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When I wake up early in the morning, I wash my face, I pray my God, I brush my teeth, i take my breakfast 
and go to school.

Utanför Arusha i norra Tanzania, i en liten by vid namn Juacali, bor Caroline Nicholas med sina två 
barn och sina tretton barnbarn. Hon kallar dem barnbarn, och barnen kallar henne grandmother, men 
de är inte släkt med varandra. De bor där för att de inte har någon annanstans att bo.  Alla barn har 
olika historier, men vanligast är att de förlorat föräldrar på grund av HIV och sedan lämnats åt sitt öde. 

Faraja är tretton år och var det första barnet som flyttade in hos Caroline. Innan bodde han med sin 
farbror efter att båda föräldrarna dött till följd av HIV. Faraja blev knappt omhändertagen, gick inte 
i skolan och blev slagen av sin farbror. När han var sju år tog Caroline hand om honom och han var 
då vid mycket dålig hälsa. Han kräktes, hostade och var väldigt sjuk. Röntgenbilder visade att hans 
bröstkorg var bruten, och Faraja berättade att han för länge sedan skadat sig när han ramlat ner från ett 
träd, men det vågade han inte berätta för sin farbror eftersom han varit rädd för att bli slagen. 

FN beskriver Afrika som ”de föräldralösas kontinent”. Hälften av Afrikas befolkning är inte äldre än 15 
år gamla. Just Tanzania är ett av de fem länder i världen som är värst drabbat av AIDS och dödstalen 
stiger hela tiden. Många barn föds in i föräldralöshet och tvingas bo på gatan. Enligt UNICEF finns 
det ungefär två miljoner gatubarn i Tanzania. De här barnen har svårt att få sjukvård och skolplats 
eftersom de varken är skrivna på någon adress eller har pengar för att köpa medicin, skoluniform och 
böcker. Det finns sammanlagt 52 st barnhem i Tanzania idag och de tar hand om ca 3000 barn. Det 
finns ett alltså ett enormt behov av att skapa fler barnhem. 

I början av vårt examensarbete reste vi till Tanzania och besökte Caroline och barnen. Vi hade kommit 
i kontakt med henne genom vår kompis Charlotte som lärt känna Caroline för några år sedan. 
Caroline var då aktiv i en kvinnogrupp som arbetade för att stoppa spridningen av HIV och med 
att hjälpa utsatta i området. Hon hade då också precis startat barnhemmet med några barn som hon 

kommit i kontakt med då hon rest runt och undervisat om HIV. 
När Charlotte kom hem till Sverige så fortsatte hon att stödja Caroline ekonomiskt och engagerade 
även fler vänner genom en facebook grupp. Caroline har därför kunnat bygga sovsalar och klassrum 
på sin gård, hon har anställt en lärare för de små barnen och de större barnen har fått skoluniformer 
och kan gå till skolan. Successivt vill hon också bygga upp en mer självständig situation så att hon och 
barnen har större chans att klara sig även om stödet från Sverige inte skulle hålla i all framtid. Hon har 
redan kunnat sänka sina månadskostnader av dyra elavgifter genom att installera solenergiplattor och 
skaffat en ko för att slippa köpa dyr mjölk till barnen. 

DET NYA CENTRET
Carolines dröm är nu att kunna bygga ett större barncenter, med ordentliga skollokaler och sovsalar för 
fler barn. Hon äger en bit land i närheten av sitt hem där hon idag odlar majs och bönor. Platsen ligger 
mellan bergen Kilimanjaro och Mount Meru, mitt ute på landsbygden med ett fåtal bostäder, kyrkor 
och en skola i närheten. Uppe vid bergen, i den nord-östra platåregionen, är klimatet hett på dagarna 
men svalare på nätterna och luftfuktigheten är relativt låg. De två huvudsakliga monsunregnperioderna 
inträffar på hösten och på våren och däremellan råder en svalare period, deras vinter, med temperaturer 
motsvarande ungefär en svensk sommar. Under den Tanzaniska sommaren råder temperaturer runt 
trettio grader, men tack vare de svalare nätterna så kan buffrande byggnadsmaterial utnyttjas för att 
skapa behagliga miljöer. Det är också så som husen traditionellt byggs i denna region, av lera eller bränt 
lertegel. 

