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Sammanfattning 
Arbetet handlar om att projektera en ny förskola på Zakrisdal i 

Karlstad. Karlstads kommun blir allt större både till yta och vad 

gäller invånarantal. Nuvarande skolor och förskolor räcker inte 

till utan fler måste byggas. Zakrisdal är beläget sjönära i det 

område som kallas för Karlstads västkust där många nya bostäder 

är planerade. Visionen med detta examensarbete var att genom 

fysisk planering skapa lokaler och miljöer som underlättar för 

barnens inlärning och utveckling. Arbetet har en arkitektonisk 

karaktär och byggnadstekniska detaljer har endast ytligt 

behandlats. För inspiration har tidigare byggda eller projekterade 

förskolor i Värmland, samt pedagogiska arbetssätt analyserats. 

Inspiration har också hämtats från andra förskolor världen över.  

Bra idéer från de analyserade förskolornas utformning, samt 

pedagogiska arbetssätt har används vid gestaltningen. Resultatet 

av arbetet har lett fram till två olika gestaltningsförslag som 

illustreras med hjälp av CAD-projekterade 3D-ritningar av 

byggnaderna, planritningar och situationsplaner över 

utomhusmiljön. Förhoppningen är att arbetet skall  inspirera 

Karlstads kommun i deras fortsatta utveckling av en ny förskola 

på Zakrisdal. 

Abstract 
The project is about designing a new preschool on Zakrisdal in 

Karlstad. Karlstad City is increasing, both the surface and in 

terms of population. Current schools and preschools are not 

sufficient, and more facilities need to be built. Zakrisdal is 

located near lake Vänern in the area called “Karlstad västkust” 

where many new homes are planned. The purpose of this thesis 

was that by planning create facilities and environments that 

facilitate children's learning and development. The work has an 

architectural character and constructional features have only been 

superficially addressed. As a source of inspiration, previously 

built or projected preschools in Värmland, and pedagogical 

approaches have been analyzed. Inspiration has also been taken 

from other preschools around the world. Good ideas from the 

analyzed preschool designs and pedagogical approaches have 

been taken in consideration. The project resulted in two different 

design proposals, illustrated with the aid of CAD projected 3-D 

drawings, floor plans and site plans of the outdoor environment. 

We wish that this work will inspire the municipality of Karlstad 

in their continued development of a new preschool on Zakrisdal. 



3 

 

 

1 INLEDNING          5 

 Bakgrund          5 

 Syfte           5 

 Vision          5 

 Mål           5 

 Problemformulering        5 

 Avgränsningar         5 

2 METOD           5 

 Materialanskaffning        5 

 Inläsning          5 

 Analys          5 

 Färdigställande         5 

3 ANALYS          6 

 Allmänna förutsättningar/bakgrund      6 

  Upptagningsområden       6 

  Förutsättningar i detaljplanen för Zakrisdals villaområde 6 

 Erfarenheter från andra förskolor      8 

  Swot-analys        8 

  Alsters förskola        8 

  Förskolan skogsgläntan      10

 Några inspirationskällor       12 

  Kindergarterns, Tromsø, Norge     12 

  Handmade school, Bangladesh     12 

  Loris Malaguzzi Infant School, Reggio Emilia, Italien 12 

 Utformning av Zakrisdals förskola      13 

  Socialstyrelsen        13 

  Riktlinjer och önskemål från Karlstads kommun  13 

  Förhållningsätt till Karlst. komm. riktlinj. och önskemål 13

  Byggnaden         14 

  Inomhusmiljö        16 

  Utomhusmiljö        18 

  

   

 

 

 

4 FÖRSLAG/GESTALTNING       21 

 Förslag 1           21 

  Placering och utomhusmiljö      21 

  Byggnad i markplan       22 

  Gemensamma ytor       22 

  Matrum         22 

  Personal         22 

  Avdelningarna        23 

  Flexibilitet         23 

  3-d vy över gestaltningsförslag 1     24 

 Förslag 2          25 

  Placering och utomhusmiljö      25 

  Gemensamma ytor plan 1      26 

  Kök          26 

  Personal         26 

  Gemensamma ytor plan 2      27 

  Två plan         27 

  Flexibilitet         28 

  Avdelningarna        29 

  3-d vy över gestaltningsförslag  2     30  

5 DISKUSSION          32 

 Utmaningar         32 

 Uppdelning av arbetet        32 

 Arbetets karaktär         32 

 Gestaltningsförslaget        32 

6 SLUTSATS          33 

7 TACKORD          34 

8 KÄLLFÖRTECKNING        35 

9 BILAGOR          36 

 

  

       

 

  

   

 

 

 

Innehållsförteckning 



4 

 

1 INLEDNING 

Bakgrund 

Karlstads kommun växer och befolkningen ökar. I takt med att 

befolkningen ökar så exploateras nya områden i kommunen. 

Konsekvensen av det är att Karlstads kommuns befintliga 

förskolor, samt skolor i framtiden kommer inte räcka till för alla 

barn i området. Karlstads kommun planerar därför en ny 

förskola på Zakrisdal. Examensarbetet görs i samverkan med 

Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning, samt 

barn- och ungdomsförvaltning. Önskemålet från förvaltningarnas 

sida är att ett förslag skall tas fram för en ny förskola på 

Zakrisdal. 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är arbeta fram olika idéer, som sedan 

skall mynna ut i ett förslag på hur Karlstads kommun på bästa sätt 

tillgodoser behovet av en ny förskola på Zakrisdal. 

Vision 

Visionen med examensarbetet är att skapa en arkitektonisk 

attraktiv förskola för både personal och barn, där stor vikt har 

lagts ner på såväl inom- som  utomhusmiljön och att förslaget 

skall vara en inspirationskälla för Karlstads kommun. Visionen är 

att skapa lokaler och miljöer som underlättar för barnens inlär-

ning och utveckling, där stor vikt läggs på miljön, som skall vara 

planerad på ett sådant sätt att den blir ett stöd för den pedagogiska 

verksamheten. För barn i behov av särskilt stöd skall  miljön vara 

utformad så att även de barnen kan delta på lika villkor. 

Mål 

Gestalta en funktionell och estetiskt tilltalande förskola med hjälp 

av sunda materialval och ett effektivt uppvärmningssystem. 

Inomhusmiljön avser att vara trivsam och välkomnande. 

Förskolan skall vara anpassad för människor med 

funktionsnedsättning, där individens behov skall tillgodoses så att 

alla kan delta på lika villkor. Lokalerna skall vara rymliga och 

luftiga så att alla kan få den plats de behöver. 

Utnyttja naturens resurser för att skapa en trygg utomhusmiljö 

som barnen kan leka och utvecklas i. Buskar, träd och kullar 

skärmar av olika aktiviteter och skapar ”lekrum” med himmelen 

som tak. 

Problemformulering 

Hur kan gestaltning av en ny förskola på Zakrisdal ske, med 

avseende på att uppfylla de mål som tagits fram? 

Avgränsningar 

Konstruktionernas bärighet kommer ej att studeras, men på grund 

av att förskolornas lokaler skall kunna omkonstrueras till 

lektionssalar för skolverksamhet, så finns det en tanke bakom vil-

ka väggar som kan fungera som bärande respektive ej bärande i 

konstruktionen. 

 

Kostnaden för gestaltningsförslagen kommer ej att beräknas. 

 

Ventilationen i byggnaderna är inget som kommer studeras dju-

pare, mer än att hänsyn kommer att tas till utrymme för ventila-

tionens tekniska komponenter. 

2 METOD 

Materialanskaffning 

Material, önskemål och riktlinjer för examensarbetet skall samlas 

in från Karlstads kommun. Frågor under arbetets gång besvaras 

av Olle Wikberg på barn- och ungdomsförvaltningen. Övrigt 

material i form av böcker från Karlstads universitets 

bibliotek och elektroniska dokument från Karlstads kommuns 

hemsida införskaffas under arbetets gång. För kvalitetssäkring 

införskaffas regelverk och rekommendationer från olika 

myndigheter. Okulärbesiktningar på tomten där förskolan är 

planerad och studiebesök på befintliga förskolor kommer 

regelbundet utföras under tiden. 

Inläsning  

Det insamlade materialet från kommunen, myndigheter och 

böcker gällande förskolor skall läsas in under arbetets gång för att 

få information och en bred grund att stå på. Dialog med 

förskolepersonal vid studiebesök bör föras för att för att kunna ta 

del av deras erfarenheter och idéer. 

Analys 

Allt material som införskaffats skall analyseras. Analysen leder 

vidare till ett säkerhetsställande av att lagar och regler följs, samt 

att kommunens riktlinjer uppfylls. Diskussioner förs kring 

för- och nackdelar på befintliga förskolor med hjälp av SWOT-

analys och våra egna idéer gällande utformning. Med hjälp av 

analysen kan arbetet fortskrida till genomförandefasen. 

