olika rum. Genom att istället blanda 

det könskodade materialet och fördela dessa mellan rummen kunde 

förskolorna se en ökning av en gemensam lek mellan flickor och pojkar 

samt att deras lekar var mer könsöverskridande. 

2.2.2.5 ESTETIK – STIMULERING AV SINNEN OCH 
VÄCKNING AV KÄNSLOR 

Med estetik menas här hur förskolan upplevs och tolkas av människans 

sinnen. Förskolans inne- och utemiljö skall vara inspirerande, innehållsrik 

och inbjudande och bland annat stimulera barns fantasi, inlevelse och 

symboliska tänkande (Skolverket, 2006). En inspirerande miljö som 

utmanar barns tänkande uppmuntrar till lek och kreativitet (Skolverket, 

2005).

Estetiska kvaliteter

Björklid (2005) beskriver hur estetiska kvaliteter i miljön har betydelse för 

välmåendet genom dess skapande av olika sinnesstämningar. Dessa 

kvaliteter kan enligt Björklid uppfattas med hjälp av barnets sinnen och 

kropp. 

Laike (1997) jämförde nio olika förskolor med semantisk miljö-

beskrivning (en analysmetod där man med hjälp av adjektiv beskriver 

och utvärderar upplevelsen av rum, utvecklat av Rickard Küller). Laike 
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fann att de daghem som upplevdes som mest trivsamma även upp-

levdes ha en medelhög komplexitet, hög helhetsgrad, hög social status 

och låg affektion. Förskolor med låg trivsel upplevdes ha hög kraftfullhet 

och hög affektion. Laike anser att den viktigaste slutsatsen var att en 

hög helhetsgrad är viktig i förskolemiljön och förklarar detta med att en 

hög helhetsgrad kan väga upp och jämna ut den ofta höga intensiteten 

i förskolans sociala klimat. Laike (2005) föreslår utifrån sammanställd 

forskning, att man utformar en förskolemiljö där helhetsgraden är hög 

och rumsligheten är låg.

Estetiska teman 

Dudek (2000) delar in den samtida förskolearkitekturen i de fyra 

huvudtemana organisk och metaforisk, postmodernistisk, lågmäld 

samt modulbaserad. Som namnet indikerar försöker de metaforiska 

förskolorna att efterlikna exempelvis båtar, städer eller slott och att 

de organiska förskolorna strävar efter naturens former. De post-

modernistiska förskolorna har gemensamt att de ofta har ett extremt 

formspråk och på olika sätt framhäver hur tekniska system och 

mekanismer hör samman. Det lågmälda temat förklarar Dudek som 

en förskolearkitektur med ett mindre extrovert formspråk och som 

anpassar sig efter redan befintliga strukturer, exempelvis vid om- och 

tillbyggnader. Det modulbaserade temat förklaras som prefabricerade 

förskolor som transporteras och sätts samman på en given plats. Dudek 

drar efter sin genomgång av dessa teman slutsatsen att det viktigaste 

vid utformning av förskolearkitektur är att utformningen vilar på en klar 

arkitektonisk idé. Han anser vidare att de organiskt och teknikinriktade 

utformningarna ibland endast bidrar till ytliga kvaliteter och menar att en 

lågmäld förskolearkitektur kan vara minst lika värdefull.

Barn och rum

Lundahl (1995) beskriver utifrån fallstudier av förskolor, att barnen blir 

kreativa i sin användning av förskolans fysiska miljö om den erbjuder 

variation. Skantze (1998) menar att barns uppfattning om rum är starkt 

förknippat med vilka aktiviteter som bedrivs i rummet. Hon kunde se 

att barn tyckte bäst om rum med tydliga uttryck som träslöjdssalar, 

textilsalar, bibliotek och platser som de såg som sina egna. Skantze 

menar att dessa rum gemensamt hade ett eget ”kroppsspråk, vilket 

upplevs med alla sinnen och ses som ett vänligt och välkomnande 

uttryck, en stämning.” (Skantze, 1998, s.16). Vidare menar hon att 

barns upplevelser av den fysiska miljön inte utgår ifrån funktion eller 

organisatorisk och geometrisk ordning utan snarare utifrån originalitet, 

särprägling och sinnesrikedom. En rik miljö för ett barn är en miljö som 

besitter mångfald, användningstydlighet och vänlighet. Detta menar 

Skantze beror på att barn inte kan tolka koder och tecken i miljön på 

samma sätt som vuxna och därför ”upplever rummen med sina sinnen 

och relaterar till dem med sina rörelser och sin kropp.” (Skantze, 1998, 

s.17). 
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Budskap

Utifrån sammanställd forskning beskriver Maxwell & Chmielewski 

(2008) att barn kan uppfatta skolans, men även hela samhällets 

värderingar i utformningen skolans fysiska miljö. Om den uppfattas på 

ett negativt sätt, att barnen inte är prioriterade, kan detta leda till minskat 

självförtroende, deltagande och sämre prestationsförmåga. Detta liknar 

Ekelunds (2010) resonemang kring begreppet rumslig legitimitet, vilket 

han definierar som

”… den fysiska planeringens, stadsbyggandets och arkitekturens förmåga att i ett 

specifikt kulturellt sammanhang omformulera den fysiska formen och funktionen så 

att upplevelsen motsvarar attityden till ett specifikt samhällsfenomen.” (s.5) 

Cold m.fl. (1998) beskriver även hur den fysiska miljön och dess 

utformning sänder signaler om hur vi ska tolka miljön. En ringa 

utformning kan av barn uppfattas som att deras välbefinnande och hälsa 

försummas. Utformningen ger även budskap om och förväntningar på 

den pedagogiska verksamhetens kvalitet.

