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I en storstad som växer och mullrar fram fi nns minnet kvar 
av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men 
också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som 
ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på 
höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden 
fi nns en liten värld. Det är barnens värld. Där byggs barnens 
stad. Men det här är ingen nostalgisk sökan utan ett försök 
till att binda samman det gamla och det nya och skapa något 
som utgår ifrån beställarens behov.

3 olika åldersrupper med 3 olika behov. 1 - 2 år, 3 - 4 år, 
5 - 6 år. De får 3 olika hus och 3 olika gårdar som speglar 
barnens utvecklingsfas. De skapas även med tanken att 
man ska känna av utvecklingens resa och samtidigt skapa 
möjlighet till möten men även till avskildhet.

Alla 3 hus fokuserar på det direkta mötet till gården för 
att möjliggöra för leken att direkt kunna fl ytta ut. Alla hus 
delas in i en aktiv del som har direkt koppling till gården 
och en inre, lugnare del. I växthusen kan barnen lära sig om 
kretslopp och ekologi. De semitempererade växthusen kopplar 
samman de tre husen så att barnen kan röra sig mellan 
husen utan att behöva klä på sig. Sommartid så är det norra 
huset en tillåten skozon så att barnen lätt kan springa båda 
ut och in utan att känna sig hindrade.

Den inre gården kopplar till alla tre hus och är vart alla 
barnen samlas tillsammans. I mitten står ett träd likt ett 
vårdträd som ger skugga. Gården står i direkt anslutning till 
matsalen och på sommaren kan borden fl ytta ut på altanen 
och gården. Det här är framförallt 5 - 6 åringarnas gård. 
Den soliga södra gården är till för mer vild lek och här har 
barnen gott om plats för att springa fritt. När barnen delas 
upp är det här framfrallt 3 - 4 åringarnas gård. Den västra 
gården är gräsbeklädd och lummig. Den är framförallt 1 - 2 
åringarnas gård och här sker mer lugn lek.

Det är centralt att barnen har frihet att välja vilken aktivitet 
de vill utöva för att själva styra sin utveckling. Pedagogerna 
ska hjälpa barnen att lära sig själva. Av denna anledning 
fi nns allt material inom synligt räckhåll för barnen. Barnen 
har bestämda scheman men får själva välja vad de vill göra 
under de fria passen. Barnen kan välja mellan: Dans & 
Drama, Bygg & Konstruktion, Natur och Matematik samt 
Naturvetenskap och Litteratur.

Mellan 1 - 2 år är allting nytt. Barnet är nyfi ken och ut-
forskar sin omvärld. Hon kryper, går, smakar, känner och 
kan uppfatta mönster och färger. Det är ofta en harmonisk 
ålder och barnet beskrivs som soligt och glatt. Med anled-
ning av alla de nya intrycken är det viktigt att barnet inte 
tvingas ta in för mycket intryck. Därför har 1 - 2 åringar-
nas hus utformats som ett atriumhus där det öppnar upp sig 
mot den inre gården men är mer slutet mot omgivningen.

Åren mellan 3 - 4 år beskrivs ofta som en frontalkrock. 
Barnet kan lätt brusa upp och vill visa att den kan göra 
saker själv. I denna ålder lär sig barnen att gå balansgång, 
klättra, hoppa högt, klä på sig själv och ta egna initia-
tiv. För att uppmuntra detta har 3 - 4 åringar- nas hus 
utformats likt en klätterborg. Där halva huset har full 
takhöjd med en klättervägg och en verkstad som är i direkt 
koppling till gården och där andra halvan av huset utgörs 
av halvplan där barnen kan dra sig undan eller umgås i 
mindre grupper.

Åren 5 - 6 beskrivs som en viloperiod. Barnet är ofta 
sammarbetsvilligt och vill hjälpa till med hushållssysslorna. 
För 5 - 6 åringen är vännerna och det sociala umgänget det 
centrala. Hon börjar också inse att hennes omgivning är del 
av en större värld och barnet börjar se fram emot skolperi-
oden och vuxenlivet. Utifrån detta är 5 - 6 åringarnas hus i 
direkt koppling till matsalen och det gemensamma rörelse-
rummet. I det stora rörelserummet kan hela förskolan 
ha gemensamma aktiviteter som dans, sång, luciafi rande, 
vernissage m.m. På övervåningen riktas siktvyerna ut mot 
världen.. 5 - 6 åringen leker framförallt utomhus.