Färdigställande 

Presentera varsitt förslag på gestaltning av Zakrisdals förskola 

och dess utemiljö som uppfyller alla mål och visioner. Förslagen 

skall vara ritade i CAD och 3-d miljöer skapas för att på ett  

lättare sätt redovisa resultatet av examensarbetet. 
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3 Analys 

Allmänna förutsättningar/bakgrund 

Upptagningsområden 

Karlstad består av tretton stycken skolområden. Zakrisdal hör till  

Gruvlyckan/Mariebergs skolområde och är ett av Karlstads 

största områden med fem skolenheter och sju förskoleenheter. På 

grund av dess storlek och att en förgrening av Klarälven rinner 

genom området är Gruvlyckan/Marieberg uppdelat i två 

upptagningsområden, ett för Gruvlyckan och ett för Marieberg. I 

takt med ett ökande behov av förskoleplatser startades på 

Marieberg, Jakobsbergsskogens förskola med två avdelningar 

under hösten 2010. Jakobsbergsskogens förskola utökas under 

våren 2011 med ytterligare tre avdelningar. Under 2010 startades 

även en ny förskoleavdelning på Gruvlyckeskolan. Trots 

utökningen av antalet förskoleplatser är det fortfarande brist, 

särskilt inom Gruvlyckans upptagningsområde och då främst i de 

södra delarna i området. Prognosen visar dessutom på ytterligare 

tillväxt, exempelvis har över etthundra bostäder färdigställts på  

Zakrisdalsudden under det senaste året och fler är planerade att 

byggas inom en snar framtid. 

 

Tabell 1: Tabellen visar en prognos över antalet barn inom 

Gruvlyckans upptagningsområde. En stor ökning av barn i  

förskole- och lågstadieåldrarna spås de kommande åren.   

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall ett barn som ställts i kö till 

förskola kunna erbjudas en plats inom fyra månader. Platsen skall 

vara belägen på rimligt avstånd och så nära hemmet som  

möjligt. 

Förutsättningar i detaljplanen för  

Zakrisdals villaområde 

Zakrisdal är beläget i Karlstads västra delar, cirka 4 kilometer 

från Karlstads centrum, mellan Ullebergsleden och Vänern.  På 

Zakrisdal finns idag ett villaområde och ett stort 

verksamhetsområde. Det pågår även bebyggelse av nya villor på 

Zakrisdalsudden, belägna vid Vänerns strand. Zakrisdal ingår i 

det område i Karlstad som kallar Västkust. 

Tvärsigenom Zakrisdal går Zakrisdalsvägen. I och med att nya 

villor har tillkommit i området har Karlstads kommun uppfört 

nya busshållsplatser längs Zakrisdalsvägen. Exploateringen av 

Zakrisdalsudden har bidragit till att det finns en 

sammanhängande cykel- och gångväg från udden till det 

befintliga bostadsområdet. 

 

 

 

 

Ålder  2010 2012 2014 
1-5 313 370 417 
6-9 208 233 272 

 

 

 

(Karlstads kommun 2007a) 

 

Bild 1: Bild på busshållsplatsen vid Zakrisdal. Bakom busshållsplatsen  ligger tomten 

som är avsedd för Zakrisdals förskola. 

 

Figur 1: Figuren visar Zakrisdals stadsbussförbindelser. (Karlstadsbuss 2011) 
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Figur 2: Karta på Västkust. På bilden är den mark som är avsedd för Zakrisdals 

förskola inringad. (Karlstads kommun 2007b) 

Figur 3: Flygfoto på platsen. (Eniro) 

Kommunen har upprättat ett planprogram för Zakrisdal. Planens 

syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom Zakrisdal, 

mellan det befintliga bostadsområdet och Zakrisdals 

verksamhetsområde. Enligt Karlstads kommun kommer 

planområdets norra del rymma 100 stycken bostäder, en 

kombination mellan villor, parhus och radhus. Områdets södra 

del kommer att kunna rymma 30-50 lägenheter, samt en förskola/

skola. Karlstads kommun menar att fördelarna med att placera en 

skola här är närheten till Zakrisdalsvägen och närheten till 

naturmark. 

Buller 

Platsen har närhet till järnväg, trafik, verksamheter och Vänern. 

Karlstads kommun har gjort bullerberäkningar för platsen. 

Kommunens bullerberäkning för järnvägstrafiken på 

Skoghallsbanan visar att bebyggelse närmare än 77 meter från 

järnvägen ej är tillåtet. Byggnader skulle då vara placerade inom 

ett område där maximalbullernivån överskrider vad som anses 

godkänt. Gränsen för maximalbullernivån ligger på 70 dBA  för 

järnvägsbuller. Kommunens bullerberäkning för motortrafik visar 

att det ej tillåts någon ny bostadsbebyggelse inom 30 meter från 

bilvägens mitt. Fläktar från verksamhetsområdet kan orsaka 

buller och det gäller att ta hänsyn till detta då bebyggelse sker. 

Marknivå 

Lägsta nivå på färdigt golv skall vara minst +46,5 meter 

(höjdsystem RH100). Enligt kommunen är den valda nivån 

tillräcklig för att golv skyddas från översvämning med viss 

marginal. 

. 

 

Radon 

Radonmätningar gjordes hösten/vintern 2004 i de två befintliga 

husen inom planområdet. Resultatet visade att radonhalten 

understiger Socialstyrelsens riktvärde för bostäder. 

Miljökonsekvenser 

I Slutet av maj 2006 gjorde Karlstads kommun en 

behovsbedömning, i samråd med miljöförvaltningen och 

naturvårdsenheten. Kommunen kom då fram till att 

genomförande av planområdet ej får medföra betydande 

miljöpåverkan, gällande miljö, hälsa, hushållning med mark och 

vatten, samt andra resurser. 

Miljökonsekvenserna har bedömts utifrån 3 verksamma 

strategier där analys har gjort av effektivare energianvändning 

och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hushållning 

med mark, vatten och befintlig miljö. Sammantaget anser 

Karlstads kommun att alla 3 strategier är gynnsamma för 

planområdet. 

(Karlstads kommun 2007a) 

 

 



7 

 

Erfarenheter från andra förskolor 

Swot-analys 

SWOT-analys har genomförts på två stycken förskolor som har 

ritats av Sweco Architecture. Förskolorna som har valts för 

analys har båda gott om material att analysera och platsbesök 

kan ske relativt enkelt. SWOT står för Strengths, Weaknesses, 

Opportunities och Threats. Fokus har riktats mot förskolornas 

miljö och hållbarhetsfrågor. Det är viktiga aspekter även för 

Zakrisdals förskola. Genom att granska Alsters- och 

Skogsgläntans förskola ges en djupare inblick om dess styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Det är av stor vikt för vidare 

studier att ta till vara på styrkorna och undvika svagheterna i de 

två exemplen för gestaltning av Zakrisdals förskola. 

Alsters förskola 

Alsters förskola är i dagsläget i projekteringsfasen och har ännu 

ej börjat byggas.  Förskolan är ritad av Sweco Architects. 

Styrkor 

Området 

Området är stort och har goda naturrika tillgångar med skogen 

alldeles intill. Det finns goda gång- och cykelförbindelser. 

Cykelbanan löper förbi områdesgränsen och leder ända in till 

Karlstads centrum. I norra delen är det tänkt att en bullervall 

och ett bullerplank skall skärma av och minska bullret från den 

tungt trafikerade E18. Även byggnadskroppen är placerad för 

att minska bullret från vägen och samtidig skapa en skärm för 

rama in gårdsplanen. Både personalparkeringen och 

allmänhetens parkering är avskiljda från barnens utomhusmiljö 

med hjälp av buskar och träd. Utomhusmiljön är väl planerad  

med aktiviteter. Barnen tillåts att sysselsätta sig med sandlek, 

bondgård och klätterlek utspridda över området. 

En grillplats för små utflykter finns i anslutning till 

gårdsplanen. Människor i området på dagtid ökar det sociala 

livet i Alsters bostadsområde. 

Byggnaden 

Byggnaden har bara ett plan vilket gör det lättare för barnen att 

ta sig in och ut. Att byggnaden är i ett plan underlättar även för 

personer med funktionsnedsättning. Fönstren har olika storlek 

och är placerade på olika höjd för ett bra ljusinsläpp och för att 

barn i alla åldrar ska kunna se ut. Avdelningarna är uppdelade i 

flera separata lekrum vilket gör att barnen lättare kan 

koncentrera sig på den aktivitet som rummet är avsett för. För 

att säkerställa en låg ljudnivå är vilorummen placerade så att de 

inte angränsar till något av de andra lekrummen. Entréerna är 

uppdelade i två delar, en groventré med bra möjligheter för 

torkning av blöta ytterkläder. Nästa del är kapprummet, som är 

relativt stort. Det finns gott om platser att förvara ytterkläder 

och mycket yta till hands vid av och påklädning och för att 

personal eller föräldrar ska kunna hjälpa till. Toaletter kan nås 

från både allrummet och från kapprummet. Varje avdelning har 

tre stycken toaletter. Personalen har en egen del i byggnaden 

där de kan värma mat eller ta en paus. Personalen har även ett 

eget kapprum och tillgång till omklädning och egen toalett. 

