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PEDAGOGIK OCH BAKGRUND
-TVÅ INGÅNGSPUNKTER EQ+RÖRELSE

Förskolan Fart Kamrat är en EQ-profilerad förskola vilket innebär att man aktivt arbetar med träning av barnens sociala kompetens, empati, motivation, självkännedom och 
hantering av deras känslor. EQ som begrepp står för emotionell intelligenskvot det är ett mått på bl.a en persons förmåga att motivera sig själv, ha relationer och att vara 
empatisk.En EQ-profilerad förskola inriktar sig med andra ord på hur barnet upplever, genererar och gör sina känslor tillgängliga. På detta vis hjälper man barnen att ut-
veckla förmågan att fungera bra i gruppen med samarbete och kommunikation utifrån förståelsen av sina egna och de andra barnens känslor. En egenskap som är bra för 
resten av livet, i skolan, arbetslivet och inom familjen. Allra helst med tanke på vår tekniska utveckling som gör att våra sociala liv och kontakt med omvärlden närmast blivit 
obegränsat.  

Studier gjorda vid Karolinska Institutet visar att endast 30% av alla svenska fyraåringar rör på sig tillräckligt varje dag, detta enligt WHO:s (World Health Organizations) re-
kommendationer. Rekommendationen är en timmes rörelse om dagen, vilket alltså 7 av 10 fyraåringar inte uppnår. Studien visar också att den största delen av den fysiska 
aktiviteten sker på förskolan. Eftersom att det är bevisat att rörelse har en direkt koppling till barn och vuxnas fysiska och psykiska välmående har förskolan Fart 
Kamrat förutom EQ-profilen också ett stort fokus på barnens rörelse i sin pedagogik. 

SAMMANFATTNING
Rörelse och den sociala samvaron ligger i fokus i förskolans pedagogik 
och byggnaden är utformad för att understödja det med hjälp av dess form, 
öppenhet, och flexibilitet. Möjligheten att ändra salarnas storlek gör rummen 
mer användbara utifrån olika behov som uppstår i undervisningen och leken. 
Den nedsänkta huskroppen formar en kuperad och varierad omkringliggan-
de miljö som uppmuntrar barnen till spring och lek. Den invändiga öppna 
planlösningen och alla gemensamma utrymmen skapar möjlighet till många 
möten mellan alla barnen och skapar en gemenskap.  

Abstract
Movement and social interaction are the main focus of this preschools philo-
sophy, and the building is designed to support that with the help of its shape, 
transparency, and flexibility. The ability to change the size of the rooms 
makes the areas more useful based on different needs that arise in the 
education and the children’s play. The underground part of the building forms 
a hilly and varied surrounding environment that encourages kids to run and 
play. The interior open floor plan and all common areas create the opportuni-
ty for many meetings between all the children and it creates a community.



GESTALTNING 
Enligt miljöförvaltningen så leder en rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng till mer rörelse hos barnen. För att få så stor utomhusmiljö som möjligt är större delen av skolan nedsänkt i suterräng där taket 
är en grön lekgård. Den främre delen av suterrängens bjälklag är uppbruten för att skapa ett större ljusinsläpp till avdelningarna men också för att göra gården mer lekfull och kuperad. Den uppbrutna delen blir bland 
annat en rutschkana eller en liten pulkabacke på vintern.

Byggnaden är utformad med en växling mellan öppenhet och slutenhet för att underlätta arbetet med EQ. Det är en invändig öppenhet med transparanta väggar och öppen planlösning som väcker nyfikenhet till mer so-
cial samvaro. Samtidigt är rummen flexibla och möjlighet till slutenhet och enskildhet finns. Den yttre formgivningen är sluten mot vägen och förbipasserande men öppen mot gården och de andra barnen. Längs långsi-
dorna i suterrängen finns trappsteg ner mot fasaden som ger mer ljusinsläpp men som också skapar en yta där barnen kan leka och se varandra. 



SOLNA CENTRUM

SOLNA STATION

RÅSUNDA
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Den uppstickande delen av förskolan utgör ett fotavtryck på knappt 18% av tomten och förhåller sig storleksmässigt till de omkringliggande byggnaderna. 
Den är placerad så att den ligger mellan grannhusen och siktlinjen blir lång bort mot nordväst. 