2.2.2.6 KULTUR – HÄNSYN TILL KULTURELLA VÄRDEN, 
PLATSEN, HISTORIA OCH SPIRITUELLA BEHOV  

Med kultur menas här  hur den fysiska miljön kan tillgodose kultur-

yttringar och visa upp den mångkulturella förskolan. Enligt Skolverket 

(2006) ska förskolan dels föra vidare kulturarv och utveckla barnens 

kulturskapande genom att möjliggöra för barnet att uttrycka sina känslor 

och upplevelser genom olika kulturyttringar. Förskolan ska även utgöra 

en kulturell mötesplats där barn kommer i kontakt och får lärdomar om 

olika kulturer.

Skapande

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att förskolans roll 

är att skapa en grundläggande förståelse för vad olika kulturyttringar 

som teater, musik, bild och form är för något. Miljön måste då tillåta 

ett utforskande och utvecklande av en mångfald av uttrycksmedel. 

Dudek (2000) och Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att 

utrymmen för skapande ökar barns livskvalitet och menar att det är viktigt 

att man ger skapandeprocesser ett eget ostört rum, så att barnen kan 

koncentrera sig. Dudek anser att det kan vara bra att rum för skapande 

förläggs en bit bort från de rum där barnen vistas mer frekvent. På så vis 

kan resan till skapanderummet bli en upplevelse i sig, och att en gräns 

mellan sinnesstämningar då lättare kan åstadkommas.

Mångkulturell förskola

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att förskolans fysiska 

miljö ska representera det mångkulturella samhället. Såväl miljö som 

objekt ska spegla att barnen i förskolan kommer från olika kulturer och 

länder.

Grahn m.fl. (1997) föreslår att förskolegårdens utformning bör förm-

edla ett samspel mellan naturliga och kulturella inslag som exempelvis 

konstverk eller för platsen säregna föremål. Detta menar de kan ge bar-

net en möjlighet att sätta in sig själv i ett större sammanhang. Lundahl 
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Upplevd trygghet

Tillgång till avskildhet i förskolemiljön är förutom sin positiva inverkan 

på interaktionen även en stark koppling till den upplevda tryggheten. 

Kopec (2006) och Curtis (2002) beskriver barns behov av rum i rummet 

och menar att barn söker sig till inneslutande utrymmen i deras egen 

skala som en del i att förverkliga sin självständighet. I dessa utrymmen 

kan barnen isolera sig enskilt eller tillsammans med andra barn och 

är fria i deras lekar utan inblandning av vuxna. Dessa små utrymmen 

möjliggör att barnet själv kan tillgodose sitt behov av avskildhet och på 

så sätt kan erhålla en större kontroll. Curtis (2002) hänvisar till Oxford 

preschool research project och menar att dessa utrymmen kan ha ett 

terapeutiskt värde, barn får möjlighet att bearbeta sina erfarenheter och 

få ett utrymme för fantasier. Han menar att detta kan ge barnet en bättre 

självkänsla. Dock påpekar han också att barn har olika stort behov av 

dessa avskilda utrymmen. 

Kopec (2006) menar att forskning visar att en kontroll över närmiljön, 

exempelvis att barn själva kan skapa egna privata sfärer inom förskolans 

rum, kan ha positiv inverkan på barns psykologiska utveckling. Kopec 

beskriver även vikten av att barn kan få visuell kontakt med vuxna för att 

känna sig självsäkra och våga utforska omgivningen. 

Säkerhet

Skolverkets (2005) allmänna råd säger att miljön skall vara överblickbar 

för att kontakten mellan personalen och barnen ska underlättas. 

Personalen ska kunna ha uppsikt över barnen såväl inomhus 

2.2.2.7 TRYGGHET – TRYGGHETSUPPLEVELSE OCH 
SÄKERHET 

Med trygghet menas här att förskolemiljön ska vara trygg och säker. 

Läroplanen säger att förskolan ska se till barnens individuella behov 

och verka för en ”rolig, trygg och lärorik” verksamhet (Skolverket, 

2006 s.4). Ordet trygghet nämns flertalet gånger i läroplanen. Enligt 

Skolverkets (2005) allmänna råd är det kommunens uppgift att se till att 

förskolemiljön är trygg och säker.

Bild 1. De fyra elementen.

(1995) anser att naturlärans fyra element, jord, luft, eld och vatten, är ett 

bra pedagogiskt redskap att jobba utifrån. Dessa kan med fördel inte-

greras och möjliggöras för vid utformning av förskolemiljön. 
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Jämlikhet handlar om att tillhandahålla en god social och fysisk 

tillgänglighet som tillåter alla barn att leka och lära på lika villkor. 