Köket ligger bra placerat med varumottagning ut mot 

parkeringen för att mat lätt ska kunna lastas in. En stor 

gemensam matsal ligger lättillgängligt alldeles intill köket. 

Stora gemensamma lokaler så som en ateljé och samlings-/

rörelserum finns tillgängliga för alla. Dessa lokaler kan använ-

das för skapande och lek i större grupper. 

Figur 4: Dispositionsplan för tomten avsedd för Alsters förskola. 

(Karlstads kommun 2011a) 
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Svagheter 

Utomhusmiljö 

Alster trafikeras ej av stadsbusstrafik. Den kollektivtrafik som 

trafikerar området är Värmlandstrafik linje 501. Norr om 

planområdet ligger E 18 som leder till buller, eftersom vägen är 

hårt trafikerad. Buller orsakas även av en krossanläggning som 

angränsar till planområdet i norr. Riktvärdet för en ljudnivå på 

max 55 dbA uppfylles ej på hela gårdens yta. Vid 

grundläggning kan bergschakt komma att behövas för 

byggnadens östra del. 

Byggnaden 

Utformningen av planlösningen är något tveksam. Det blir 

onödigt långa avstånd för både personal och barn mellan de 

olika avdelningarna och gemensamma rummen. Visionen med 

att alla avdelningar skall ha direkt kontakt med de 

gemensamma ytorna lyckas Sweco inte med att förmedla i 

planlösningen. Utformningen av avdelningarna på Alsters 

förskola motsätter vi oss också något, då det finns tydliga 

brister. Endast varannan avdelning har toalett för personer med 

funktionsnedsättning. Allrummet på avdelningarna ser ut att 

vara något korridorsbildande, vilket inte är i enlighet med 

 

målsättningen om att skapa en byggnad med öppna lokaler. 

Genom enkel förändring av planlösningen på avdelning sex kan 

lokalen nyttjas för skolverksamhet. Det låter bra i teorin, men 

rummet är väldig asymmetrisk och kan på grund av det vara 

svårmöblerat. Vad beträffar personalutrymmet har RWC och 

dusch kombinerats, vilket ej är någon bra lösning. Istället skall 

det finnas separat dusch och RWC. 

Möjligheter 

Förskolans inflytande på Alsters bostadsområde 

Den befintliga förskolan på Alster är två avdelningar stor. I och 

med att en ny förskola med totalt sex avdelningar byggs ökar 

kapaciteten för antalet barn markant. Platsen där förskolan skall 

placeras består av gles och planerad granskog. Genom att 

förskolans placeras inom det planområdet stärks den fysiska 

kopplingen mellan planområdet och Alsters villaområde. Det är 

logiskt att tänka sig att eftersom Karlstads befolkning ökar, 

kommer även befolkningen i Alster öka. Ökad befolkning ger 

ett bredare underlag för kollektivtrafiken och möjlig utbyggnad 

av Karlstadsbuss stadsnät är en förmodad effekt. 

Byggnaden 

Det finns möjlighet att omkonstruera vissa avdelningar för att 

nyttja lokalerna till skolverksamhet. 

Hot 

För planområdet är det största hotet transporterna av farligt gods 

på E 18. För att säkerhetsställa personalens och barnens 

säkerhet har därför förebyggande åtgärder vidtagits för eventuell 

olycka. Inga byggnader eller skolgård tillåts närmare än 125 

meter från E 18. Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram rekom-

mendationer för ny bebyggelse intill järnvägar och vägar med 

transporter för farligt gods. Minsta avstånd där förläggning av de 

flesta typer av verksamheter är 75 meter från motortrafikled. 

(Länsstyrelsen 2000)  

Bakgrundsmaterial 

SWOT-analys har utförts på det material som finns tillgängligt på 

Karlstads Kommuns hemsida. 

(Karlstads Kommun 2011b) 

Figur 5: Planritning av Sweco Architects gestaltningsförslag till 

Alsters förskola. (Karlstads Kommun 2011a) 
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Förskolan Skogsgläntan 

Förskolan Skogsgläntan stod färdig i augusti 2010. Förskolan är 

även den ritad av Sweco Architects och byggdes av NCC. 

Styrkor 

Området 

Förskolan Skogsgläntan är centralt belägen i Kil. Från 

Skogsgläntan till den lokala Storgatan som går genom Kils 

centrum är den endast ca 300 meter. Förskolan är placerad nära 

den regionala idrottsanläggningen, där det finns bollplaner, 

tennisbanor och en ishall. Söder om förskolan finns det även ett 

stort grönområde, dit små utflykter kan planeras. Mitt emot 

förskolan ligger Sannerudsskolan. På Sannerudsskolan bedrivs 

högskoleverksamhet och där studerar totalt cirka 450 elever.

(Kils Kommun 2010). Trafiken är väldigt begränsad i området, 

eftersom Kils kommun valt att under dagtid stänga av den gata 

som passerar området. Trafiken blir då hänvisad till en parallell 

gata bakom förskolan. Det leder till att bullernivån i området är 

väldigt låg. På tomten finns det bra förvaringsmöjligheter i form 

av förråd. 

 

Byggnaden 

När Skogsgläntan projekterades var miljöfrågan en central del. 

Den första tanken var att byggnaden skulle hålla 

passivhusstandard, men på grund av att barnens komfort skall 

ligga i fokus togs beslut att installera golvvärme i samtliga rum. 

Byggnaden kunde då inte klassificeras som passivhus, utan 

kallas istället för ett lågenergihus. På taket har solfångare 

placerats. Solfångarna är tänkta att värma upp tappvarmvattnet 

under sommarhalvåret. Resterande  del av året värms 

tappvarmvattnet upp med hjälp  av fjärrvärme. Byggnaden är 

kompakt och från alla avdelningar  är det nära till förskolans 

gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena är stora 

och rymliga och i mitten är förskolans ”hjärta” placerat. Hjärtat 

är ett inglasat lekrum som har högt i tak och är inrett med ett 

mjukt golv. Rummet lämpar sig för olika typer av fysiska 

aktiviteter. I det gemensamma rummet är även matsalen 

placerad där alla barnen äter sina måltider tillsammans. 

Skogsgläntan är ritad av samma arkitektföretag som ritat 

Alsters förskola. Båda förskolorna är ritade utifrån barnens 

längd. Det innebär exempelvis olika bröstningshöjder på 

fönster, så att även barnen skall kunna se ut. Fler likheter är att 

båda förskolorna är utformade med vindfång utanför 

avdelningarnas ytterentréer, gott om toaletter och att personalen 

har en egen avdelning i byggnaden. Det som skiljer nämnvärt är 

att i Kil lagas maten på plats i ett storkök, samt att på varje 

avdelning finns ett mindre kontor avsett för personalen på 

avdelningen. 

Figur 6: Dispositionsplan för tomten avsedd för förskolan Skogsgläntan i Kil. 

(Sweco) 
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Svagheter 

Utomhusmiljö 

Tomten är ganska steril och ytan ganska så liten. Det finns 

ingen vegetation som ger solskydd under sommaren, inga 

buskar som skärmar av och verkar rumsbildande i 

utomhusmiljön. Förvaring för barnvagnar saknas. 

Byggnaden 

Kapprummen till varje avdelning upplevs som något små. Det 

blir lätt trångt då barnen skall lämnas på morgonen och hämtas 

på eftermiddagen. Avdelningarna kan eventuellt upplevas som 

trånga och verkstad för utforskande lek saknas. 

Förvaringsmöjligheterna kunde varit större. Varje avdelning har 

ett litet förråd, men i dem har en elcentral installerats vilket gör 

att förvaringsmöjligheterna blir något bristfälliga eftersom det 

ej är tillåtet att blockera elcentralen. Det finns bara två 

handikapptoaletter på hela förskolan, varav en avsedd endast 

för förskolebarnen och dess besökande. Kökspersonalens arbete 

försvåras och kräver tunga lyft på grund av att det inte finns 

någon mottagningslucka för disk mellan matsal och kök. 

Kökspersonalen tvingas lyfta och köra in disken på små vagnar 

till diskrummet. 

 

Möjligheter 

Utomhusmiljö 

Trots en relativt liten tomt så finns det utrymme att bygga 

barnvagnsförvaring. Eftersom  ingen  vegetation har planterats  

finns det stora möjligheter att skapa en trevlig 

utomhusmiljö. En väl planerad utomhusmiljö med 

rumsbildande buskar och träd ger bra vind- och solskydd och 

barn ges möjlighet att skaffa sig kunskaper om träd och växter. 