1:400



FLEXIBILITET
Rummen är flexibla och kan anpassas efter 
de behov som uppstår under dagens oli-
ka aktiviteter. Med hjälp av skjutdörrar kan 
man avskärma och skapa flera små rum där 
barnen kan leka mer enskilt i en tyst och lugn 
miljö. Eller så kan man öppna upp helt så att 
barnen fritt kan springa omkring i och mellan 
rummen utan återvändsgränder. 

När huset är som mest öppet (version 1) kan 
barnen röra sig fritt i hela huset förutom i 
lärarrum och funktionsutrymmen. När huset 
är som mest slutet (version 3) är rummen 
avskilda från varandra och indelade i mindre 
enheter. Då är de olika avdelningarna slutna 
till sig och bara rummen närmast trappan 
är tillgänglig utan att behöva öppna några 
dörrar. 

Denna flexibilitet möjliggör öppen rörelse 
genom hela huset fysiskt och socialt men det 
gör också att man kan stänga för och jobba 
ostört i mindre grupper i de stunder då detta 
krävs. De gemensamma ytorna i anslutning 
till trappen på alla tre våningsplan gör att 
barnen rör sig mellan våningarna. Förutom 
rörelse genererar dessa gemensamma rum 
också möten i större och mindre grupper mel-
lan barnen i olika åldrar. 

PLAN 1

PLAN 0

PLAN -1

VERSION 1 - ÖPPET VERSION 2 VERSION 3 - STÄNGT



PERSONAL / FUNKTION

GEMENSAMT

AVDELNING 1

AVDELNING 2

AVDELNING 3

RUMSLIGA SAMBAND
I suterrängdelen finns två lika stora avdel-
ningar där barnen går i blandade grupper 
mellan tre och fem år. De har egna entréer, 
kapprum, toaletter, allrum, lekrum och vilo-
rum samt ett gemensamt vilorum. Längst bak 
finns ett väl tilltaget gemensamt rörelserum 
med en trappa kombinerad med läktare. På 
vardera sidan av rörelserummet finns fläk-
trum, undercentral, förråd, tvättstuga och 
städrum. 

På markplanet ligger den tredje avdelningen 
för de yngsta barnen. De delar entré med 
personalen men har eget kapprum, allrum, 
lekrum, vilorum och toalett. Det ligger en 
toalett i anslutning till gården och ett välventi-
lerat blöjbytesrum med sopinkast direkt i det 
intilliggande soprummet. I anslutning till trap-
pen finns ett gemensamt trivselrum. Kökets 
varumottagning är genomgående med två 
dörrar för att enkelt kunna ta emot varor. De 
rullas in i hissen och skjutsas upp till övervå-
ningen till det öppna köket där barnen kan 
vara delaktig i matlagningen. I anslutning till 
köket finns den kombinerade ateljén och mat-
salen där alla barn får plats att äta samtidigt. 
På andra sidan trappen finns alla personalut-
rymmen avskilt från alla barnen.



LJUSGÅRDEN
Den centrala ljusgården i suterrängdelen blir kärnan på våningsplanet. Den knyter samman avdelningarna och rörelserummet, släpper in ljus och skapar ett ute-
rum i källarplan. Vid vackert väder kan alla fyra väggar öppnas upp och skapa ett stort rum utan gränser mellan ute och inne. 



PLAN -1 Skala 1:100 (på A2)



PLAN 0 Skala 1:50 (på A0)



PLAN 1 Skala 1:100 (på A2)
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SEKTION AA skala 1:50 (på A1)



ELEVATION NORDVÄST Skala 1:100 (på A2)



ELEVATION SYDVÄST Skala 1:100 (på A2)



ELEVATION SYDOST skala 1:100 (på A2)



TEKNIK
Huset är genomgående i trä, glas och betong. Väggarna är byggt i Isotimber, det är självbärande väggar helt i trä och plywood med isolerande luftkanaler. Fasaden är av varierat stora plywoodskivor som överlappar 
varandra. Bjälklagen är limträbalkar, bottenplattan och suterrängväggar är i betong. Suterrängdelens bjälklag är odlingsbart för gräs och mindre buskar.  

Ventilation och funktion är draget under golvet i suterrängdelen, små schakt i toalettväggarna leder ut luften på avdelningarna, i rörelserummet släpps luften ut via läktaren. Ett schakt till kök och övriga badrum på de 
övre våningarna är draget från undercentralen upp mellan toaletterna på mellanplanet. 
 

SEKTION BB Skala 1:25 (på A0)


