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”NÅR EN BLOMST IKKE BLOMSTRER, FIKSER DU MILJØET DEN 
VOKSER I, IKKE BLOMSTEN”

-Alexander den Heijer
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Tema for prosjektet inngår barn fra 1-4 trinn (6-9 år) med autisme, for å finne en 
løsning som kan hjelpe deres vekst fra de er små, slik at de får en god fremgang og 
utvikling. Løsningen skal være tilpasset deres behov og kommunikasjonsproblemer, 
slik at hverdagen deres blir lettere. 

Denne oppgaven søker etter skolebyggkvalitet ved å finne ut hvordan interiøret kan 
tilrettelegges for barn med autisme for å bedre deres skolehverdag, ved å la barna få 
den samme oppfølgingen og hjelpen hjemme og i barnehagen, også når de starter 
på skolen. I Denne presentajonen blir resultatet av innhentet data presentert. All 
informasjon henvises til oppgavens hovedtekst

PROBLEMOMRÅDE

4



PERSPEKTIV OG INNSIKT 

GRUNNLAG OG 
FOKUSOMRÅDER
OMSATT TIL KONKRETE LØSNINGER

AKTIVITET 

• En inkluderende møteplass
• Tilrettelagt for alle elever, 

ansatte og besøkende
• God plass og ventilasjon
• Trygge omgivelser

BYGGET

• Visuelt og fysisk nærliggende 
arealer

• Tilrettelagte aktivitetsbaserte 
arealer for alle

• Trygge apparater og  
aktivitetsbaserte løsninger

TILPASNINGSDYKTIGHET 

• Fleksibel løsning
• Løst innventar for enkel  

ommøblering
• Sikre holdbare løsninger
• Bevegelsesfrihet

ØKE STIMULI

• Et sted for å få tilbake 
konsentrasjon og fokus

• Sanserom
• Få kontroll på følelser og 

tanker 

UTVIKLING OG SIKKERHET

• Struktur og rutine i et 
rom

• Komfortabel i forskjellige 
situasjoner og omgivelser

• Ikke-distraherende rom/
område

INDIVIDUALITET

• Mulighet til å være seg 
selv 

• Mulighet for å gjøre  
omgivelsene til sitt eget

• Tillate å være unik

KOMMUNIKASJON OG
FELLESSKAP

• Løsninger som er tilpasset  
deres behov og 
kommunikasjonsproblemer

• Omgivelser som styrker 
sosiale ferdigheter

DIAGNOSEN

• Manglende kommunikasjon 
og språk, sosiale ferdigheter 
og stereotyp oppførsel

• Sanserom
• Stillerom
• Grupperom

• Store klasserom med gode 
ommøbleringsmuligheter

• Vegg med sitteløsning og 
uttrekkbare puffer

• Klasserom knyttet rundt et torg
• Stort fleksibelt grupperom ut til 

torg
• Uteområder med forskjellige 

aktivitetsmuligheter
• Ballbane på tak

• Grupperom med eget 
hus

• Dempede behagelige 
farger

• Farge og materialvalg som 
skaper ro

• Klasserom
• AKS

• Bibliotek
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B E H AG E L I G

KONSEPT
COLLAGE
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Konseptet har fått navnet ”En dempet balanse”
 grunnet behagelige farger, stramme linjer og rette 
flater. Alt dette skal støtte behovene til autistiske 

barn, slik at ingenting står i veien for 
kommunikasjon og videre utvikling
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DEN NYE SKOLEN

Vestli skole er en barneskole som ligger i Groruddalen øst for Stovner og har 590 elever fra 1-7 trinn. 
Skolen skal være et inkluderende møtested slik at elever, ansatte og miljøet rundt ønsker å oppholde seg 
der.  Skolen har ikke blitt utformet som en spesialskole for autisme, men de arkitektoniske 
virkemidlene skal være tilrettelagt diagnosen samtidig  som den tar hensyn for andre  tilleggsdiagnoser.  
Vestli skole får et stort bibliotek og flerbrukshall, et større AKS, og andre tilrettelagte fasiliteter som  
styrker kommunikasjonsutfordringene til elever med autisme