Byggnaden 

På grund av att det gemensamma utrymmet är så pass stort och 

flexibelt ges goda möjligheter att möblera om och använda ytan 

till olika ändamål. 

 

Hot 

Det finns ingen möjlighet till utbyggnad eftersom tomtens yta är 

begränsad. Fasaden är målad med järnvitriol. Vid urlakning kan 

vitriolen missfärga angränsande byggdelar och markytor.

(Träguiden 2007) 

Figur 7: Fasad mot söder , Sweco Architects gestaltningsförslag till  Förskolan Skogsgläntan i Kil. (Sweco) 
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Några inspirationskällor 

Kindergartens, Tromsø, Norge 

70°N arkitektur är ett arkitektföretag från Tromsø, Norge(http://

www.70n.no/). 70°N har ritat två stycken förskolor i Tromsø 

där ett modernt formspråk tydligt påvisas. Arkitekturföretaget 

har lekt mycket med färg och form för att skapa spännande mil-

jöer för förskolebarnen. Accentfärgerna ger liv åt inomhusmil-

jön och barnen uppmuntras att klättra och krypa genom hål 

istället för att passera genom dörrar för att komma in i rummen. 

Handmade school, Bangladesh 
Handmade school är byggd för hand av lokala hantverkare, 

elever, lärare och volontärarbetare från Europa. De byggmaterial 

som använts är lerjord, bambu, rep och halm. Interiören är väldigt 

spännande då arkitekterna skapat grottliknande miljöer där 

barnen kan leka. Hålen fungerar även som roliga passager mellan 

olika rum, eller som sittmöbel. 

Loris Malaguzzi Infant School, Reggio Emilia, 

Italien 

Reggio Emilia är en särskild pedagogisk filosofi som kommer 

från staden Reggio Emilia i norra Italien. Reggio Emelia står för 

”ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk 

livshållning som bygger på en stark tro på människans 

möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att 

alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende 

drivkraft att utforska världen”  (Reggio Emilia 2011)  

 

 

Bild 2: Bild från Kindergartens, Tromsø, Norge 
(70°N arkitektur as 2006) 

 
 
Bild 3: Bild från Kindergartens, Tromsø, Norge 
(70°N arkitektur as 2006) 
 

Bild 4: Bild från Handmade school, Bangladesh 
(Imagine school design 2008) 

Bild 5: Bild från Handmade school, Bangladesh 
(Imagine school design 2008) 

Bild 6: Bild från Loris Malaguzzi infant school, Italien 
(Imagine school design 2008) 

Bild 7: Bild från Loris malaguzzi infant school, Italien 
(Imagine school design 2008) 
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Utformning av Zakrisdals förskola 

Allt inläst- och analyserat material används när Zakrisdals 

förskolan ska utformas. Områdesanalysen beskriver områdets 

förutsättningar och bildar tillsammans med Karlstads kommuns 

önskemål, riktlinjer som är bra att följa. SWOT-analyserna av 

de två förskolorna utnyttjas genom att de fördelar och 

möjligheter som finns tas tillvara på och kanske till och med 

utvecklas en eller ett par nivåer. De svagheter och hot som finns 

bör undvikas eller minimeras i allra största grad. 

 

Socialstyrelsen 

När det gäller förskolors lokalbehov och regler för utformning 

av miljöer så har Socialstyrelsen varit den största källan. 

 ”Socialstyrelsen är en statlig myndighet under 

 Socialdepartementet och har en mycket bred verksamhet 

 som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, 

 smittskydd  och epidemiologi” (Socialstyrelsen 1999). 

 

Socialstyrelsen utgår alltid ifrån gällande lagar och 

förordningar. Deras arbete går ut på att samla in information, 

sammanställa, analysera och sedan förmedla kunskapen i olika 

texter. Texterna består utav riktlinjer och normer för de olika 

verksamhetsområdena. I boken ”Lokaler och miljö i förskola 

och fritidshem” (Socialstyrelsen 1990) finns riktlinjer för vad 

som ska ingå i- och utformningen av en förskola. Boken 

beskriver det mesta t.ex. hur stor golvyta varje avdelning bör ha 

i förhållande till antal barn, hur dörrar skall utformas för att 

vara handikappanpassade, ljudnivåer, ljusinsläpp och hygien. 

 

Riktlinjer och önskemål från Karlstads 

kommun 

• Lokalerna skall med små medel kunna omkonstrueras till 

att fungera som undervisningslokal för skolverksamhet. 

• Lokalerna skall vara avsedda för mellan 60-70 elever. 

• Det är önskvärt att förskolan utförs i två våningsplan 

• Totalt skall Zakrisdals förskola bestå av fyra avdelningar. 

• Huskroppen skall vara utformad så att en eventuell 

 tillbyggnad enkelt skall kunna utföras. 

• Aktivt tänka på miljön vid val av material i byggnaden. 

• Ta tillvara på naturen och dess styrkor till att skapa en 

trivsam utemiljö. 

• Utforska olika alternativ och möjligheter för en låg 

 energiförbrukning. 

Förhållningssätt till Karlstads kommun  

riktlinjer och önskemål 

Karlstad kommuns riktlinjer och önskemål är en väsentlig del i 

gestaltningsprocessen, eftersom examensarbetet görs i 

samverkan med dem.  Man bör dock understryka att det ej är 

några krav eller regler som Karlstads kommun ställer. 

Riktlinjerna och önskemålen ska finnas med i 

gestaltningsprocessen, men det är viktigt att man som individ 

kan ta ett självständigt ställningstagande i relation till 

uppdragsgivaren för att finna en god lösning. För att ge 

Karlstads kommun fler valmöjligheter kommer två förslag att 

frambringas. I det ena förslaget kommer  förskolan utformas i 

två plan, enligt kommunens önskemål. I det andra förslaget 

kommer förskolan att utformas i ett plan,  det kan vara 

intressant att se hur en förskola med endast ett våningsplan  

förhåller sig storleksmässigt på tomten, om det ens är möjligt 

att bygga i ett plan.  
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Byggnaden 

Fasadbeklädnad 

Fasaden är en stor del i utformningen av byggnaden och har 

flera uppgifter. Fasaden är det första vi människor ser så det är 

viktigt att den ger ett bra första intryck. Fasaden ska även få 

byggnaden att smälta in i omgivningen, både med andra hus, 

samt den omkringliggande naturen. För att följa trenden hos den 

befintliga bebyggelsen så bör trämaterial användas. De 

nybyggda villorna på Zakrisdalsudden har ett genomgående 

tema med träfasad, vilket inte är konstigt då hela Zakrisdal är 

rikt på skog och annan växtlighet. Fasadens kanske viktigaste 

uppgift är att skydda huset från väder och vind. Trä är ett 

Beprövat fungerande material som har används länge vid 

husbyggnation i Sverige. Färgvalet kan avgöra om huset 

smälter in eller sticker ut i sin omgivning. En grå eller grön ton 

på de största ytorna skulle passa bra mot den omgivande 

skogen. Färgen bör vara skonsam för miljön. 

Uppvärmningssystem 

Byggnaden bör ligga i utvecklingens framkant vad gäller 

uppvärmningssystem och energianvändning. Diskussioner har 

förts kring vilken standard som passar bäst i detta fall. Fast står 

i alla fall att huset skall vara ett lågenergihus. Lågenergihus är 

ett samlingsnamn som definierar byggnader vars 

energianvändning är lägre än vad som krävs för nybyggnation 

enligt Boverkets Byggregler (BBR). Det finns dock inga 

normer på hur mycket lägre än standard energianvändningen 

måste vara. En variant av lågenergihus är Passivhus. Ett 

Passivhus syftar till ett hus som har betydligt bättre prestanda 

jämfört med standarden för nybyggnation enligt BBR:s krav. 

De kriterier som ställs på ett passivhus har tagits fram av Forum 

för energieffektiva byggnader (FEBY). Kraven som ställs syftar 

till ett lågt behov av tillförd effekt och energi till uppvärmning 

av byggnaden. Kraven uppfylls bl.a. genom användning av 

tjock isolering i tak, vägg och grund, fönster med lågt U-värde, 

lågt luftläckage, minimering av köldbryggor och 

värmeåtervinning genom ventilationssystemet. För att 

säkerställa barnens hälsa kan det vara bra att installera 

golvvärme. Barnen vistas utan skor inomhus och lek i form av 

att krypa, kräla eller överhuvudtaget befinna sig på golvet 

förekommer i stor grad. Uppvärmningen av vattnet i 

golvvärmen bör då ske med moderna miljövänliga metoder. 