För att förskolan ska fungera som enande faktor i samhäl-
let är den norra husdelen (5 - 6 år) uthyrbar på kvällarna 
till exempelvis ABF-kurser eller födelsedagsfester. Delvis 
för att försöka hitta tillbaks till den gemenskap som fanns 
i området tidigare samt för att koppla samman området 
Vasalund och Hagalund som nu skiljs åt av Frösundaleden 
men även ur et socioekonomiskt perspektiv. Huset är något 
tillbakadraget från gatan och har en altan för att öppna 
upp och vara inbjudande. Huset som tidigare stod på 
platsen var Stockholms första ABF-hus och skulle på det 
sättet delvis kunna återfå sin uppgift i samhället. 

In a city that is growing and rumbles forward, there remains 
the memory of  another city. A shantytown of  poor children 
and starvation but also with a strong community and variety. 
A new city is built to clean up, demolish, but a bit of  the old 
is saved at the top of  the hill. Inside the small town, located 
in the big city, is a small world. It is the children’s world. 
There I build the children’s city. But this is not a nostalgic 
reminisce of  the past but an attempt to tie together the old 
and the new and create something that is based on the client’s 
needs.

3 different ages with 3 different needs. 1 to 2 years, 3 to 4 
years, 5 to 6 years. They get three different houses and three 
different playgrounds that refl ect the children’s development. 
They are also created with the idea that the children can 
see their journey of  development and that it also creates the 
opportunity for meetings but also for privacy.

 All 3 houses focuses on the direct meeting with the play-
ground to allow the games to easily move outside. All houses 
are divided into an active part directly linked to the play-
ground and an interior, quieter part. In the greenhouses, 
children can learn about recycling and ecology. The semi-tem-
perate greenhouses connects the three houses so that children 
can move between houses without having to get dressed. In the 
summer time the northern house is a permitted shoe zone so 
that children can easily run both in and out without feeling 
inhibited.

The inner courtyard connects to all three houses and is where 
all the kids gather together. In the middle stands a tree that 
provides shade. In summer the tables move out onto the patio 
and yard. This is particularly the playground of  the 5 to 6 
year-olds. The sunny and southern playground is for more 
active games and here the children have plenty of  room to run 
free. When the children are divided this is mainly the play-
ground of  the 3 to 4 year-olds. The west yard is grassy and 
calm. It is above all the courtyard of  the 1 to 2 year-olds.

It is crucial that children have the freedom to choose which 
activity they wish to pursue in order to control their own 
development. The teachers should help the children to learn for 
themselves. For this reason all the material is visible and in 
reach of  the children. The children have schedules but are free 
to choose what they want to do during the different periods. 
They can choose from: Dance & Drama, Building & Con-
struction, Nature and Mathematics and
Natural Science and Literature.

Between 1 to 2 years, everything is new. The child is curious 
and explore its environment. She crawls, walks, tastes, feel, 
and perceive patterns and colors. It is often a harmonious 
age and the child is described as sunny and cheerful. Because 
of  all the new impressions, it is important that the child 
does not have to take in too much. Therefore, the 1-2 year-
olds house is designed as an atrium where it opens up onto 
the inner courtyard and is more closed to the surroundings.

The years from 3 to 4 are often described as a frontal 
collision. The child can easily fl y off  and wants to show 
that it can do things for itself. At this age, children learn to 
walk the tightrope, climb, jump high, get dressed, and take 
initiative. To encourage this, the 3 to 4 years-olds house is 
designed like a climbing frame. Where half  of  the house 
has full ceiling height with a climbing wall and a workshop 
that is directly linked to the courtyard and where the other 
half  of  the house consists of  half-planes where the children 
can withdraw or spend time in smaller groups.