VESTLI SKOLE
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BALLBANE PÅ TAK
Ballbanen er plassert på taket 
til flerbrukshallen,  her med 
god oversikt over resten av 
skolegården

TAUBANE
En av mange mulige aktiviteter 
ute i skolegården

LEKEAPPARATER
Lekeapparater på plaststøpt 
gummi

SYKKELSTATIVER
Sykkelstativene er plassert 
rundt om i skolegården, slik 
at den er lett tilgjenglig ved 
ankomst

EPLEHAGE
Elevene på Vestli skole får sin 
egen hage, hvor de sammen 
med lærere kan plante og 
dyrke det de selv ønsker

SITUASJON OG BYGNING

BÅLPLASS
For å skape og styrke 
felleskapet

TRENINGSLØYPE
En av mange mulige 
aktiviteter i skolegården
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Bruk ikke talefigurer eller 
formspråk

Bruk ikke sterke farger

Unngå bruk av store 
umarkerte flater

Bruk ikke sterkt udimbar lys G
JØ

R
 S

L
I K

 
Bruk dimbar behagelig varmt lys.
Fargelys er også et godt alternativ 

Skriv tydelig og konkret

Bruk  dempede, rolig og 
behagelige farger

Marker tydelig forskjell på store 
flater

A  C B  

TILRETTELEGGING FOR BRUKERE I AUTISMESPEKTERET
HOVEDTILTAK

Velg bort materialer og møbler som 
lager støy ved bruk Velg møbler og materialer som 

absorberer lyd for god akustikk
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VISUALISERING: KOMMUNIKASJON OG FELLESSKAP
KLASSEROM 103

KLASSEROM 103
Den aller største og krevende delen av læringsprosessen er konsentrasjonen, da 
aktivitetsnivået til elevene varierer i løpet av dagen. For å bevare konsentrasjonen mens de har prøver, 
lytte til lærerens presentasjoner eller leser, behøves et behagelig rom uten forstyrrelser



VEGGFARGE
2771 RUSTIKK TERRACOTTA
NCS 4817-Y59R
JOTUN

VISUALISERING: KOMMUNIKASJON OG FELLESSKAP
KLASSEROM 101 OG 102

Klasserom 101, Her med en dempet mint tone. Dette klasserommet har egen 
garderobe og HC. samt et eget grupperom, for egen opplæring med pedagog, 
en liten pause fra resten av klassen eller sitte å jobbe for seg selv

Klasserom 102, Her med en dempet brent rødbrun farge som varmer rommet sammen med beige 
og gule toner.  Sammen med klasserom 103, har begge rommene ektra mye dagslys grunnet store 
vindusruter på to sider. Zip screen solskjerming er plassert utvendig, den automatiseres og 
motoriseres fra veggmontert fjernkontroll ved lærerens arbeidsbord

HIMLINGSFARGE
10246 VELVET
NCS 2120-Y06R
JOTUN

VEGGFARGE
6350 SOFT TEAL
NCS 3706-B93G
JOTUN

HIMLINGSFARGE
1140 SAND 
NCS S2005-Y30R
JOTUN
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OPPRISS: INDIVIDUALITET
STILLEROM OG GRUPPEROM

VEGGFARGE
7637 EXHALE
NCS 2505-G19Y
JOTUN

VEGGFARGE
11173 HUMBLE YELLOW 
NCS 2008-Y15R
JOTUN

Et rom for avbrekk etter mye støy og andre medelever. 
Det er også lagt opp til at man kan ha lesestunder eller 
egen-opplæring med pedagog eller ektralærer, 

STILLEROM

MØBELMATERIALE
KRYSSFINER

GRUPPEROM 108

SITTEMULIGHET

ARBEIDSHØYDE

OPPBEVARINGSMULIGHET
Som et eget private fristed, læringssted og pusterom er 
grupperommene til. Spesielt for elever med diagnoser 
er disse rommene svært viktig, for at de skal kunne 
jobbe med ulike oppgaver på forskjellige kreative måter, 
slik at de mestrer skolegangen. 
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VISUALISERING: INDIVIDUALITET
GRUPPEROM 107 OG 108

