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Abstract  

This thesis is a study on how to design a multipurpose preschool room, where the 
organization and structure of the room communicates its functions and purpose. 
The purpose with the study is to design a room that can be a tool for the preschool 
teachers and that helps children develop their curiosity and learning skills. 

The specific case takes place at Krongatan preschool in Eskilstuna. The study 
evolves around theories about form, colour, light and how it can be used in the 
design of a multipurpose preschool environment. The study also includes theories 
about affordance, design principals, spatial elements and organization of preschool 
environments. Empirical data has been collected through interviews, spatial 
analysis and observations. The theories together with the collected empiric data 
have resulted in a design proposal. The proposed design consists of spatial 
elements to make the environment legible and create an environment that invites to 
different activities. 

 

 

Keywords: Information design, Spatial design, Preschool environment, Form, 
Colour, Light, Multipurpose environment    
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Sammanfattning  

Det här examensarbetet undersöker hur ett multifunktionellt förskolerum kan 
utformas för att kommunicera och stödja olika aktiviteter. Förskolerummet används 
till både aktiva och lugna aktiviteter och ska vara ett hjälpmedel för att stödja barns 
lärande och utveckling. Genom att rummet kan kommunicera sina funktioner ger 
det möjlighet för barnen att förstå och använda rummet. På så sätt kan pedagogerna 
använda rummet som ett redskap. 

Studien har genomförts i samarbete med Krongatans förskola i Eskilstuna. Den 
undersöker hur de rumsliga elementen färg, ljus och form kan användas i 
utformningen för att skapa ett multifunktionellt rum. Studien tar även upp teorier 
om affordance, designprinciper, rumsliga element och utformning av 
förskolemiljöer. Empiriska data har samlats in genom intervju, rumsanalys och 
observation. Teorierna tillsammans med den insamlade empirin har resulterat i ett 
gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget består av rumsliga element som tydliggör 
rummets olika delar och bjuder in till olika aktiviteter.  

 

Nyckelord: Informationsdesign, Rumslig gestaltning, Förskolemiljöer, Form, Färg, 
Ljus, Multifunktionella rum   
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Förord  

Jag vill börja med att tacka alla på Krongatans förskola för det fina samarbetet. Det 
har varit roligt och utvecklande att få samarbeta med er. Ett speciellt tack till 
pedagogen Lena Kauppila som har ställt upp och bidragit till att ge mig en djupare 
förståelse för hur förskoleverksamheten fungerar. Det har varit mycket intressant 
och inspirerande. 

Ett stort tack vill jag också rikta till min handledare Mia Sas för stöttning och 
guidning genom hela processen. Tack för dina goda och välbehövliga råd som har 
hjälp mig att hålla kurs och komma framåt i det här arbetet. 

Ett sista tack till mina fina vänner och kurskamrater. Tack för att ni funnits där för 
att bolla tankar och idéer. Tack för all stöttning och uppmuntran som ni har bidragit 
med. Ni är ovärderliga!  

 

Tack!  
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Inledning  

Från att man är barn till ung vuxen går man genom flera steg i det svenska 
skolsystemet. Förskoleverksamheten är det första steget i Sveriges 
utbildningstrappa och där är det barnens utveckling och lärande som är i fokus. 
Enligt Skolverket (Avdelningen för läroplaner 2016) och skollagen ska 
förskoleverksamheten stödja och utmana barns utveckling och lärande. Barn 
utvecklas och lär sig på en mängd olika sätt men barns aktiva relation med den 
fysiska miljön är speciellt viktig under de första åren i barnets liv. (Sussman & 
Gillman 2007 citerad i Rentzou 2014 s.1877). Barn har behov av en varierad fysisk 
miljö eftersom de använder sina händer till att upptäcka och utforska (Allison 1999 
citerad i Zeynep Inan 2009 s.64). Rentzou (2014 s.1863) framhåller också att en 
varierad miljö ger barn möjlighet att genom lek undersöka och integrera med den 
sociala och fysiska miljön. En förskolemiljö ska erbjuda barnen möjligheter att 
undersöka, experimentera, stärka sin egen självkänsla och kreativitet (Rentzou 
2014 s.1864).  

Den fysiska miljön har en stor inverkan och är ett viktigt hjälpmedel i barns 
utveckling, därför är en otillräcklig eller dåligt organiserad miljö inte bara 
svåranvänd utan den minskar även pedagogikens effekt (Sussman and Gillman 
2007 citerad i Rentzou 2014 s.1862). En dåligt organiserad miljö gör det svårare 
för barnen att förstå miljön, vilket leder till att det är svårare för dem att använda 
rummet. I en läsbar miljö kan barnen använda rummet vilket i sin tur leder till att 
barnet känner sig mer kompetent (Evans, Kliewer, & Martin, 1991 citerad I 
Maxwell 2007 s. 233).  

