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Förskolan tar plats utanför hemmet & in-
nefattar både barnomsorg & utbildning. En 
sådan verksamhet ska hushållas i en trygg
& kreativ miljö där lek & behov får ta sin 
plats; en gång i tiden var dagis placerade i 
symmetriska träkåkar, men i nuläget har dess 
verksamhet kommit i skymundan byggnadsmäs-
sigt: man ser förskolor främst i temporära 
baracker eller bottenvåningar i innerstan. 

I detta projekt har intentionen varit att 
undersöka vad en trygg & spännande miljö kan 
vara för barn att vistas i. Denna process har 
varit en dialog mellan form & plats.

Genom att utgå från tre samband med platsen, 
har tre volymer på 14x35x3m förvridits uti-
från dem medan de staplats efter funktion. 



behov vs utveckling

Varje barn är unikt & utvecklas olika. Där 
av sätter det vikt på att ha rum för all 
sorts aktivitet & stimulans. Beroende på
hur avancerad barngruppen är, anpassas ak-
tivitetens komplexitet allt eftersom. För 
att förstå mig på hur barn kopplar ihop
verkligheten genom att lapp ihop element 
ju äldre, klockare & mer erfaret det blir
som individ, har jag anammat kollaget som 
verktyg.

individ vs klassificering

Efter en granskning av programmet har det 
sammanfattats att det finns fem avdeln-
ingar för barn mellan 1-5 år, där rummen 
agerar som individer, inriktade på speci-
fika aktiviteter så som: drama, marionett 
lek, kuddkrig, pussel, vattenlek, lerverk-
stad, modellbygge, pyssel, bakning, måleri 
& sagostunder.

trygghet vs material

Betong är ett brandsäkert och hållbart ma-
terial, står ut med slit & tid. Det är 
huvudmaterialet strukturellt, fasad & in-
omhus mässigt i den föreslagna byggnaden. 
Via materialprovsstudier har en ljusgrå ton 
framtagits. Trä i mörkbrunt spelar som fön-
sterkarm & spröjs samt vertikala repeterande 
paneler som ska motstå söderlägets solin-
släpp samt oönskad insyn till verksamheter 
som kräver mer avhållsamhet från allmän-
heten. Glaset ger en reflekterande hinna 
av omgivningen under dagen & en transparens 
under natten.





vägen vs tanto

Ringvägen längs med Tantolunden är en bull-
rig & trafikerad väg. Stockholms järnväg 
korsar i kanten också. Hornstull är inte 
långt ifrån, eller Zinkensdamm tunnelban-
estation. I val av plats har det blivit 
ett övertagande av p-platsen vid Ekermans 
gränd: där ett någorlunda lugn finns i all 
denna omgivande hastighet av stad, tåg & 
bil. En mindre gård skapas i anknyttning 
till förskolan på södersidan, medan den 
resterande bakgården av park & diverse ytor 
är given för längre utflykter samt övriga 
fysiska aktiviteter; byggnaden i sig får 
bli tillflyktsorten för lugnare sådana. 
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aspekter vs logik

Byggnaden är i tre plan: en som möter gatan, 
en som möter söderläget & en som möter park-
stråket. Varje våning har sin egen karaktär, 
som ett träd har en stam & krona, toppat med 
himmel ovan sig.

Plan GATA är främst i glas & innefattar lo-
gistiska funktioner så som groventré, kap-
prum, personal omklädningsrum, kök, matsal & 
varuhantering. Det finns även en utställn-
ingsyta i anknyttning till gatan.

Plan SYD är mer privat & inåtriktad, plats 
för inomhus aktiviteter: med en fasad klädd i 
tät placerade träpaneler: med rum som cirkul-
erar ett wc komplex.

Plan PARK är + våningen, med himmelutblickar, 
ljusgård & café, tillgänglig vardag & helg. 
Ateljén & bibliotek är tänkt att delas med 
allmänheten när förskolan inte är verksam. 

Entréer finns på plan GATA & plan PARK. Den 
vertikala kommunikationen är placerad i mit-
ten av byggnaden för att ta sig mellan samt-
liga våningar; kök & toalett installationer 
följer också i linje med varandra.

vardag/eftermiddag/helg

vardag

vardag
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verksamheter

logistik
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tillgänglighet vs våning

Plan GATA har åtta dörröppning-
ar mellan in- & utsidan, varav den 
östra entrén är till för allmänheten
att ta en närmare titt på barnens 
utställningar. Nordvästraste ingån-
gen ger tillgång till kökets varu- 
& skräphantering. De övriga ger 
tillträde till parkeringen, en till 
leksaks- & cykelförvaringen, rest-
erande utväg till utegården.
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Trapphuset i mitten av byggnaden 
tar en upp till plan SYD. I nor-
döstra hörnet finns personalrum-
men, medan ettåringarna får den 
sydvästra avdelningen, den lugnare 
vrån. Övriga ytan delas mellan två 
till fem-ålderskullarna, anpassat 
efter förskolans önskade schema.
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Via parkstråket kommer allmänheten 
in till plan PARK. Man lämnar vag-
nen, beställer en kaffe & slår sig
ner, möjligtvis gör man ett besök i
puderrummet runt hörnet. Personalen 
som hanterar kaféet & köket kom-
mer in via trappan eller hissen i
mitten av byggnaden. Övriga vingen 
innehåller en ingång till ateljén 
samt bibliotek.
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golv

parkett
stegljudsisolering
spackel
betong
cellisolering
dränering
fiberduk
jord

vägg

betong
cellisolering
betongskiva

fönster

fönsterbläck
foggummi
träramat dubbelglas
konvektor

tak

zink plåt
plywood
spikläkt
luftspalt
tätskikt
takpapp
cellisolering
OSB
massivträ
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1:20 tekniskt snitt

grund

jord
fiberduk
makadam
dräneringsrör
betongskiva
tätskikt
cellisolering
betong
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