Könskodat material bör blandas och fördelas för att undvika könskodade 

rum.  

Estetiken i förskolearkitekturen bör vila på en klar arkitektonisk idé 

och ha en hög helhetsgrad och låg rumslighet. Vid utformning är det 

viktigt att ha i åtanke att byggnaden blir en fysisk representation av hur 

samhället värdesätter barn och utbildning.

Kultur innebär att ge plats för skapande och kulturella aktiviteter. Miljön 

ska även möjligöra för barnen att sätta sig själva i ett större kulturellt 

sammanhang. 

Trygghet innebär att ge barnen möjlighet att avskärma sig till utrymmen 

i deras egen skala och ge möjlighet till att kunna kontrollera sin egen 

närmiljö. En god överblickbarhet medför även en högre säkerhet.

som utomhus. Att miljön är överblickbar gynnar även personalens 

samarbete.

Både barn och vuxna måste känna sig trygga med förskolans 

fysiska miljö. Dudek (2000) menar att entrén är mycket viktig ur 

säkerhetssynpunkt för att undvika obehöriga inne i byggnaden. Uppsikt 

och tydlig kontakt mellan entrén och insidan av förskolan gör att personal 

lättare kan överblicka vem som kommer in. 

2.2.3 SAMMANFATTNING AV DE SJU SOCIALA 
HÅLLBARHETSTEMANA APPLICERAT PÅ FÖR-
SKOLEARKITEKTUR

Nedan görs en kortare sammanfattning av litteraturen i kapitel 2.2.2.

Interaktion handlar om att erbjuda inspirerande miljöer där barn känner 

sig fria i sin lek och kan samspela med varandra. Pedagogen ska finnas 

på visuellt avstånd för att inte distrahera. Platser för möten mellan 

föräldrar och personal är viktiga för att skapa tillit. 

En bra Organisering av förskolan kan tillgodoses genom anpassning 

till verksamheten och god flexibilitet där aktiviteternas karaktär och 

barngruppernas storlek kan varieras.  

Ergonomi handlar om användarvänlighet för både barn och vuxna. 

Miljön ska vara självinstruerande, ljus, ha låga bullernivåer, inslag av 

natur och ge möjlighet till att kontrollera klimatet.
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3 RESULTAT
Ritenkäten till barnen visade på en bredd av omtyckta aktiviteter som 

exempelvis rita, leka rollekar, gunga och spela spel. Vi tolkade dessa 

som önskemål och försökte skapa förutsättningar för dessa under 

utformningsprocessen. För sammansällning av rituppgift till förskolebarn, 

se Bilaga 2.

Svaren från pedagogernas frågeformulär visade på en positiv inställning 

till gemensamma utrymmen och flexibel användning inom byggnaden. 

Pedagogerna var negativt inställda till avstånd mellan funktioner och 

föreslog som förbättring en annan byggnadsform. Då mycket av det 

som ansågs positivt samtidigt gav upphov till det som ansågs som 

negativt var det svårt att hitta lösningar på de upplevda nackdelarna. 

Pedagogernas åsikter fick oss dock att flytta ett större samlingsrum till 

en mer central plats i byggnaden. För sammanställning av frågeformulär 

till personal, se Bilaga 3.

Utformningen presenteras på följande fyra planscher (s. 27-30). För att 

tydliggöra hur vi använt oss av ovan teoridel vid utformningen av förskolan 

följer nedan en kortare beskrivning av våra tankar. Beskrivningen är 

dock endast ett urval av många av de idéer och angreppsätt som vi 

applicerat under utformningsprocessen. 

Interaktion

Gårdens goda överblickbarhet ger förutsättningar för visuell kontakt 

mellan pedagog och barn och integreringen av skogsområdet till 

gården ger förutsättningar för stimulerande lek i varierad miljö. 

Utemiljön innehåller fantasieggande element som inte berättar hur de 

ska användas eller lekas med. Begränsning av lekutrustning för ensamt 

användande och erbjudande av exempelvis uteplatser, samlingsplats, 

kompisgungor och ljuspark ger förutsättningar för gemensamma 

aktiviteter. Den lekutrustning som erbjuds finns i stora upplagor till alla 

(exempelvis sparkcyklar till vägslingor och lekredskap för sand), eller är 

till för gemensam aktivitet (exempelvis kompisgunga, balansövningar 

och den upphöjda bäcken). 

För att ge ett personligt och intimare intryck har varje hemvist    

(avdelning) en egen välkomnande entré. Hemvisternas storlek ger 

förutsättningar för närmare kontakt mellan föräldrar och pedagoger. 

Kapprummen har en tydlig plats där dokumentering av verksamheten 

kan visas upp. Glaspartierna mellan kapprummet och andra delar 

av byggnaden ger föräldrar en ytterligare bild av verksamheten. 