Eftersom det i princip inte finns något i närheten så måste det nya centret fungera helt självförsörjande. 
Målet för oss har därför varit att skapa ett center som är självförsörjande med elektricitet, samlar in 
regnvatten till odlingar, djur och mänskliga behov, och byggnader som har skapar naturlig ventilation 
och kyla, och är i stort sätt underhållsfria. 
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BOSTÄDER

SKOLA

KYRKA

Kontor 21 m²
Förråd 12 m²
Allrum 26 m²
Förråd 12 m²
Sjukrum 12 m²

Sovsalar 10x13 m²
2 mamas
8 barn 3-6 år
4 flickor 6-11 år
4 pojkar 6-11 år
4 flickor 12-18 år
4 pojkar 12-18 år

Bibliotek 40 m²
Lekskola 25 m²

Toaletter 40 m²
Dusch 20 m²
Tvättplats 75 m²

Grovombyte 21 m²
Trädgårdsförvaring 17 m²
Livsmedelsproduktion 25 m²

Entrégård 125 m²
Lekgård 110 m²
Lugn gård 300 m²
Tvättgård 148 m²

Klassrum 2x67 m²
Klassrum 2x60 m²

Undervisningsgård / Lunchgård 270 m²

Textilhantverk inomhus 63 m²
Textilhantverk utomhus 82 m²

Träverkstad inomhus 78 m²
Träverkstad utomhus 65 m²

BARNHEM SKOLA

Skafferi 2x16 m²
Kök 2x18 m²
Vedförvaring
Matsal barnhem 26 m²
Matsal bostäder 26 m²
Gemensam matsal 75 m²
Disk 28 m²

MATSAL

Lärarbostäder 4x144 m²
Gästbostäder 4x77 m²

BOSTÄDER

Mjölkningsrum 52 m²
Kostall 45 m²
Svinstia 45 m²
Gödselstack 54 m²

LADUGÅRD

PROGRAM
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VY LEKGÅRD BARNHEMMET  

Kust- och sjöregion – varmt och fuktigt

Högslätt – varmt och torrt

Högland – tempererad zon

KLIMATZONER
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SKOLA

BOLLSPORT

LEKPLATS
BARNHEM

LUGN SPORT MATSAL

ORGANISATION
Byggnaderna placeras högst upp på den sluttande tomten så att vattnet de samlar in får 
ett naturligt fall ned till odlingarna. Närmast vägen ligger skolan som även andra barn i 
området kommer gå till. Skolan och barnhemsbyggnaden delar funktioner så som lekplats, 
toaletter och bibliotek.  Vägen som går mellan odlingar och byggnader leder från det 
offentliga till det mest privata och tanken är att barnen ska få platser som de känner är sina 
egna, frånvända den delade skolan. Matsalen är uppdelad i två kök, ett för barnhem och 
skolbespisning och en del för lärar- och gästbostäderna. På kvällen kan alla dock samlas i 
en gemensam matsal under tak, med utsikt över Kilimanjaro i horisonten. 
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35 people
15-30 l/day
31 500 l/month
= 31.5 m�/month 

