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FÖRSKOLAN SAMHÄLLET 
examensarbete våren 2011
av Katrin Haraldsson, sustainable studio, arkitekturskolan
handledare Sara Grahn & Maximilian Zinnecker

vy nerifrån tomten

TRADITIONELLT-
separata avdelningar 

per avdelning gemensamt

FÖRSKOLEVARIANTER
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VARFÖR EN FÖRSKOLA?

Det råder ständigt brist på 
förskoleplatser i Stockholm och  
så även på Stora Essingen. Jag 
valde att rita en förskola då 
det är en få byggnadstypder som 
idag tillåts se annorlunda ut i 
förhållande till sin omgivning. 
De tillåts spegla verksamhetens 
kreativitet interiört och framför 
allt exteriört, En ny spännande 
typologi håller på att att växa 
fram. 

TOMTEN

Tomten är en norrsluttande naturtomt 
med utsikt över sundet Oxhålet (en del 
av Mälaren) och Äppelviken på andra 
sidan. Nedanför tomten, mot vattnet 
finns en brygga, öns enda badplats. 
Den är mycket välbesökt på sommaren 
och används om vintrarna som pulka-
backe. Här finns även ett populärt 
promenadstråk.
I den närliggande omgivningen finns 
Essingeskolan, åk 1-6 och bostadshus i  
2-5 våningar.

reggio emilia

NYA TENDENSER-
en vidareutveckling av Reggio 
Emilia som innebär att även 
hemvisten används gemensamt 
förutom under vila och sam-
ling. Jag har valt att jobba 
med denna variant. 

REGGIO EMILIA- 
mindre hemvister/avdelningar 
mer gemensamma ateljéer