Solfångare kan täcka behovet av varmvatten under 

sommarhalvåret och delar av uppvärmningen under höst, vinter 

och vår. Under vinterhalvåret behöver solfångarna kompletteras 

med andra alternativ. Fjärrvärmenätet finns utbyggt alldeles in-

till området och skulle lätt kunna kopplas in till byggnaden. 

 

Placering 

Placeringen av byggnaden är viktig för att på bästa sätt utnyttja 

platsens möjligheter. Förutsättningarna som platsen ger i 

dagsläget gör att placeringen inte kan ske vart som helst. 

Byggnaden skall ge upphov till att skapa en utomhusmiljö där 

det ska vara lätt att ha uppsikt över alla barn. Förskolan bör 

därför inte stå mitt på området då detta skulle blockera 

sikten över gården. Placeringen bör därför ske i utkanten av 

området. Detta skulle även underlätta för matleveranser och alla 

som ska ta sig till byggnaden. 

 

Det är fördelaktigt att begränsa motortrafiken på platsen med 

hänsyn barnens säkerhet. Trafiken ut till Zakrisdalsudden sker 

på en lite större väg som löper längs den norra och västra sidan. 

På grund av den begränsade tomtytan, kan tänkas att 

parkeringsplatser för personal placeras längs en mindre grusväg 

intilliggande till tomtens östra sida. Denna sida är förmodligen 

också lämpligast för att lämna och hämta barn då trafiken på 

denna väg är närmast obefintlig. Placeringen är också viktig för 

eventuella utbyggnadsmöjligheter. Extra avdelningar måste 

kunna byggas utan allt för radikala ingrepp på platsen. 

 

Vid placering av byggnaden bör även hänsyn tas till solljus och 

platsens naturliga förutsättningar. Söder om tomten öppnas 

landskapet upp, markens topografi blir jämnare. Det faller sig 

då naturligt att byggnadens framsida vetter mot söder och att 

den mesta av utomhusleken placeras i denna riktning.  
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Antal plan 

Frågan om antal våningsplan är svår. Flertalet för och nackdelar 

kan räknas upp för båda alternativen. Genom att bygga i ett 

våningsplan ökar tillgängligheten. Barnen kommer närmare 

naturen och har lättare att ta sig ut till den. Det är också lättare 

att förflytta sig inom byggnaden till exempelvis matsal och 

gemensamma rum. Den största nackdelen är dock att mer av 

gårdens yta tas upp av själva byggnaden. Området är relativt 

stort men det gäller att väga in vikten av en rymlig och trivsam 

utomhusmiljö. Den största fördelen med att bygga i två 

våningsplan är möjligheten till en framtida utbyggnation, både 

utrymmes- och byggnationsmässigt. En utbyggd 

enplansbyggnad kan ta upp allt för stor plats och det kan bli 

svårt att få alla avdelningar att hänga samman med de 

gemensamma lokalerna. Det negativa med en byggnad i två 

plan är som nämnt tillgängligheten. Trappor är svåra att 

använda för små barn. En eller flera hissar skulle behöva 

installeras, men det skulle bli trångt när alla barn skall förflytta 

sig samtidigt.    

Tak 

Takbeklädnaden är till för att skydda byggnaden mot snö, regn 

och andra väderförhållanden. Men den spelar även en viktig roll 

som estetisk faktor i en byggnad. Sedumtak med dess grönska 

som ändrar skepnad med årstiderna är ett trevligt inslag. Sedum 

är dessutom miljövänligt, bland annat så fångar det upp en del 

surt regn. Lutningen får inte vara för stor om denna 

takbeläggning skall användas. 

Fönster 

Olika storlekar på fönster ger fasaden ett lekfullt och modernt 

intryck. Att utgå ifrån både vuxnas och barns gränssnitt leder 

till placering av fönster på olika bröstningshöjder. Burspråk är 

en fin detalj som livar upp fasaden. Istället för en platt fasad får 

väggen ett intressantare uttryck. Burspråk ger en mer vidsträckt 

vy. Utformas burspråken med ett tillräckligt stort djup så tillåts 

människor sitta i fönstren och blicka ut, eller kanske läsa en 

bok. 

Bild 8: Sedumtak. Plats: Garage, Sannegården Göteborg (Arbetarbladet 2011) 
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Inomhusmiljö 

En central punkt för Zakrsidals förskola är att inomhusmiljön 

skall vara trivsamt så att alla känner sig välkomna. Individen 

skall uppmuntras till att utöva olika typer av aktiviteter. 

Byggnaden skall kännas luftig och rymlig, samtidigt som den 

skall vara kompakt. Takhöjden är viktigt för inomhusmiljön. 

Högt i tak ger en luftig och rymlig känsla. 

Ljud 

 Ljuddämpade väggar och tak bidrar till en mer trivsam miljö 

att vistas i. Buller påverkar oss negativt på många olika sätt. 

Det är inte bara hörseln som tar skada. Socialstyrelsen har givit 

ut ”Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i 

förskolan” (Socialstyrelsen 2010) där Socialstyrelsen beskriver 

negativa konsekvenser som uppstår när ljudnivån blir för hög i 

våra förskolor. 

Barnens behov 

Barnen skall kunna få utlopp för sina behov i en trygg och 

lärorik miljö. För att barn med funktionsnedsättning skall känna 

sig välkomna är deras behov något som också måste 

tillgodoses. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med 

toaletter avsedda för personer som är rullstolsburna. 

Handikapptoaletter  skall enkelt kunna nås från alla 

avdelningar. Det skall även finnas plats för byte mellan utom-

hus- till inomhusrullstol, samt plats för laddning av elrullstol. 

Ett godare arbetsklimat för personer med försämrad syn uppnås 

genom väl planerad ljus och färgsättning. För individen är det 

viktigt att belysning kan föras nära arbetsmaterialet och att ytor 

förtydligas. (Socialstyrelsen 1990) 

Barnens säkerhet 

Barnens säkerhet ligger hela tiden i fokus. Tekniska detaljer för 

barns säkerhet som ej får glömmas bort är att tappvarmvatten ej 

får överstiga 380C, kända allergiframkallade ämnen skall 

undvikas, dörrar och glaspartier markeras tydligt så de är lätta 

att uppfatta, skydd på lysrörsarmatur etc. Socialstyrelsen har 

utförligt skrivit ned tekniska detaljer gällande utformning av 

förskolor (Socialstyrelsen 1990). Det känns väsentligt att de 

rekommendationerna följs vid gestaltning av Zakrisdals 

förskola. 

Gemensamma ytor 

Barnen skall ges möjligheter till att utforska lek, rörelse, bild, 

musik och drama. En ateljé är planerad där barnen kan skapa 

fritt och utrycka sig genom bild och form. Barnen uppmuntras 

till att utforska sin kreativa sida. Ateljén bör kunna nås från 

samtliga avdelningar, därför är det fördelaktigt om den 

placeras centralt i byggnaden. Det skall finnas möjlighet att 

utforska musik på förskolan i ett externt musikrum eller på 

avdelningarna. Barn har mycket energi i kroppen och genom 

aktiviteter utvecklar de sitt kroppsmedvetande. För att kunna 

tillfredsställa barnens behov skall det finnas ett 

aktivitetsrum där barnen kan leka fritt. Rummet lämpar sig för 

livligare lekar där personal slipper oroa sig att föremål runt 

omkring kan gå sönder. En stor gemensam yta kan lämnas 

omöblerad där endast fantasin sätter gränserna. Tomma 

golvytor inspirerar barn till att springa, rulla, hoppa osv. 

(Grindberg et al. 2000) 

 

Avdelningarna 

Avdelningarna skall fungera som mysiga krypin där barnen 

trivs. Det är fördelaktigt att avgränsa rummen på avdelningarna 

för olika typer av verksamheter så att alla individers behov  

tillgodoses (Socialstyrelsen 1990). En del barn gillar att skapa 

och utforska, medans andra tycker mer om lite lugnare lekar. 

För att undvika höga ljudnivåer i rum där barnen ligger och vi-

lar, är det lämpligt att livligare aktiviteter ej bedrivs vägg i vägg 

med vilorum. Varje avdelning utrustas även med skötrum och 

toaletter. 

Kapprummen skall vara så pass rymliga att föräldrar och barn 

kan vistas i dem utan att behöva trängas. Socialstyrelsen 

rekommenderar att kapprumen ska vara minst 2,4 meter breda 

(Socialstyrelsen 1990). Goda förvaringsmöjligheter av barnens 

ytterkläder, möjlighet att förvara extrakläder, samt upphängning 

och torkning av blöta kläder ger barnen större frihet att kunna 

leka fritt utan att personalen behöver tänka på att barnen inte får 

bli blöta eller smutsiga. 
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Personalens behov 

Vid utformning av en förskola är det inte enbart barnens behov 

som är i fokus. Lika väsentligt är det att personalen skall trivas 

på sin arbetsplats. Att lyssna på vad deras behov är och aktivt 

arbeta för att främja personalens välbefinnande och 

arbetsklimat är väldigt viktigt. 