GRUPPEROM 108 
Produktfamilien Trixagon fra Kinnarps får sin plass i grupperom 108, her  med et hus i 
kryssfiner, slik at det er lettere å gjøre den til sitt eget, enten ved å henge opp tegninger, 
klistermerker eller hva enn eleven selv måtte ønske 

GRUPPEROM 107
De store vinduene fra gulv til tak slipper inn mye naturlig lys, noe som gjør det lettere for 
eleven å bli indirekte påvirket av naturen. Her får eleven også et eget hus, samt en
modulløsning med sittemulighet med god utsikt ut mot skolegården
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OPPRISS:  AKTIVITET OG INDIVIDUALITET
GRUPPEROM GEOMETRI OG TORG

Grupperom med sitteløsning i vegg
Her med uttrekkbare puffer for fler sitteplasser. 

SITTELØSNING

Alle klasserom er knyttet rundt et torg, her for å skape fellessakp og 
samhold, samt styrke kommunikasjonsferdighetene til alle elever

TORG

Verden virker forvirrende og hva andre tenker eller føler, ansiktsuttrykkene deres, tonen i stemmen, 
kroppsspråk er noe en autist ikke forstår. Dette er en av grunnene til at det gjør det vanskelig for autister å 
omgås med andre, da de ikke forstår hvordan man normalt sett vil handle. Med en løsning som dette, et rom skapt 
kun for fellesskap, får elevene til å sammarbeide og kommunisere med hverandre men også tvers av trinnene. 

TREKLEDNING
ARCTIC HVITOLJET EIK
MOELVEN

HIMLING
ECOPANEL
OLIVEN ASK-LAKK
MOELVEN 
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VISUALISERING: AKTIVITET
TORG

TORG
Torget er hele trinnets felles møteplass. Her skal felles aktiviteter foregå slik at man er nødt til å kommunisere med andre mede-
lever. Med dette i tankene har det blitt utformet en leken og frisk komposisjon med farger og 
materialer som indirekte  har virkning på mennesket. Her med mosevegg, fliseteppe, hvitoljet eik og farger som komplementerer 
godt til de valgte materialene. Etasje-puffen og hengestolen gjør det mer spennede og gøy for elevene å oppholde seg der
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VISUALISERING: INDIVIDUALITET 
GRUPPEROM GEOMETRI

GRUPPEROM GEOMETRI
En morsom sitteløsning for elevene, her kan man dra ut geometrisk formede puffer ut av veggen, og få en ekstra sitteplass inni 
veggen! I dette rommet er det satt av plass til å se film med hele trinnet samt å holde felles aktiviteter. Rommet forstørres lett 
ved å åpne skyvedørene ut til torget 
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MATERIALCOLLAGE
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HIMLINGSFARGE
1140 SAND 
NCS S2005-Y30R
JOTUN