Personal hygien
5-10 l/day

Cleaning
0-2 l/day

Food / dishes
10-15 l/day

Gardening
wastewater

Toilet
1 l/day

Tanzania

60-80 l/day 20-30 l/day 30-50 l/day 10-20 l/day30-40 l/day
Sweden

Arusha climate 

Temperature 
Rainfall 

Jan

14-28 °C
 70 mm

84 m�

Feb

14-29 °C
 75 mm

90 m�

Mar

 15-28 °C
140 mm

168 m�

Apr

 16-25 °C
225 mm

May

15-23 °C
85 mm

270 m� 

Jun

13-22 °C
 15 mm

18 m� 

Jul

12-22 °C
 10 mm

12 m� 

Sep

12-25 °C
 10 mm

12 m� 

Oct

14-27 °C
 25 mm

30 m� 

Nov

 15-27 °C
125 mm

150 m� 

Dec

 14-27 °C
100 mm

120 m� 

Aug

13-23 °C
  6 mm

7 m� 
Total water 
consumption
31.5 m�

Water collected m�
from 1200 m�
roof area  

100 m� 

Volume of water tanks

WATER

FOOD

ENERGY

SHELTER

DEMANDS SOLUTIONS

VATTEN & HÅLLBARHET

1a.
insamling av regnvatten

1b.
brunn med solpump ger dricksvatten

2b.
reflekterar solljus i skolan

2a.
kyler rummen i barnhem och 
bostäder

3.
rinner till olika funktioner såsom dusch, 
handfat, tvätt och disk

4.
gråvatten och överskottsvatten leds till 
odlingar

100 m

BAOBABTRÄDET
Det afrikanska baobabträdet har länge varit en tillgång för både djur 
och människor på savannen. Trädet blir ungefär 20 meter högt, men 
stammen kan bli uppåt 50 meter i diameter och har en unik egenskap som 
vattenreservoar. Stammen kan hålla upp till 120 000 liter vatten och klarar 
på så sätt de torra perioderna. 

VATTENINSAMLING
Likt baobabträdets stam  samlar alla byggnaderna in regnvatten i en ryggrad i mitten. Vattnet har flera 
funktioner då de kyler de närliggande rummen och sedan leds vidare till olika funktioner såsom dusch, 
tvätt och toaletter. Allt gråvatten och överskottsvattnet som byggnaderna samlar upp rinner sedan ut till 
odlingarna nedanför. Vi har även skapat en bufferzon för överskottsvattnet, en konstgjord å som går längs 
med vägen, så att vattnet kan ledas ut till de odlingar som för tillfället behöver vatten. Vattentankarnas 
storlek är dimensionerade för att hålla tillräcklig mängd vatten för de olika funktionerna och mängden 
regn ger ett överskott som räcker till odlingarna. 

VATTENFÖRBRUKNING
Vi har använt oss av den finska UNICEF-föreningens rapport 
“Vatten är en rättighet” från 2003 för att räkna ut det dagliga 
behovet av vatten till olika funktioner. Vi har jämfört siffrorna med 
genomsnittlig vattenförbrukning i Sverige. När tillgången till vatten 
ökar, ökar också förbrukningen. Vi har dimensionerat tankarna 
för att kunna hålla mer än tillräckligt med vatten så att man aldrig 
riskerar ett underskott och alltid får kyla till rummen. Under den 
svalaste perioden regnar det dock mindre än förbrukningsbehovet. 
Den svalkande effekten är då inte lika nödvändig och man kan därför 
tömma tankarna på det uppsamlade överskottsvattnet.  

corrugated metal
painted white to re�ect sunrays

shaded outdoor area

SUN

solar panels

solpaneler
lermassa isolerar mot 
värmeinstrålning

vattenyta
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SOLLJUS – principdiagram skolbyggnad SOLLJUS – principdiagram barnhem & bostäder

VENTILATION – principdiagram skolbyggnad VENTILATION – principdiagram barnhem & bostäder
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TABELL ÖVER VATTENINSAMLING / FÖRBRUKNING

VY VATTENTRAPPA I SKOLAN

In�ltrationFördelningsbrunnVäxtbädd Slamavskiljare

1. Slamavskiljare
2. Infiltration
3. Fördelningsbrunn
4. Växtbädd

Princip gråvattenhantering

1.2.3.4.

In�ltration Fördelningsbrunn VäxtbäddSlamavskiljare

1. Bajstunna
2. Urintank

Princip urinseparerande 
torrtoalett

1.

2.

HÅLLBARHET
Den första utmaningen för att överhuvud taget kunna leva på den här platsen är att finna sätt att få tag på rent vatten. 
Vi har löst detta på två sätt. Dels genom en brunn som med en solpump pumpar upp det  rena grundvatten som finns 
ungefär 100 meter ned i marken, och dels genom att samla in regnvatten från taken på byggnaderna. 
Centret måste även vara självförsörjande av mat. Vi har därför programmerat tomten i olika zoner med 
trädgårdsodlingar närmast husen, större odlings- och betesfält nedanför och skogsmark längre bort vid den naturliga 
corongon, en eroderad flodstrimma som det under regnperioderna rinner vatten i. 
Det behövs energi till matlagning, varmvatten och elektricitet. I Tanzania finns en ändlös resurs som det går att slösa 
med – solen. Vi har försökt att utnyttja solens värme till så mycket positiva saker som möjligt, såsom att värma – och 
faktiskt även rena vatten, och skapa elektricitet genom solceller.  Varmvattnet används till tvätt, dusch och matlagning, 
och elen används till glödlampor, mobiltelefoner och datorer.