Överblickbarheten mellan rummen skapar också en visuell kontakt 

mellan barn och pedagog utan att behöva störa. De två samtalsrummen 

ger förutsättningar för utvecklande samtal för såväl pedagoger emellan 

som mellan förälder, pedagog och barn.

Organisering

Utformningen erbjuder barnen att i hög grad skapa sin egen miljö med 

hjälp av skärmar, tygstycken och lådor. Både torg och hemvister erbjuder 

varierade rumsligheter för olika slags aktiviteter och barngruppsstorlekar. 

Hemvisternas storlek är anpassade till barngruppsstorlekar om ca 15 

barn. I och med hemvisternas placering intill varandra går de dock 

att anpassa efter barngruppens storlek och behov. Antalet hemvister 
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gör att verksamheten även kan dela in barngrupperna efter ålder ifall 

så önskas. Med hjälp av skjutdörrarna går torgens rumsligheter att 

avgränsa eller slå ihop efter behov. Dessa gör även att delar av torget 

kan delas upp mellan hemvisterna, som då får varsin mer publik del. 

Den centralt belägna matsalen kan användas som aktivitetsrum ifall alla 

avdelningar hellre vill äta måltider på den egna hemvisten. 

Ergonomi

Utemiljön ger möjlighet till varierad fysisk aktivitet genom exempelvis 

gungor, slingor, balansövningar och tillgång till mycket natur. 

Byggnadens form och lokalisering i nordsydlig riktning ger bra 

ljusförhållanden och de stora glaspartierna, som sitter i barnens höjd, 

ger konakt med utsidans grönska. Material som sänker efterklangstiden 

finns i tak och på väggar. Möjlighet ges till att anordna lugna rum 

på hemvisterna och att stänga av delar av torget med skjutdörrar. 

På hemvister och delar av torget har inredningen tydliga visuella 

avgränsningar och verkstadskaraktär. Även torget ger med sina 

utskjutande delar symboliska avgränsningar mellan olika aktiviteter. 

För att underlätta användningen för barnen så är möblerna anpassade 

till deras storlek. Inredningen erbjuder aktiviteter för varierade 

arbetsställningar. Exempelvis stafflier, arbetsbänkar och pallar. 

Utformningen använder sig till stor del av den naturliga färgskalan och 

accentuerar delar av interiören. De mindre rummen i hemvisterna kan 

i hög grad öppnas upp mot entrégården så att lek eller vila kan ske 

”inomhus fast ute”.

Jämlikhet

Utemiljön är till stor del flack och anpassad för att rörelsehindrade 

ska kunna delta i aktiviteterna. Utformningen försöker även undvika 

könskodad lekutrustning. Möjligheten att öppna upp rum mot varandra 

underlättar undvikandet av könskodade miljöer. Byggnaden är i enkelplan 

och kan anpassas till personer i rullstol. Exempelvis finns ett större wc-

utrymme på varje hemvist och plats för utomhusrullstol i groventrén. 

Byggnaden erbjuder även lugna rum för barn med behov av detta. 

Estetik

Den upphöjda bäcken, ljusparken, braskaminen, vattenleken, 

köksateljén och skapandeateljén är delar av utformningen som försöker 

skapa platser som talar till alla sinnen.  Ett mål med utformningen är att 

den ska upplevas som sammanhängande och lekfull men samtidigt inge 

ett seriöst intryck. Rumsgestaltningen, inredningen och färgsättningen 

försöker skapa en spännande balans mellan sammanhang och 

variationsrikedom. 

Kultur

Utformningen tar tillvara platsens förutsättningar genom byggnadens 

form och lokalisering samt erbjuder aktiviteter för alla årstider. De fyra 

elementen eld, vatten, jord och luft finns representerade i både utemiljö 

och byggnad. Teateruppträdanden och dylikt kan hållas både inom- och 

utomhus. Köksateljén och skapandeateljén är exempel på rum där barn 

kan få utlopp för sin egen kreativitet.
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Trygghet

Skogsområdet och tårbjörkarnas hängande grenar är exempel på 

platser i utemiljön som erbjuder barn möjlighet att vara för sig själva. I 

byggnaden ges barnen möjlighet att skapa rum i rummen med skärmar, 

tygstycken och träkuber. På torget erbjuds även mer avskilda hörnor 

längs de mer trafikerade stråken. De inglasade kapprummen gör 

byggnadens entréer lätta att ha uppsikt över och skapar även siktlinjer 

mellan rummen i hemvisten. Personalens kommunikation underlättas 

genom att de enkelt kan öppna upp mot grannhemvisten.
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FASAD – SÖDER – SKALA 1:200/1:400 [A2/A4] FASAD – ÖSTER – SKALA 1:200/1:400 [A2/A4]

(a)

(b)

N

OMRÅDESBESKRIVNING
Tomten är belägen på Norrhammarskolans nuvarande grusplan. Ett 

skogsparti med bakomliggande bostadsområde angränsar i väster 

och en gång- och cykelväg samt den befintliga förskolan Hagen 

angränsar mot norr. Mot söder finns en slänt med höga tallar som 

skapar en grön fond. Mot öster ligger Norrhammarskolans idrottshall, 

matsal, och övriga skolbyggnader. För att tillgängliggöra släntens topp 

och gc-stråk förläggs en gångramp i områdets södra del. Övriga gc-

vägar syftar till att skapa tydliga förbindelser mellan skolans områden. 