MATERIALBESKRIVELSE

1140 KJØKKEN
DARK LYON
NCS S 7010-B50G
NORDSJO

VEGGFARGE
7637 EXHALE
NCS 2505-G19Y
JOTUN

GULV
EPOCA RIBS BEIGE
0406220
EGECARPETS

VEGGFARGE
8252 GREEN HARMONY
NCS S4020-G70Y
JOTUN

VEGGFARGE
20144 GROUNDED RED
NCS 5122-Y67R
JOTUN

TEKSTIL PUFF
FR1302 STØVETE 
LAVENDEL

VEGGFARGE
20116 MY BEIRUT
NCS S3010-Y60R
JOTUN

VEGG
MOSE  GRANBAR 
WALL IT

VEGGFARGE
6350 SOFT TEAL
NCS 3706-B93G
JOTUN

TREKLEDNING
MALMFURU
MOELVEN

TEKSTIL KRAKK
FENICE 8084
PUGI

GULV
VINYL SARLON CANYON 
432200 IVORY
NCS S2002-Y
FORBO

VEGGFARGE
10246 VELVET
NCS 2120-Y06R
JOTUN

VEGGFARGE
11173 HUMBLE YELLOW 
NCS 2008-Y15R
JOTUN

GULV
CONTRA WT GREEN-GREY
2153375
EGECARPETS

GULV
EPOCA COMPACT LIME
0685315
EGECARPETS

HIMLING
ECOPANEL
OLIVEN ASK-LAKK
MOELVEN 

TREKLEDNING
ARCTIC HVITOLJET EIK
MOELVEN

VEGGFARGE
2771 RUSTIKK TERRACOTTA
NCS 4817-Y59R
JOTUN

VEGGFARGE
10428 MASALA
NCS 2830-Y18R
JOTUN

REOL 
10431 VITAL
NCS 2849-Y41R
JOTUN

TEKSTIL STOLER
5180 OSLO
S7010-B10G

GULV
VINYL SARLON CRISTAL 
433801/423801 PEARL 
NCS S3000-N
FORBO

GULV 
VINYL SURESTEP STAR 
176422TROUT
FORBO

TEKSTIL KRAKK
NEMI MELANGE 5170
PUGI

TEKSTIL KRAKK
XTREME 4571
CAMIRA

TEKSTIL PUFF
UNO 4012
KINNARPS

TEKSTIL PUFF
UNO4031
KINNARPS

TEKSTIL STOL
RUSTICO 5525
FIDIVI

BENKEPLATE
SB210 MURANO
AGGLOTECH

MØBELMATERIALE
KRYSSFINER
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PLAN OG OPPRISS: ØKE STIMULI
SANSEROM

Meningen med et sanserom er at den skal øke barnas stimuli ved å la dem få lette på frustrasjon, sinne, tretthet og alt annet 
som står til hindring for at elevene ikke kan utføre oppgaver og holde seg konsentrerte. 
Rommet kan gjerne virke uinteressant, men behagelige dempede toner er absolutt nødvendig slik at elevene kan fokusere på de 
elementene i rommet som hjelper dem å lette på presset.  De diskret dempede tonene både på vegger og tak, gir
 brukerne følelsen av trygget og sikkerhet.  I tillegg til dette er like elementer i samme farge viktig å velge, dette for å gi 
elevene begrenset valgmulighet da det kan bli utfordrende med eierskap på de forskjellige gjenstandene her grunnet 
interessante farger eller favorittfarger hos barn. Det er lagt opp til å ha felles øvelser samt egen-tid i dette rommet, slik at eleve-
ne har mulighet til å gjøre de øvelsene de selv ønsker som hjelper dem på best mulig måte

VEGGFARGE
11173 HUMBLE YELLOW 
NCS 2008-Y15R
JOTUN
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VISUALISERING: ØKE STIMULI
SANSEROM

SANSEROM
Et ekstra tilskudd til skolen, for å øke stimulien hos elever med autisme men også elever med andre diagnoser. Her 
er rommet tilrettelagt med dimbarfargelys i tak, miljø og allergivennlig vegg-til-vegg teppe på gulv, store åpne 
vinduer for å slippe inn naturlig lysssamt andre rekvisitter som hjelper elevene å slappe av
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MØBLERINGSPLAN OG OPPRISS: UTVIKLING OG SIKKERHET
BIBLIOTEK

VEGGFARGE
8252 GREEN HARMONY
NCS S4020-G70Y
JOTUN

BOKHYLLE I ORGANISK FORM MED 
BUET DØRÅPNING

MINI-AUDITORIE / LESEKROK

Biblioteket er ment til å være et annerledes læringssted enn klasserom og grupperommene. 
Biblioteket rommer mange bøker samt en lesekrok, biljardbord og et liten hage i rommets 
midtparti. Elever med autisme vil først gjerne se dette som et lekested grunnet døråpningene i 
bokhyllene. Nysgjerrigheten vil spille in og å løpe og leke her vil være ektra gøy! Når struktur 
og rutiner blir etablert blir omgivelsene mer komfortable, slik at man vet hvordan man skal 
handle og oppføre seg i forskjellige situasjoner og rom
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VISUALISERING: UTVIKLING OG SIKKERHET
BIBLIOTEK

BIBLIOTEK
Et annerledes læringsareal for både lærere og elever  med
spennende dynamikk. Her med lesekrok, en liten hage og store bokhyller fra 
gulv til tak og mange mange bøker 25