 

För en god arbetsmiljö skall avstånden mellan avdelningarna, 

de gemensamma ytorna och personalutrymmen inte vara allt för 

stora. Tunga lyft och obekväma arbetsställningar är något som i 

möjligaste mån bör undvikas. Kökspersonal hanterar 

stora mängde mat och disk och för deras del är onödiga lyft på 

grund av brister i planlösning olyckligt. En mottagningslucka 

för disk mellan kök och matsal är en teknisk detalj som 

underlättar för kökspersonalen. Kökspersonalen slipper lyfta in 

disken i diskmaskinen själva, istället placerar varje elev sin disk 

i ett ställ som sedan förs vidare med hjälp av rullband in i 

diskrummet. 

Ansvar 

Personalen har ansvar för att barnen inte skall skada sig under 

tiden de vistas på förskolor. För att underlätta 

förskolepersonalens arbete skall ytor vara lätta att överblicka 

och ha god barnsäkerhet. 

 

Personalutrymmen 

Det skall finnas goda personalutrymmen. Även personalen skall 

ha möjlighet till vila och koppla av i lugn och ro. Ett 

pausutrymme bör finnas och vara utrustat med ett kök, samt 

plats för att sitta och äta. Ett pentry kan även placeras inne på 

avdelningarna. Nackdelen med pentry är att det finns viss risk 

att barnen kan bränna sig på kokplattor eller skada sig på vassa 

köksredskap. Omklädningsrum, samt möjlighet att duscha skall 

ges på arbetsplatsen. Istället för att placera en liten kontorsyta 

på varje avdelning skall en central expedition finnas. Varför  

denna lösning har valts bottnar i det platsbesök som gjordes på 

förskolan Skogsgläntan i Kil. På Skogsgläntan fanns det ett litet 

kontorsutrymme på varje avdelning. Rummet användes dock 

inte för sitt tänkta ändamål, utan fungerade mer som ett  

förvaringsutrymme.   Rum för enskilda samtal med föräldrar 

och deras barn, anhöriga eller mellan personal och arbetsgivare 

skall också finnas. 

Figur 8: Planritning för Skogsläntan i Kil. (Sweco) 

Figur 9: Planritning över avdelningarna med markerade expeditioner för Skogsgläntan i 

Kil. (Sweco) 
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Utomhusmiljö 

Utomhusmiljön bör planers på ett sätt så att den tillfredsställer 

barnens sinnen. I Läroplan för förskolan (Skolverket 1998) står 

det att ” Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”. Det betonar 

vikten av att det skall finnas en rad olika möjligheter för barnen 

att 

inspireras till lekfulla aktiviteter, samtidigt som platsen skall 

erbjuda lekredskap. Forskning har visat att barn vistas utomhus 

mycket har mindre sjukfrånvaro (Söderström och Blennow, 

1998) och att fysisk inaktivitet kan kopplas till övervikt. (Goran 

MI et al. 1999) 

Närhet till naturen 

Platsen är berikad med en naturskön miljö som bör bevaras och 

integreras i området. Öster om tomten finns ett stort 

skogsområde dit utflykter kan planeras. I tomtens norra del 

finns det idag en naturmark som skall bevaras. Platsen lämpar 

sig utmärkt för lek med naturliga material, där barnen tillåts en 

friare lek som är viktigt för individens skapande. 

(Socialstyrelsen 1990). För att underlätta för synskadade och för 

barn med funktionsnedsättning skall utomhusmiljön 

planeras på ett sådant sätt att även de barnen kan känna sig tryg-

ga. Söder om tomten finns en stor betesmark för nötkreatur. 

Ytor och gångvägar på tomten kan anläggas med stenmjöl som 

underlag istället för asfalt. Med stenmjöl fås ett mjukare och 

mer naturligt underlag än vad asfalt är. Underlag på tomten bör 

vara mjuka eftersom barn lätt kan ramla. Gräs och sand är goda 

material att förse övriga ytor med. 

Bild 10: Bild på betesmark för nötkreatur söder om tomten. 

Bild 9: Bild på ek i tomtens norra del. 
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Lokalt utnyttjande av dagvatten 

Lokalt utnyttjande av dagvatten (LUD) innebär att regnvattnet 

tas tillvara (Block & Bokalders 2009). På platsen kan  

exempelvis en vattentrappa anläggas, eller ränna för vattnet att 

rinna igenom. Vattnets kretslopp synliggörs och skapar en rolig 

plats för barn att leka vid. Ur pedagogisk synvinkel är lek med 

basmaterial viktigt för barn med funktionsnedsättning.

(Socialstyrelsen 1990) 

Vinter 

För att tillfredsställa barnens behov skall utomhusmiljön vara 

planerad på ett sådant sätt att barnen kan vistas utomhus och 

sysselsätta sig med men en rad olika aktiviteter även under 

kallare delar på året. Bullervallarna i tomtens västra del kan 

fungera som pulkabackar. På tomten kan en grusplan anläggas 

där möjlighet finns att åka skridskor på vintern. Under andra 

delar av året kan grusplanen användas för olika typer av 

aktiviteter, till exempel bollspel. 

Motortrafik 

Med hänsyn till buller i området är det lämpligt att en bullervall 

placeras i tomtens västra del för att dämpa ljudet från vägen 

mot Zakrisdalsudden. I norr skyddar befintlig skogsmark, samt 

byggnaden mot buller. 

 

 

Bild 11: Lokalt omhändertagande av dagvatten i Kristianstads 

kommun. (Kristianstads kommun 2010) 

 

 

Bild 12: Bild på isbana i Timrå kommun.. (Timrå kommun 2004) 
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Spännande uterum 

Att dela in utemiljön i olika zoner med hjälp av buskar och 

annan vegetation har positiva effekter. Vegetationen på tomten 

skapar en trygg miljö som även fungerar som vind- och 

solskydd. Ett bra leklandskap skall inte utformas efter vad 

barnen ska göra på platsen, utan endast ge en antydan på vad de 

kan göra (Lenninger och Olsson 2006). Det som är värt att tän-

ka på gällande utemiljön är att livligare lekar bör ej bedrivas i 

direkt anslutning till utrymmen för lugna lekar. På tomten skall 

det finnas plats för odling, sådana sysslor är värdefulla utifrån 

pedagogisk synvinkel (Socialstyrelsen 1990). För utveckling av 

barnens grovmotoriska rörelser skall det finnas utrymme för 

sandlek, klätterlek och balanslek. De yngre barnen skall ha ett 

utrymme på tomten avsett endast för dem. Ett väsentligt mål för 

Zakrisdals förskola är att sunda materialval bör göras vid 

byggnation. Det gäller även utomhusmiljön. Därför skall 

lekredskapen i största möjliga mån vara gjorda av naturliga ma-

terial och helst tillverkade lokalt.  

 

Bild 13: Bilden visar Vallåskolans hinderbana inne i skogen. 

(Vallåskolan) 

Bild 14: Bilden visar Naturskolan i Lunds och dess klätterlek i 

skogen. (Naturskolan 2009) 

Bild 15: Bilden visar barn som arbetar och utforskar odling. 

(Naturskolan) 
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Placering och utomhusmiljö 

Då förskolan är utformad i markplan måste byggnaden place-

ras på tomten på ett sådant sätt att förskolan i framtiden skall 

kunna kompletteras med ytterligare en byggnad på tomten.  

Det hade varit naturligt att placera byggnaden i tomtens norra 

del, för att få så stor utomhusmiljö som möjligt i sydlig 

riktning. Men i tomtens norra del finns det idag ett område 

som skall bevaras. Med det i åtanke placeras huskroppen i 

tomtens östra del, i anslutning till befintlig bilväg. Det ger 

möjligheter till utbyggnad  väster om förskolan. Förskolan 

placeras i utkanten utav tomten, nära väg för att underlätta för 

den fordonstrafik som berör förskolan. Byggnaden skärmar av 

mot buller från Zakrisdalsvägen. I tomtens norra del kommer 

mycket av skogen lämnas orörd. Här ska barnen kunna 

springa och leka fritt. För utveckling av barnens 

grovmotoriska rörelser placeras en hinderbana i skogen. I öst 

sker varumottagning, samt avlämning och upphämtning av 

barnen. I syd-öst finns det en grillplats med träd som skyddar 

mot vind. Bollplanen kan under vinterhalvåret spolas upp till 

isbana där barnen kan åka skridskor. Mitt emot bollplanen 

finns det odlingsmark. De mindre barnen har sandlek och 

gungor avsedda endast för dem, beläget närmast byggnaden. 