All biltrafik till förskolan tas in från Lasarettsvägen via Granvägen. 

Genom att den långa byggnadskroppen placeras i nord-sydlig riktning 

skapas en tydlig rumslighet för förskolans utemiljö vilket samtidigt ger 

goda förutsättningar för dagsljus i byggnaden. Placeringen försöker 

även ta till vara platsens visuella kvaliteter och naturliga miljö.

Förskolebyggnaden utgör gränsen till områdets mer offentliga östra del 

och ramar även in den nya gräsplanen tillsammans med idrottshallen, 

slänten och det nyplanterade skogspartiet i norr. Gräsplanens västliga 

sida kantas av samlingsplatser och sittmöjligheter för åskådare.
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FASAD – NORR – SKALA 1:200/1:400 [A2/A4] FASAD – VÄSTER – SKALA 1:200/1:400 [A2/A4]
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BESKRIVNING AV UTEMILJÖN
Utformningen av gården är tänkt att skapa en överblickbar och varierad utemiljö. Från 

gårdens huvudentré möter byggnaden besökaren med sina stora glaspartier, vilka 

ska ge en tydlig vägledning mot förskolans ingångar. Ljusparken ska egga barnens 

fantasi och leklust samtidigt som den vill ge ett välkomnande intryck. Gården är tydligt 

uppdelad i olika områden med sammanbindande vägar och slingor. Den kan även 

delas in i två delar, där en del anpassas för yngre barn (nordöstliga delen). Centralt 

ligger förråd och uteplats för utepedagogik, med omgivande odlingsmöjligheter och 

växtlighet. Tårbjörkarna skapar rum under sina grenverk dit barnen kan dra sig tillbaka. 

Det sluttande skogspartiet, på gårdens annars flacka mark, integreras i utemiljön vid 

ljusparken i norr och med en trappa i söder. Från samlingsplatsen i gårdens sydvästra 

hörn, med eldstad och möjlighet för uppträdanden, rinner vatten utmed muren ner 

till förskolegårdens östliga entré. Kompisgungorna uppmuntrar till samarbete barnen 

emellan och ligger intill en större sandyta med ett tillhörande upphöjt och tillgängligt 

bakbord. Detta återfinns även vid den mindre sandytan. 
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BESKRIVNING AV BYGGNADEN
Förskolebyggnadens utformning strävar efter att vara flexibel för 

olika pedagogiker och barngruppsstorlekar. Byggnaden består av 

fem hemvister som är sammanlänkande med ett gemensamt torg. 

I byggnadens södra del inryms maskinrum och personalutrymmen 

som pausrum, omklädningsrum och rum för kontorsarbete, samtal 

och vila. I den norra delen är tillagningskök, rum för serveringsvagnar, 

omklädningsrum och kontor för kökspersonal, städförråd och rwc 

förlagt. Centralt på torget ligger en matsal som även kan användas som 

rörelserum/dramarum ifall verksamheten hellre vill äta på den egna 

hemvisten. På matsalens scen, som även används till uppdukning 

av matbuffé, kan uppträdanden hållas. Längs torget skapas 

mindre rumsligheter för olika aktiviteter. Ett avskilt rum för samtal, 

pedagogik med läsning och dator följs av ett rum för vattenlek, hörna 

för avskild rollek, köksateljé, mindre samlingsplats runt braskamin 

med närbeläget sagobibliotek, stationer som exempelvis sy-skärm, 

skrotbygge eller ljusbord, pysselrum, skapandeateljé och hörna för 

konstruktionslek. Användningen angivet på planen bör dock endast 

ses som förslag. 

YTOR 
TORG   260 m2

HEMVISTER 436 m2

FÖRSK.PERS. 61 m2

EKONOMI 116 m2

TOTALT (BRA) 873 m2

VISTELSEYTA/BARN
75 BARN 9,3 m2 
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PLANSCHER TILL EXAMENSARBETET: SAMBAND MELLAN SOCIAL HÅLLBARHET OCH BYGGNADSARKITEKTUR : ETT KONKRETISERANDE GENOM UTFORMNING AV EN FÖRSKOLA
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ANTAL PLANSCHER: 4 - ORIGINALFORMAT: A2  
MONTAGEREFERENSER: BILD (h): SITTPUFF: MITAB - BUTTON SPARE PART EDITION. LAMPARMATURER: DOMINICK BROMLEY - THE CIBOLA. BILD (i): PALLAR: MITAB - BUTTON SPARE PART EDITION. LAMPARMATURER: ALVAR AALTO - BILLBERRY a338. 