OPPRISS: KOMMUNIKASJON OG FELLESSKAP
AKTIVITETSSKOLEN

VEGGFARGE
20116 MY BEIRUT
NCS S3010-Y60R
JOTUN

VEGGFARGE
10428 MASALA
NCS 2830-Y18R
JOTUN

Med to kjøkken-øyer hos AKS er det nå mulig å bake og lage mat med elevene i enda stør-
re grupper enn før, rommet har også fått flere sitteplasser og oppbevaringsløsninger samt 
flere ovner, slik at bollebakingen går enda fortere!  Rommet har fått glade og dempede 
behagelige farger, som skaper ro i uro. De store malte flatene bidrar til trygghet og 
sikkerhet. Slike omgivelser styrker de sosiale ferdighetene

EGEN GARDEROBELEKEKROK
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OPPRISS: KOMMUNIKASJON OG FELLESSKAP
AKTIVITETSSKOLEN

AKS
Et fristed for alle 1-4 klassinger for å styrke kommunikasjon og 
fellesskap ved la alle barn sammen lære gjennom lek og spill 
sammen i tvers av trinn
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SAMMENDRAG

GRUPPEROM
Elevens eget sted for å være seg selv.  En plass  
til å jobbe for seg selv, egenopplæring med 
pedagog og en pause fra andre mennesker

TORG
Visuelt og fysisk nærliggende areal, med trygge 
apparater slik at elevene styrkes i
 kommunikasjon med elever i andre klasser

SANSEROM
Et sted for å få tilbake konsentrasjon og fokus, lette 
på stresset og øke stimulien hos elevene

BIBLIOTEK
Et læringsareal med lesekrok og mange bøker, bibloteket 
er laget for å styrke rutiner og struktur ved å gjøre autister 
komfortable i andre omgivelser

AKS
Siste stopp for alle 1-4 klassinger før de drar hjem.  
AKS er et sted som styrker sosiale ferdigheter, her på tvers 
av trinn

28

KLASSEROM
Elevenes base, et areal som styrker deres kunnskap og 
ferdigheter. Med mye naturlig lys og dempede farger, 
gjør at elevene holder seg motiverte og glade gjennom 
dagen



OPPGAVENS HENSIKT

LA MENNESKER MED AUTISME FÅ MULIGHETEN TIL Å 
UTVIKLE SEG MED DEN VERDIFULLE KUNNSKAPEN DE 
SELV SITTER PÅ

«HVORDAN KAN INTERIØRET TILRETTELEGGES 
FOR BARN MED AUTISME FOR Å BEDRE DERES 

SKOLEHVERDAG?»

O P P G A V E N S 
HENS IKT

INTERIØRARKITEKTENS ROLLE
Forstå at små tiltak kan hjelpe stort, og hver 
minste detalj har mye å si for en autist. Med 
dette er rollen til interiørarkitekten å forstå og 
undersøke brukergruppen nøye slik at alle valg 
som blir tatt har et nøye formål. Jo mer man 
forstår brukergruppen og jo lettere er det å 
ta hensiktsmessige valg som tilslutt gir et godt 
resultat, ikke bare i forhold til komposisjon og 
utførelse, men også etter brukernes behov

ALLE ER LIKE MYE  VERDT
ALLE ELEVER TRENGER LIKE MYE OPPMERKSOMHET
Det innebærer at ingen skal bli ekskluderte om de er 
svake i fag, krevende, utfordrende eller har en diagnose

OPPFØLGING OG HJELP
La barn med autisme og andre diagnoser få 
den samme oppfølgingen i barnehagen også 
på skolen
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Mulighet til å lette på stress og frustrasjon, 
og finne metoder som hjelper en selv, slik at 
ingenting står i veien for konsentrasjon og 
utvikling 



KILDER

K I L D E R

PNG
WWW.MRCUTOUT.COM
WWW.KINDPNG.COM

WWW.CLEANPNG.COM

SYMBOLER
WWW.FLATICON.COM

ALL DATA HENVISES TIL OPPGAVENS HOVEDTEKST
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