Längre söderut finns det en lite större sandlåda där de äldre 

barnen har möjlighet till att klättra i klätterställning och åka 

linbana. På platsen finns lokalt utnyttjande av dagvatten i 

form av en ränna som fylls med vatten när det regnar. I 

tomtens syd-västra ände finns en labyrint där barnen kan 

springa runt. Bullervallen kan fungera som pulkabacke under 

vintern. 

 

 

4 FÖRSLAG/GESTALTNING 

Förslag 1 
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Figur 10: Situationsplan förslag 1.  
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Byggnad i markplan 

Förskola i ett plan maximerar tillgängligheten. Barnen 

kan lätt transportera sig mellan inom- och utomhusmil-

jön. Barnen slipper trappor som de kan ramla och slå sig 

i. De problem som kan uppstå då förskolor uppförs i ett 

plan är att det kan bli långa avstånd mellan gemensamma 

ytor och avdelningarna. Det problemet löses genom att 

placera gemensamma ytor centralt i byggnaden. 

Gemensamma ytor 

Eftersom avdelningarna är grupperade i par, har varje par 

angränsande rum bestående av mys/lekrum, ateljé, 

aktivitetsrum, städrum och tvättrum. Golvet i mys/

lekrummet består utav en mjuk matta där barnen tillåts att 

bedriva vildare lekar utan att skada sig. I ateljén kan 

barnen utforska bild och form. Här tillåts barnen att rita, 

måla och skulptera. Aktivitetsrummet är utmärkt yta för 

barnen att springa runt och hoppa omkring. 

Matrum 

För optimal tillgänglighet är matsalen placerad i mitten 

av byggnaden. Rummet är försett med glasad fasad som 

vetter mot söder och fönster i taket. Det höga 

ljusinsläppet ger en känsla av rymd och öppenhet. Trä-

däck utanför matsalen skapar möjlighet att sitta 

utomhus och äta under varmare delar på året. 

Personal 

Personalutrymmet består av expedition, 

omklädningsrum, pausrum/matrum, samtalsrum och 

RWC. Pausrummet/matrummet ligger avskilt, här kan 

personalen koppla av, äta och fika. Personalen har även 

möjlighet att sitta ute, då rummet omsveps av ett stort 

trädäck. 

 

 

21 

Figur 11: Planritning för gestaltningsförslag 1. 

Figur 12: Bubbeldiagram som visar 

kontakten mellan olika rum och utomhusmiljö. 
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Avdelningarna 

Byggnaden består utav fyra stycken avdelningar. 

Avdelningarna är grupperade i par, spegelvända emot 

varandra. Till varje avdelning finns ett vindfång som 

fungerar som groventré. Avdelningarna har generöst med 

utrymme och är anpassade för individens behov. Varje 

avdelning har plats för 20 barn och är utformade med 

kapprum, allrum, verkstad, vilrum, lekrum, skötrum, 

förråd, pentry, WC och RWC. Lekrummen är fantasifulla 

och roliga rum där barnen uppmuntras att klättra genom 

hål i väggen istället för att passera dörren för att nå 

lekrummen. I lekrummen finns burspråk som ger rummet 

en större rymd och ger fasaden ett livligare intryck. 

Golvet i lekrummet är mjukt och krypvänligt. Verkstaden 

har generösa ytor där barnen kan bedriva utforskande lek. 

Vilrummen saknar fönster och ligger inte vägg i vägg 

med något rum där livligare aktiviteter bedrivs. I 

vilrummet skall barnen kunna koppla av och inte störas 

av ljud eller ljus. 

Flexibilitet 

Genom att ta bort väggen mellan lekrum och 

allrum kan avdelningarna lätt omkonstrueras för att 

fungera som undervisningslokal för skolverksamhet. Det 

medför en flexibel byggnad som kan anpassa sig till hur 

befolkningssituationen i området ser ut. 

Figur 13: Planritning av en avdelning för gestaltningsförslag 1. 
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3D-vy över gestaltningsförslag 1 

 

 

 

Bilden närmast till höger visar vyn från aktivitetsrummet och blickar mot ateljén. 

Hålen är runda fönster, som ger en rymlig och luftig känsla. Bilden längst till höger visar spännande 

kryp– och klätterhål in till mysrummet. Golvet i mysrummet består av en mjuk matta som tillåter barnen 

till livligare lekar utan att behöva slå sig.  

 

. 

Figur 14: Figuren visar hur byggnadens exteriör ser ut. Tillbyggnad sker 

genom att ytterligare en byggnad byggs bredvid den redan befintliga.   
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Placering och utomhusmiljö 

Byggnaden placeras i den östra delen av området nära den 

lågt trafikerade vägen. Det är viktigt att de befintliga träden 

inte skall behöva tas bort. Byggnaden är vriden så att entréer 

och de största fönsterytorna vetter mot sydost för bästa 

solinfall och för att öppna upp mot gården. 

I tomtens norra del kommer mycket av skogen lämnas orörd. 

Här ska barnen kunna springa och leka fritt. För utveckling av 

barnens grovmotoriska rörelser placeras en hinderbana i  

skogen.  I öst sker varumottagning, samt avlämning och 

upphämtning av barnen.  De mindre barnen har sandlek och 

gungor avsedda endast för dem, beläget nära avdelningarna. 

Mittemot finns möjlighet till odling. Centralt på tomten finns 

det en lite större sandlåda där de äldre barnen har möjlighet 

till att klättra i klätterställning och åka linbana. Grusplanen 

kan under vinterhalvåret spolas upp till isbana där barnen kan 

åka skridskor. I syd-väst finns det en grillplats med träd som 

skyddar mot vind.  På platsen finns lokalt utnyttjande av 

dagvatten i form av en damm som fylls med vatten när det 

regnar. Bullervallen kan fungera som pulkabacke under 

vintern. 

 

 

 

Förslag 2 
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Figur 15: Situationsplan förslag 2. 
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PLAN 1 

 
Gemensamma ytor plan 1 

De gemensamma ytorna är till för alla. Därför är det viktigt att förskolan är kompakt där avstånden mellan de 

olika delarna är korta. På undervåningen förbinds alla delar av byggnaden genom matsalen. Matsalen 

ligger dock inte centrerad från början utan blir så först när en tillbyggnation av fler avdelningar sker. 

Rörelserummet har stora glasytor som ger mycket ljus. Rummet kan användas vid fysiska aktiviteter som 

t.ex. dans och lekar i lite större grupper. I ateljén kan barnen bl.a. rita, måla, skulptera och modellera. 

Ateljéns fönster vetter mot gården och fungerar som inspirationskällor för barnens skapande.  Alla gemen-

samma rum på undervåningen har dörrar ut till trädäcket som binder samman ute- med innemiljön.  

Kök 

Köket är ett så kallat mottagningskök. Maten lagas inte i byggnaden utan transporteras dit med bil. 

Varumottagningen ligger lättillgängligt med en infart från den östra vägen. Diskrummet har direktkontakt 

med matsalen med hjälp av ett hål i väggen. Barnen kan då själva lämna sin disk så att personalen slipper 

hämta den på vagnar. 

Personal 

Personalens del har egen ingång och ligger avskiljt från barnens avdelningar. Det kan vara skönt att kunna 

komma undan en stund. Personalen har tillgång till RWC och omklädningsrum. I pausrummet finns 

köksutrustning för möjlighet att förvara, värma och laga mat. I Expeditionen sker allt administrativt arbete 

och rummet kan även användas till samtal. 

Figur 17: Bubbeldiagram som visar kontakten mellan olika rum och utomhusmiljö. 

Figur 16: Planritning för gestaltningsförslag 2. 
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PLAN 2 

Gemensamma ytor plan 2 

På övervåningen finns ytterligare ett rörelserum med samma funktion som det nere. Här finns också en lite 

större verkstad och ett musikrum. Dessa rum har tillgång till en gemensam balkong med tak över sig där barn 

och personal kan vila och njuta av utsikten. Mysrummet är uppdelat i flera mindre rum med hål mellan i 

stället för dörrar. I Mysrummet ligger en vadderad matta som är trevlig att ligga och krypa på. Ett loft med ett 

litet krypin finns också i mysrummet. 

Två plan 

En utformning med två våningsplan gör att själva byggnaden inte tar upp så stor yta av hela området. 

Speciellt med tanke på en eventuell tillbyggnad. Mer yta ges i stället till utomhusmiljön. Förskolan blir 

mer kompakt än om den skulle byggts i ett våningsplan. Detta medför kortare avstånd inomhus till 

gemensamma ytor och matsal. Trappor till de avdelningar som ligger på övervåningen finns på utsidan 

vid entréerna. Invändigt finns också trappor för att alla skall kunna ta sig mellan de olika våningsplanen. 

Flera hissar byggs för att öka tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning och barn som inte själva 

kan gå i trappor. 

Figur 18: Planritning för gestaltningsförslag 2. 