PLAN – EXEMPEL PÅ ALTERNATIV INDELNING HEMVISTER - SKALA 1:400/1:800 [A2/A4]

PLAN – EXEMPEL PÅ ALTERNATIV INDELNING HEMVISTER - SKALA 1:400/1:800 [A2/A4] PLAN – EXEMPEL PÅ ALTERNATIV INDELNING HEMVISTER - SKALA 1:400/1:800 [A2/A4]

N

BESKRIVNING AV HEMVIST

En grön entrégård möter besökaren till hemvisten. Här finns plats att ställa barnvagnar under skärmtak eller spola av leriga stövlar och 

galonbyxor. Innanför dörren står en sittbänk och torkskåp där de vuxna kan hjälpa barnen med av- och påklädning. Alla barn har en egen plats 

i kapprummet med en klädhylla för ytterkläder samt en sittbänk med en integrerad plats för ytterskor och väska. I kapprummet finns även en 

vägg där dokumentation av barnens och pedagogernas arbete visas. Kapprummet leder ut till ett större och ett mindre rum, ett skötrum med 

två toaletter samt till det gemensamma torget. För att pedagogerna ska få god uppsikt finns glaspartier mellan alla rum. Det större rummet 

erbjuder ljus och rymd. Här finns långa arbetsbänkar för förvaring av pedagogiskt material i barnens egen höjd. Bänkarna kan separeras med 

skärmar för att skapa olika stationer för lek och lärande. Skärmarna kan även användas av barnen till att bygga rum i rummet. Kuber kan 

förutom att ingå i barnens lek, sättas ihop till en tvåstegs sittgradäng och användas vid hemvistens samlingar. Det mindre rummet är främst 

tänkt för lugnare aktiviteter och vila. Madrasser och annat material kan förvaras i den breda garderoben. Genom att rummets glaspartier går 

att öppna upp mot den lilla entrégården kan en varierad miljö för vila och aktivitet erbjudas sommartid. De fem hemvisterna avgränsas mot 

varandra med dörrar och vikväggar. Med dessa kan rumsuppdelningen förändras för att tillgodose förskolans varierande behov. På så sätt 

kan det pedagogiska samarbetet hemvisterna emellan öka samt anpassas efter om man vill dela in barngrupperna efter exempelvis ålder, 

intressen eller gruppstorlek. 
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hållbarhetskompetens.  

En ytterligare skillnad mellan examensarbetet och SIS är ett tydligare 

framtidsfokus bland de teman som tagits fram i examensarbetet. Vid 

ett åsidosättande av framtidsfokuset kan tendensen bli att de sociala 

aspekterna tillgodoses i ett alltför kortsiktigt perspektiv. Således blir 

hållbarhetsbegreppets grundbudskap försummat. 

Examensarbetet har applicerat resonemang kring socialt hållbar 

byggnadsarkitektur på förskolan som byggnadstyp. För att tillgodose 

framtidsaspekten vid utformningen har vi försökt identifiera hur 

verksamheten troligast kommer att förändras över tid. Byte av 

pedagogisk inriktning och ändrade barngruppsstorlekar är exempel 

på sådana förändringar som vi jobbat med att försöka tillgodose i 

utformningen. Dock är det omöjligt att förutsäga hur morgondagens 

tillfredställare av behov ser ut jämfört med dagens. För att byggnaden 

ska vara socialt hållbar menar vi att det ändå är viktigt att ställa sig frågan 

om vilka framtida förändringar som kan tänkas påverka byggnadens 

förmåga att tillfredställa brukarnas behov. Här ser vi en stor utmaning 

i avvägningen mellan byggnadens anpassning till den nuvarande 

verksamheten/organisationen och byggnadens förmåga att anpassa 

sig till verksamhetens/organisationens kommande förändringar. 

Mycket av den litteratur som beskrev förskolans fysiska miljö har till 

stor del fokuserat på barnens behov, vilket medför att pedagogernas 

behov står att utreda ytterligare. Delar av denna litteratur har även i 

viss mån varit motsägelsefull. Ett exempel är utmaningen i att tillgodose 

krav på fysisk och social tillgänglighet för funktionsnedsatta samtidigt 

I detta examensarbete har vi kopplat ihop begreppen social hållbarhet 

och byggnadsarkitektur samt gett ett underlag för en vidare diskussion 

om vilka aspekter som påverkar byggnadsarkitekturens sociala 

hållbarhet. 

Examensarbetets sju teman skiljer sig på några punkter från Swedish 

Standards Institutes (SIS) (2006) framtagna sociala hållbarhetsaspekter 

på byggnadsnivå (se sid. 9). En skillnad ligger mellan examensarbetets 

och SIS användandning av begreppet arkitektonisk kvalitet. Då 

begreppet är omtvistat är det svårt att förstå vad SIS menar eftersom de 

inte gör en ansats till att definiera det. På grund av begreppets oklarhet 

valde vi att helt utelämna begreppet från våra teman. En slutsats vi 

kan dra, likt Larsson & Trinius (2003), är ändå att termen arkitektonisk 

kvalitet är en del av social hållbarhet. I Rönns (2001) utredning om 

arkitektonisk kvalitet tas inte begreppet hållbarhet upp, men likheterna 

mellan diskurserna kring begreppen arkitektonisk kvalitet och hållbar 

utveckling är slående. Även om verksamma inom byggsektorn inte är 

överens om i vilken grad begreppen hör samman (Dalman, 2003; Rönn, 

2001) så verkar det råda konsensus angående att den arkitektoniska 

kvalitén bottnar i det vi i denna rapport definierat som socialt hållbar 

byggnadsarkitektur. 