MATERIAL & DETALJ
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VY BIBLIOTEKET

1.
Gräver jord från platsen och 
blandar med lite cement

2.
Fyller pressen med 
lerblandningen

3.
Pressar blocket

4.
Blocket tas ut och staplas i en 
hög för att torka i solen

5.
Var tredje block fylls med 
lerbladning i de vertikala hålen

TILLVERKNING AV LERSTEN ANVÄNDNING AV BAMBU

1.
Bambun skördas från 
närliggande plantage

2.
Används till fönster- och takdetaljer

1. “First flush” kärl med flottör, storleken 
dimensionerad för att samla volym från 2 mm regn
2. Rent regnvatten
3. Armerad betong
4a. Armerad cementputs
4b. Vattenglas
5. Accesslucka
6. Övre kärl för varmvatten
7. Undre kärl för kallvatten
8. Svart slangtak, solen värmer vattnet
9. Varmvatten
10. Kallvatten

Snitt vattenkar 1:20

1.

4a.

2.

4b.

5.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

Perforerad vägg Lekvägg

Växtvägg

Solavskärmning

Innertak

BYGGNADSMATERIAL
Vi har försökt att minimera antalet byggnadsmaterial och skapa enkla, underhållsfria och 
lättbyggda konstruktioner som även är ekologiskt hållbara. 

Husen byggs av soltorkade lerstenar. Jorden tas från platsen, blandas med vatten och en liten 
del cement, och pressas sedan i en liten handdriven maskin till stenar som får torka i solen 
i sju dagar. Med denna teknik undviker man att bränna lerstenarna i energikrävande ugnar, 
vilket är det traditionella sättet att bygga på. Dessutom är stenarna enkla att montera och 
kräver ingen särskild murningskunskap. De passas enkelt ihop med varandra som legobitar 
och behöver inte sammanfogas med murbruk. Istället fyller man hålen med samma typ av 
lerblandning i ungefär var tredje sten för att stabilisera systemet. Stenens tröghet ger svala 
och sköna hus eftersom de utjämnar skillnaderna mellan de svala nätterna och de heta 
dagarna. 

Fönster och takdetaljer är utformade av bambu, ett slitstarkt och hållbart material som 
det finns gott om i regionen. Bambuinnertaket håller ett lager lera som ger en termisk 
massa som skydd mot den heta solen. Fönsterluckorna av tvärskuren bambu skyddar mot 
solinstrålning men släpper in rikligt med dagsljus. 

Fönster och förvaring

PRINCIPSEKTION REGNVATTENINSAMLING
förvaring & användning



SKOLA & HANTVERK

VY KLASSRUM

1. Terrass textilverkstad
2. Textilverkstad
3. Terrass träverkstad
4. Träverkstad
5. Undervisnings- och matsalsgård
6. Klassrum mindre barn
7. Klassrum större barn
8. Lekpyramid

Plan skolbyggnad 1:100
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Sektion B–B 1:50

Sektion C-C 1:100

Det nya centret kommer under en period i livet bli i stort sett barnets hela 
värld, så vi har sett det som en viktig uppgift att att skapa så många olika 
typer av platser och upplevelser som möjligt på tomten. Barnet kommer 
ha flera olika roller under en dag alltifrån elev med skoluniform i skolan, 
kökshjälpreda i köket, tvätthjälpreda i barnhemmet, trädgårdshjälpreda 
i odlingarna, djurskötare vid djurhållningen och bara få vara barn på 
lekplatsen.

Vi har även försökt att skapa så många olika platser och stämningar 
som möjligt för barnet genom olika typer av rum. I skolans klassrum är 
arkitekturen mer strikt, här råder ordnig och disciplin. På innergårdarna  
i skolan växer träd och buskar, här har barnen under skuggan 
utomhusundervisning och serveras sin lunch som kommer i en dragvagn 
från köket.

