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Student
projekt

”Trä	är	ett	mate-
rial	man	gärna	vill	
vara	nära.	Det	är	
vänligt	och	pas-
sar	bra	in	i	en	miljö	
avsedd	för	barn.”

TexT: kaTarina BranDTI trä, bland träd
En förskola med stark
koppling till platsen

att	det	idag	råder	stor	brist	på	förskoleplatser	både	i	Göteborg	och	på	andra	
	platser	i	landet	var	bakgrunden	till	att	Fanny	Sernhede	valde	att	göra	en	förskola	
som	examensarbete.	En	förskola	i	trä	bland	träd,	inspirerad	av	Reggio	Emilia-	
pedagogikens	rumsliga	idéer.
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Fanny, som avslutade sin utbildning på 
Chalmers Arkitektur våren 2011, ville göra 
ett examensarbete som kändes relevant för 
Göteborg och började fundera på vad som 
saknades i staden.

Göteborgs Posten skrev i januari 2011 
på förstasidan ”Lika mycket lekyta som 
en gris” och talade om hur trångt det är 
på många förskolor och att det ofta är en 
lång väntan på en plats. Ett kommunal-
råd menade att pengar inte var problemet 
när det gällde att få fram fler förskole-
platser. Svårigheten var snarare att hitta 
lämplig mark att bygga på.

Fanny menar att förskolor ofta byggts 
utan något större engagemang när det 
gäller formgivning. Inte sällan hittar 
man dem i form av barackbyggnader 
uppställda på skolgårdar vilket kan anses 
som en ganska torftig miljö för barn. Men 
under de senaste åren har någonting 
hänt. Förskolebyggnaden som arkitekto-
niskt projekt har fått en ökad betydelse!

Jag hade redan en plats i åtanke där 
min tilltänkta förskola skulle ligga. Den 
ligger i utkanten av ett skogsparti i ett 
område ritat redan 1917 av stadsplanera-
ren Albert Liljenberg.

En byggnad som rättar sig  
efter platsen
Just platsen har varit en viktig utgångs-
punkt för byggnadens koncept. Platsens 
lutning och höjdkurvornas svängar blev 
utgångspunkter för den oregelbundna 
formen med tre volymer som slingrar sig 
fram utmed varsin höjdnivå och där varje 
del följer sin nivå. För att ta in ljus i den 
djupa volymen dras huskropparna isär och 
små atriumgårdar bildas. Träden avgör 
var byggnadsdelarna avslutas. Här är det 
byggnaden som rättar sig efter platsen.

Fanny har låtit sig inspireras av 
Reggio Emilia-pedagogiken. Det är en 
pedagogisk filosofi där man bland annat 
ser förskolan som en plats där det som 
händer utanför även ska kunna upplevas 
inifrån. Från att det regnar eller blir 
mörkt ute till alla små tecken som visar att 
våren är på väg. Byggnadens mellanzoner 
med terrasser och ytor under skärmtak, 
atriumgårdar, det så kallade torget eller 
piazzan liksom ateljéerna för det kreativa 
arbetet, är exempel på hur filosofin 
speglas i programmet.

Jag tyckte det var intressant att till viss del 
låta en pedagogik få ligga till grund för hur 
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byggnaden skulle utformas. Det tillförde 
någonting till projektet.

intressant och sympatiskt med  
förankring i verkligheten
Byggnaden består i grunden av en 
träregelkonstruktion som kan liknas vid en 
träkyrka med mittskepp och sidoskepp. De 
yttre skeppen ger mittskeppet stöd i sidled 
vilket gör att risken för skjuvning undviks. 
Utvändigt är huset klätt med en tunn, obe-
handlad träpanel. De invändiga väggarna 
är klädda i plywood.

Jag ville att byggnaden skulle smälta in i 
naturen och tyckte det var fint att använda 
trä bland träden. Trä är ett material man 
gärna vill vara nära. Det är vänligt och pas-
sar bra in i en miljö avsedd för barn.

Fanny fick möjlighet att presentera sitt 
projekt för Mats Arnsmar som är byggnads-
nämndens ordförande i Göteborg.

Han tyckte att det var ett både intressant 
och sympatiskt förslag med förankring i 
verkligheten. Vanligtvis blir det protester 
när någonting ska byggas i orörd natur, men 
han trodde att min förskola var ett sådant 
projekt som skulle accepteras och lämpa sig 
väl på platsen.
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