Years 5 to 6 are described as a resting period. The child is 
often cooperative and wants to help with household chores. 
For the 5 to 6 year-old friends and social relations are 
central. She/he also begins to realize that her/his environ-
ment is part of  a larger world and the child begins to look 
forward to school and adulthood. Because of  this the 5 to 
6 year-olds hous is in direct connection to the dining room 
and the big activity room. Here the entire pre-school is able 
to have common activities such as dancing, singing, Lucia 
celebration, vernissage etc. Upstairs the views are directed 
straigt out on to the world. The 5 to 6 year-olds play mainly 
outdoors.

The preschool will also serve as an unifying factor in society. 
Therefor the lower fl oor of  the the northern house (5-6 
years) is rentable in the evenings, for example for ABF 
courses or birthday parties. Partly to try to fi nd back to the 
community that existed in the area before, and to connect 
the areas Vasalund and Hahagalund that now are separat-
ed by Frösundaleden but also in a socio-economic perspective. 
The house is some what drawn back from the street and has 
a patio with the motive to make it feel  open and  inviting. 
The house that previously stood on the site was Stockholm’s 
fi rst ABF-house and would in that way partially be able to 
regain its role in society. 
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1 - 2 år 3 - 4 år 
Äventyrlig

5 - 6 år 
ExtrovertNyfi ken



En dag i en 1 - 3 årings liv på förskolan Vasalund

11:15 Lunch

14:00 Gemensam sångsamling med barnen från alla 
avdelningar vid den den centrala gården, Mellanmål

07: 30 Frukost serveras

07: 30 Frukost serveras

08:30 Allla barnen har anlänt 
och samlas på respektive gård

17:00 Slut för dagen

08:30 Alla barn har anlänt och  samlas
på respektive gård  

08:30 Oavbrutet förmiddagspass där barnen
själva får väja aktivitet. Framförallt utomhus. Frukt 
fi nns tillgängligt. Natur: samla maskar till maskakvarie. 
Konstruktion: bygga vidare på det stora skeppet.
Drama: sätta upp uppsättning av De tre bockarna Bruse. 

15:00 - 17:00 Barnen börjar gå hem 

09:30 Barnen delas upp i olika aktiviteter. Barnen 
får själva välja vad de vill göra. De kan välja mel-
lan: Natur i Växthuset, idag ska de så hur mycket 
deras tomatplantor har växt. Konstruktion: Bygga 
ett vattenfall för att studera gravitation.
Dans: dansa till olika musikstilar.

11:00 Samling på respektive gård

17:00  Slut för dagen

10:30 Blöjbyte, tvätta händerna, barnen går in.

11: 20 Lunch

14 :00 Gemensam sångsamling med barnen från
alla avdelningar vid den den centrala gården, Mellanmål

16:30 Frukstund för de
barn som stannar längre

10:45 Samling 

12:00 Utevistelse. 

11:45 Vila   utomhus i vagnhuset De som inte vilar 
har lugnare aktivitet. De kan välja mellan Litteratur; 

Högläsning i stora sagorummet eller Konst; göra
ansiktsmasker med papier maché.  

15:00 Utevistelse om vädret tillåter
eller lugnare aktivitet inomhus.

Ex Naturvetenskap; geografi   titta på kartor 

En dag i en 3 - 6 årings liv på förskolan Vasalund



Plansituation Isometri
Sydväst Ursprunglig Skala 1:200

Situationsplan. Ursprunglig Skala 1:2000
Parker i mörkrött och planerad byggplats i ljusrött.
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Entré mot Gustafsvägen
Elevation Sydost 1:100

Entré mot Charlottenburgsgatan
Elevation Syd 1:100



Entréplan Ursprunglig Skala 1:50



Plan 2 Ursprunglig Skala 1:100



Plan 3 Ursprunglig Skala 1:100



Plan 4 Ursprunglig Skala 1:100



Sektion med Perspektiv. Syd
Ursprunglig Skala 1:20

Tekniska Detaljer
Ursprunglig Skala 1:20



Sektion med Perspektiv. Sydost
Ursprunglig Skala 1:50