Figur 19: Bubbeldiagram som visar kontakten mellan olika rum och utomhusmiljö. 
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Flexibilitet 

Flexibiliteten har funnits i tankarna både vid placeringen och i utformningen. Förskolan är designad så att 

den lätt skall kunna byggas ut med fler avdelningar. Den är placerad så att det finns tillräckligt med 

utrymme för att hålla sig inom områdesgränsen samtidigt som vegetationen inte behöver offras vid 

tillbyggnation. Utformningen möjliggör att en till likadan byggnadsdel, som den befintliga byggnaden med 

avdelningar, kan byggas till utan att medföra en försämrad närhet mellan avdelningarna och de 

gemensamma ytorna. Även vissa avdelningar är flexibla i sig. Vid behov kan de göras om så att de blir 

anpassade för skolverksamhet. Avdelningarna får då ett större klassrum och ett mindre grupprum. 

Figur 20: Figuren visar hur eventuell tillbyggnad kommer att se ut på plan 1. Figur 21: Figuren visar hur eventuell tillbyggnad kommer att se ut på plan 2.. 
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Avdelningarna 

Avdelningarna ligger parvis spegelvända mot varandra, staplade i två våningsplan. Varje avdelning har en 

groventré där ytterkläder kan hängas av. I Groventrén finns torkskåp och garderober. Hissen har en separat 

entré där det även finns toaletter avsedda för att lätt kunna nås utifrån gården. Förskolan är anpassad för 

barn med funktionsnedsättning, RWC finns tillgänglig i varje avdelning. Separat lekrum, vilorum och 

verkstad ger gott om möjligheter till variation och uppdelning. Allrummet binder samman de olika rummen 

och leder vidare mot de gemensamma ytorna. Allrummet är nog stort för att samla alla barn på samma plats. 

Ett litet pentry gör att personalen kan utföra lättare matberedning på egen hand. 

PLAN 1 PLAN 2 

Figur 22: Planritning som visar storleken på av-

delningarna för gestaltningsförslag 2 våning 1. 

Figur 23: Planritning som visar storleken på av-

delningarna för gestaltningsförslag 2 våning 2. 
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3D-vy över gestaltningsförslag 2 

 

 

Figur 24 och 25: Figurerna ovan visar hur byggnadens exteriör ser ut. 

 

 

. 
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Figur 26 och 27: Figurerna ovan visar hur byggnadens exteriör ser ut med tillbyggnad. 

 

 

 

Bilden närmast från höger visar hur det ser ut inne i mysrummet på plan 2. Golvet består av en mjuk matta 

som barnen kan krypa omkring på. Trappen leder till ett mysigt litet loft. Bilden längst till höger visar 

spännande kryphål in till mysrummet, samt hål inne i mysrummet. 
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5 DISKUSSION 

Utmaningar 

Det var en utmaning att frambringa förslag som ligger i linje med 

Karlstads kommuns ambitioner och planer för platsen. 

Planeringen av en ny förskola på Zakrisdal var under 

examensarbetets uppstart i en sådan tidig process att författarna 

kunde arbeta förhållandevis fritt, utan att behöva följa några 

redan tagna beslut gällande utformning och restriktioner på  

tomten. De enda restriktioner som fanns för platsen var 

detaljplanen för Zakrisdals villaområde. Karlstads kommun hade 

dock önskemål och vissa krav gällande storlek och utformning av 

byggnaden. Författarna ansåg att de riktlinjer och önskemål 

Karlstads kommun ställde var väldigt väsentliga, eftersom de var 

uppdragsgivaren. Författarnas mål var att frambringa ett sådant 

bra gestaltningsförslag att det kan fungera som inspirationskälla 

för vidare utveckling och projektering.  

Uppdelning av arbetet 

Under arbetets gång pågick diskussioner kring hur arbetet skulle 

kunna delas upp mellan författarna. Från början var tanken att  

dela upp och skriva om olika delar i rapporten. Det kändes något 

konstigt eftersom arbetet skett tillsammans och det skulle kunna 

finnas risk att inte få ihop de båda delarna till en enhetlig exa-

mensrapport. Genom vidare diskussion inom gruppen och med 

handledare togs beslutet att rapporten skulle skrivas tillsammans, 

men ett varsitt gestaltningsförslag skulle presenteras. Det var ett 

bra beslut eftersom rapporten fick en tydlig uppdelning 

En av de mest omdiskuterade riktlinjerna som gavs av Karlstads 

kommun var antalet våningsplan. Författarna frambringade därför 

varsitt förslag där ena är gestaltat i 1- plan och det andra i två 

plan, vilket ledde till två stycken förslag på utomhusmiljö. Båda 

presenterade förslagen har sina fördelar och nackdelar. 

Lärdomar att ta med sig från arbetets gång är det är svårt att 

kunna uppfylla alla önskemål uppdragsgivaren ställer. 

Tillgänglighet för barnen, speciellt för individer med 

funktionsnedsättning är svår att göra optimal. Författarna anser 

ändå att genom studier och analyser att de presenterade förslagen 

är väl utformade för personer med funktionsnedsättning. 

Förskola i två plan ger svårigheter med transport mellan 

våningsplanen, men byggnaden blir mer kompakt. Förskola i 

markplan underlättar, då hiss ej behövs. Problem som istället kan 

uppstå är långa transportsträckor, eftersom det är svårt att bygga 

kompakt och skall få plats med allting som rör en förskola. För 

att slippa dessa långa transportsträckor gestaltas mindre 

sammanhängande huskroppar. Om en tillbyggnad i framtiden 

skall ske byggs ytterligare en byggnad bredvid den befintliga.   

Arbetets karaktär 

Examensarbetet har en mer arkitektonisk karaktär än vad som var 

tanken från första början. Målet var att även studera effektiva 

uppvärmningssystem och sunda materialval. Dock ansågs 

utformningen som högsta prioritet att arbeta med och författarna 

märkte att tiden skulle bli alldeles för knapp för att kunna göra 

djupare studier om olika typer utav uppvärmningssystem och 

vilka materialval som bör väljas. Mer diskussion hade gärna förts 

kring miljöfrågor och energi eftersom vi i dagens samhälle 

strävar mot en mer hållbar framtid.  

Gestaltningsförslaget 

Det finns mycket litteratur gällande pedagogik och utformning 

utifrån en viss pedagogisk inriktning. Författarna har valt att vara 

ganska så neutrala i designspråket, istället för att försöka  

frambringa gestaltningsförslag utifrån en viss pedagogisk 

synvinkel. Det är snarare så att olika pedagogiker har fungerat 

som inspirationskällor under arbetets gång. Formspråket skall 

tilltala förskolebarnen och fungera som en spännande och 

inspirerande miljö att leka, samt utforska i.  
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6 SLUTSATS 

Vad gäller utformning och funktionalitet  så anser författarna att 

de målen har uppfyllts. Byggnaderna ser estetiskt tilltalande ut. 

Inom– och  utomhusmiljön erbjuder en trygg miljö och många 

olika möjligheter till lek och bus. De mer byggnadstekniska 

målen har ej berörts så grundligt författarna hade velat. Målen var 

lite väl ambitiösa satta, dock anses att slutresultatet blev godkänt. 

 

Att resultatet anses godkänt grundar sig i den vision som 

formulerades för examensarbetet. Lokalerna är stora och rymliga 

och barnen ges möjlighet att utforska och leka i olika miljöer. 

Detta hoppas författarna kunna stimulera barnens sinnen och vara 

ett stöd för den pedagogiska verksamheten. En stor vikt har lagts 

på tillgängligheten. Kravet på tillgänglighet har varit en stor 

utmaning att kunna tillfredsställa, speciellt i den förskola som är 

utformad i två plan. Visionen om att alla ska känna sig välkomna, 

även de barn som är i behov av särskilt stöd är en viktig aspekt 

som förhoppningsvis har uppfyllts.  

 

Författarna vet inte ifall utomstående parter kommer ha nytta  

arbetet i framtiden, men förhoppningen är att det kan vara en 

inspirationskälla för dem i deras fortsatta arbete. 
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7 TACKORD 
Slutligen vill författarna rikta ett stort tack till  följande personer som hjälp till med material, 

feedback och handledning under arbetets gång: 

 

Mikael Götlind, Karlstads universitet 

Kristin Folkesson, Teknik– och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 

Yvonne Höök, Teknik– och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 

Malin Olin, Karlstads universitet 

Olle Wikberg, Barn– och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 Areor 

 

Bilaga 2 Fasadritning norr, söder gestaltningsförslag 1 

 

Bilaga 3 Fasadritning väster, öster gestaltningsförslag 1 

 

Bilaga 4 Fasadritning norr, söder gestaltningsförslag 2 

 

Bilaga 5 Fasadritning väster, öster gestaltningsförslag 2 
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