Längs med skolfasaderna finns ett tegelsittlandskap under tak där 
eleverna kan sitta och studera samt umgås med sina klasskamrater under 
skuggan. Mellan skolan och barnhemmet finns ett leklandskap med 
gungor, rutschbana och olika bollsporter såsom volleyball och basket. Vid 
barnhemmets ingång finns även en klättervägg som kommer användas av 
alla barnen.

Barnhemmet är uppbyggt av tre kroppar med en perforerad mur som 
binder dem samman. Vi har i barnhemsdelen velat skapa en trygg och 
omslutande miljö för barnen. Alla sovsalar riktar sig mot en lugn och 

stillsam gård med träd som skapar behaglig skugga. Här finns  små 
trädgårdsodlingar och sitt och lekytor på olika nivåer samt hängmattor 
att vila i. De äldre barnen sover fyra och fyra i våningssängar med 
myggnätsluckor. Varje barn får sitt egna lilla kryp-in med en liten hylla 
och ett fönster från vilket man kan ligga och titta på stjärnorna. De 
minsta barnen som är tre till fem år sover i rum som är ihopkopplade med 
en mama som har visuell kontakt genom ett fönster och en dörr mellan 
hennes rum och de minsta barnens.

De minsta barnen går till en kindergarden som ligger i barnhemsdelen 
men riktad mot skolan, det blir första steget för de minsta att närma sig 
sin skolgång. Bredvid kindergarden ligger ett bibliotek, här kan barnen 
sitta och läsa en bok i den håltagna bok- och sittväggen och skåda ut över 
det vackra landskapet. 

Alla mått är anpassade efter barnens skala, handfat, sittytor, 
fönstertagningar etc. är i både barnets och den vuxnes höjd som kommer 
bo och leva här.

En lugn gård mellan barnhemmet och matsalen är till för barnhemsbarnen 
där de utövar yoga och mer stillsam gymnastik än på den livliga lekplatsen

Lekpyramid 1:50

BARNETS VÄRLD



BARNHEM & LEKSKOLA

VY BARNHEMSGÅRD

1. Kontor
2. Förråd
3. Sjukrum
4. Rotzonsanläggning
5. Torrtoaletter
6. Förråd
7. Allrum
8. Tvättgård
9. Tvättplats
10. Lekgård
11. Lekvägg
12. Klättervägg

13. Plats under segelduk
14. Dusch
15. Lekskola
16. Bibliotek
17. Sovsalar
18. Sovsal småbarn
19. Sovrum mama
20. Lugn gård
21. Matproduktion
22. Förråd
23. Ombyte grovkläder

Plan barnhemsbyggnad 1:100
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För att växterna ska få en bra grogrund är det viktigt att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för att binda vatten och näring till marken. I 
trädgårdsodlingarna så blandas träd med buskar och lägre växter. De högre 
träden skuggar de lägre växterna och löven som faller ned ger näring till marken. 
Den typ av träd som planteras har rötter med kvävebindande egenskaper och 
rötterna motverkar även erosion och urlakning av näringsämnen i jorden. 

I odlingarna undviks alla form av monokulturer för att jorden inte ska utarmas. 
De större odlingsfälten är utformade för växelbruk av jorden. Först odlas gräs på 
alla fälten, sedan släpps korna in att beta på ett av fälten. Där betar de av gräset 
och lämnar efter sig bajs som drar till sig olika insekter. Korna flyttas till nästa 

fält och kycklingar släpps in på fältet där korna betat. Kycklingarna lever i en så 
kallad chicken tractor som då och då flyttas runt så att kycklingarna pickar i sig 
insekter på hela fältet. Efter kycklingarna låter man grisar böka på fältet så att de 
förbereder jorden för odling. Jorden är då näringsrik och redo för att odla majs 
och bönor. Först odlas majsen och sedan bönorna som inte är i behov av lika 
mycket näring som majsen. På det här sättet flyttas djuren och odlingarna hela 
tiden runt mellan de sex fälten och man får kontinuerlig avkastning av grönsaker 
från jorden och naturligt foder till djuren. 

Marken för odlingarna terrasseras för att motverka erosion av jorden och 
urlakning av näring. 
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VÄXLINGSODLING

1. KOR 2. KYCKLINGAR 3. GRISAR

4. MAJS 5. BÖNOR 6. GRÄS