Många av de aspekter i de sju hållbarhetsteman som i denna 

rapport tas upp som viktiga vid utformning av en socialt hållbar 

byggnad tillhör redan till stor del arkitektens kompetensområde. Vår 

förhoppning är att våra sju teman kan stärka arkitektens roll genom att 

ge en möjlighet till en etikettering av arkitektens kunskaper också som 
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som barns behov av exempelvis mindre krypin och motoriska lekar 

tillgodoses. Ett annat exempel är huruvida inredningen bör anpassas 

efter barns eller vuxnas storlek, vilket ger utmaningar i att tillhandahålla 

en god ergonomisk miljö för alla brukare. Kring dessa motsägelser har 

vi i vår utformning varit tvungna att göra avvägningar. Barnens krypin 

har vi försökt göra flexibla eller tillräckligt stora för att kunna användas 

av alla. Vad gäller möbleringen har vi gjort avvägningen att utgå från 

barnens mått för att öka användbarheten för dem. Detta kan försämra 

pedagogernas ergonomiska arbetsmiljö ifall inte arbetsmetoderna 

anpassas efter inredningen eller fullgoda hjälpmedel erbjuds. Det ligger 

även en utmaning i att kombinera hänsynstagandet till den historiska 

och kulturella kontexten med synsättet att förskolans fysiska miljö ska 

spegla barns olika kulturella ursprung. Här har vi främst tagit hänsyn 

till den kulturella kontexten och föreslår att verksamheten ger  de 

förutsättningar som krävs för att skapa en mångkulturell miljö.

Ett exempel på konflikt mellan temana är de något längre avstånd som 

byggnadsformen ger upphov till, vilket även påpekades av pedagogerna 

(se Bilaga 3). Dock ger formen å andra sidan fördelar genom exempelvis 

goda ljusförhållanden, möjlighet till hög flexibilitet mellan hemvisterna 

och bra anpassning till omgivningen. 

Dessa exempel vittnar om att en stor del av utformningsprocessen 

handlar om att göra avvägningar mellan olika alternativs påverkan 

på de sociala hållbarhetstemana. För att utforma en socialt hållbar 

förskolebyggnad har vi därför gjort vårt bästa för att tillgodose de sju 

temana på ett likvärdigt sätt. En återstående fråga är hur väl vi lyckats 

med detta? Den direkta följdfrågan blir då hur man genomför en sådan 

bedömning? Detta är centrala frågor vars svar inte ryms inom ramen 

för detta examensarbete. Vi vill dock återknyta till Colantonio (2008) 

som menar att absoluta värden av social hållbarhet i ett samhälle inte 

existerar (sida 6). Kanske gäller samma sak för byggnadsarkitektur, 

varpå denna då bör beskrivas gradvist i termer av mer eller mindre 

socialt hållbar. Många av de framtagna temana innehåller aspekter som 

kan vara svåra att mäta (exempelvis flexibilitet, inkludering, stimulering 

av sinnen och hänsynstagande till kulturella arv). Om dessa aspekter 

skulle uppmätas så är det dock viktigt att ha i åtanke att värdena då är 

ett mått på hur väl byggnadsarkitekturen ger förutsättningar för social 

hållbarhet och inte på social hållbarhet i en vidare mening (se definition 

sida 8). Kanske är själva uppmärksammandet av de sociala aspekterna 

en fullgod början för att uppnå ett likvärdigt hänsynstagande av den 

sociala dimensionen i arbetet för en hållbar byggnadsarkitektur? 

Hur den sociala hållbarheten av byggnadsarkitektur förhåller sig 

till den ekonomiska och ekologiska hållbarheten har legat utanför 

examensarbetets frågeställning. Dock är detta intressant att undersöka 

vidare, så att konflikter dimensionerna emellan kan identifieras. Därifrån 

kan möjligtvis mer kvalificerade prioriteringar och avvägningar göras 

för att åstadkomma en balans mellan dem. En sådan balans är en 

förutsättning för en mer hållbar byggnadsarkitektur. 

Förhoppningsvis kan både text och utformning i detta examensarbete 

synliggöra social hållbarhet och därigenom öka förståelsen för vad 

begreppet kan innebära för byggnadsarkitektur. Vi hoppas även att 
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examensarbetet bidrar till att utveckla arbetet kring hållbart byggande 

inom projektet Trästad 2012 och Skellefteå kommun genom att framhäva 

dess sociala dimension. 
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BILAGA 2. Sammanställning av rituppgift 

Rituppgiften utfördes genom att barnen ritade vad de tycker om att 

göra på förskolan med en förklarande kommentar från en pedagog. 

Svar inkom från nio pojkar och tio flickor i åldrarna 2-6 år. Antal 

aktiviteter som föredrogs varierade bland teckningarna. Nedan följer en 

sammanställning av teckningarnas innehåll och kommentarer.

Tycker det är roligt att rita (5)

Leka mamma pappa barn (3)

Gunga (3)

Spela spel (3)

Vara med kompisar (2)

Gillar att vara i ”mysrummet” (2)

Leker med barbiedockor (2)

Bygga med kaplastavar (1)

Leka affär (1)

Sy (1)

Klä ut sig (1)

Gillar att vara i gympasalen (1)

Monster (1)

Bygga med storlego (1)

Det var olika detaljrikedom bland kommentarerna. En flicka beskrev 

utformningen i rummet där hon ville rita och leka affär. Rummet skulle 

ha rosa tapeter utan mönster och två fönster på olika väggar samt en 

bilmatta på golvet. Det skulle även finnas ett torgstånd där man kunde 

leka affär.  

En annan flicka som också gillade att rita tyckte det skulle finnas en 

bänk med lådor för bollar, bilar, djur, kaplastavar, lego och barbiedockor. 

Fönstret skulle gå långt ner på väggen och vara stort. I fönstret skulle 

det finnas en lampa och väggarna skulle vara färgglada med blommiga 

tapeter. Rummen skulle vara ganska stora och ge möjlighet till att leka 

med olika saker.

Bild 2. Bidrag från rituppgift. ”Jag gillar att gunga” – flicka 6 år



Bilaga 3. Sammanställning av svar från pedagoger angående 
utskickat skissförslag 2010-08-10

Vilka fördelar anser du att planlösningen har?

Bra med fönster inne i lokalerna mot exempelvis skötrum och 
kapprum.

Bra med avspolning av galonbyxor innan man kommer in i 
groventrén. 

Bra att man kan göra rum i rummet med skärmar.

Flexibel planlösning känns intressent och nytänkande.

Mindre och fler barngrupper under samma tak. 

Att det finns matsal gör att man inte behöver större hemvist.

Mycket bra gemensamma områden som bibliotek, scen, 
vattenlek mm.

Att Personalutrymmen är ”långt” ifrån barnen är positivt för att minska 
ljudnivån. 

Att kunna träffa personal och alla barn är viktigt. Där känns 
matsalen viktig som samlingspunkt.

Flexibel lösning ger en pedagogisk möjlighet.

Väl avvägda och planerade personalutrymmen.

Egen groventré per hemvist.

Hemvisterna kan öppnas upp mot varandra vilket ger möjlighet för 
pedagogiskt samarbete.

Varje hemvist har en färg vilket skapar struktur och är 
pedagogiskt.

Braskamin.

Tanken med mötesplats/torget.

Inritade rum för aktiviteter (ateljé, vattenlek etc.).

Att huset är vänt från fotbollsplanen. 

Utemiljön har en flexibel lösning med rum som ger avskildhet.

Utemiljön känns genomtänkt och bra.

Vilka nackdelar anser du att planlösningen har?

Vart ska barnvagnar med sovande barn stå? (pedagogerna måste ha 
uppsikt)

Är tanken att det blir en matsal för fler avdelningar? I så fall blir det 
mycket ljud och dålig matro.

Avstånden mellan de olika rummen som är gemensamma . En personal 
måste följa med barnen om avstånden blir för långa. 

Avlång byggnad ger avstånd.

Korridoren blir inte en avskildhet för rollek, genererar ofta en hög ljudnivå 
och spring, samt att kränkningar ofta sker i korridorer då dessa är svåra 
att överblicka för personal.

Kökets placering är en säkerhetsproblematik för personal då de 
behöver gå en längre sträcka för att hämta livsmedel och lämna barn 
utan uppsikt.

Matsal har både fördel och nackdel (passar inte alla avdelningar).

Utemiljöns nackdelar är avsaknaden av gungor, känns statiskt och har 
sämre säkerhet.

Hur tror du att man kan förbättra planlösningen?

Kanske göra huset lite rundare istället för avlångt för att minska av-
stånden och ”korridorkänslan” samt att få en tydligare känsla av torg.

Byggnaden kan vara i vinkel där kök och torg kan vara i centrum. Det 
blir effektivt och flexibelt då torget blir en central mötesplats och kan 
förvandlas till matsal.
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Bygganden i nuvarande förslag signalerar avlångt och avstånd.

Flexibla rum som kan förändras (ex ateljé, utforskande, bygg och 
konstruktion).

Gärna fler och utspridda vagnsförråd, minst två stycken.  

Otydlig entré för besökare.

Utemiljön, mer ”rum” som kan förändras i sitt innehåll exempelvis bygg 
och konstruktion, rollek samt motorik. På så sätt genom att förändra 
”rummen” stimuleras barnens nyfikenhet och lust att lära.

Bild 3. Illustration i förslagsskiss - torg.

Figur 3. Planlösning i förslagsskiss – skala 1:400.
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Bild 4. Illustration i förslagsskiss - hemvist.

Figur 4. Plan utemiljö i förslagsskiss – skala 1:1000.

Figur 5. Fasad i förslagsskiss – skala 1:400.

BILAGA 3
sida  3/3






	Rapport
	rapportplanscher