Bakgrund 
Krongatans förskola är en kommunal förskola i Eskilstuna. Alla förskolor i 
kommunen utgår från en pedagogisk idé som är en fördjupning av förskolans 
läroplan. Den pedagogiska idén på Krongatans förskola är att leken ska stödja 
barnens utveckling, nyfikenhet och stimulera lärandet inom olika ämnen. Barnens 
olikheter ska stärkas och de ska ha inflytande över sin vardag och vistas i en trygg 
miljö som bidrar till god hälsa, både inomhus och utomhus (”Mål” 2017).  

På Krongatans förskola arbetar de med vad de kallar för den tredje pedagogen. Det 
är en filosofi som kommer från Reggio Emilia-pedagogiken och innebär att 
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rummet och miljön är en tredje pedagog som ska stimulera och inspirera barnen. 
Miljön ska uppmuntra till utforskande och skapa mötesplatser för lek, lärande och 
utforskande (”Miljön som en tredje pedagog” 2017).  

På Krongatans förskola finns det ett rum som kallas Mittpunkten. På Mittpunkten 
arbetar en pedagog som tar emot barngrupper från alla avdelningar, på antingen 
för- och eftermiddagen. På Mittpunkten är det barnens intressen som är i fokus, 
rummet används till en mängd olika aktiviteter och ska vara en kreativ lärmiljö för 
barnen. Det är en blandning mellan aktiva och lugna lekar så som att hoppa, dansa, 
utforska motoriken, balansera, leka med bollar, lego och rita. Mittpunkten används 
även som öppnings och stängningsavdelning på förskolan. Det innebär att det är 
den avdelningen som barnen vistas på om de är på förskolan tidigt på morgonen 
eller senare på kvällen.  

Det finns ett behov av att Mittpunkten ska bjuda in till både lugn och aktiv lek. 
Problemet är att i dagsläget finns det inget i rummets fysiska utformning som 
informerar om den variation av aktiviteter som rummet kan och är tänkt att används 
till. Rummet bjuder inte heller in till den variation av aktiviteter som det finns ett 
behov av. Att miljön inte kommunicerar olika funktioner är inte ett problem i sig, 
men då platsen är tänkt att vara en varierad miljö med olika funktioner är 
utformningen av rummet ett kommunikationsmedel som kan användas.  

Syfte    
Vid Krongatans förskola är pedagogernas uppdrag att stötta barnens utveckling, 
nyfikenhet, stärka barns olikheter och stimulera lärandet inom olika ämnen. 
Syftet med denna studie är att utforma ett förskolerum som kan vara ett hjälpmedel 
för pedagogerna i sitt arbete. Genom att utforma ett förskolerum som är anpassat 
efter rummets användare, stödjer rummets användningsområden och kommunicerar 
sin funktion kan rummet vara ett redskap som bidrar till barnens utveckling.  

Frågeställningar  
På viket sätt kan ett förskolerum utformas för att kommunicera och stödja rummets 
multifunktionalitet samt aktiviteter av olika karaktär?  

Hur kan färg-, ljus- och formelement användas i utformningen av ett förskolerum 
för att kommunicera rummets multifunktionalitet och aktiviteter av olika karaktär? 
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Avgränsningar  och  Målgrupp  
I denna studie ligger fokus på hur rummet kan bjuda in och växla mellan aktiv och 
lugn lek. Därför har studien avgränsats till de olika aktiviteterna som sker under 
Mittpunktens verksamhet och inte under öppning och stängningstiden. Men då 
studien handlar om att kommunicera olika aktiviteter finns det möjlighet att 
öppning och stängningsverksamheten också gynnas av gestaltningsförslaget. I 
Mittpunktens verksamhet används projektorerna på ett fungerande sätt, därför har 
jag valt att fokusera studien på hur resten av rummet kan utformas för andra av 
aktiviteter. Studien omfattar inte byggnadstekniska- och konstruktionsdetaljer samt 
de säkerhetsaspekter som finns vid utformning av en förskolemiljö. Studien 
innefattats inte heller av ett perspektiv på olika fysiska funktionsnedsättningar. Ett 
sådant perspektiv är viktigt och i ett vidare arbete skulle den infallsvinkeln 
troligtvis medföra vissa förändringar.  

Den lösning och gestaltning som jag har kommit fram till är inte specifik för 
pedagogiken som tas upp i Inledningen och Bakgrunden. Eftersom arbetet handlar 
om hur ett rum kan kommunicera en variation av aktiviteter känns det inte relevant 
att anpassa gestaltningsförslaget till en viss sorts pedagogik. Oavsett vilken 
pedagogik en förskola arbetar efter finns det ett behov av tydliga och läsbara rum. 
Det är ändå relevant att nämna de mål som förskolan har för att kunna anpassa 
miljön efter deras behov och förutsättningar. Ju bättre en formgivare känner till 
förskolans pedagogik och aktiviteter desto troligare kan designen förkroppsliga 
förskolans mål (Capels 1996 citerad i Zeynep Inan 2009 s.55). 

Målgrupp  
Den primära målgruppen är pedagogerna på Krongatas förskola. Mottagargruppen 
är barn i 3–5 årsåldern och går på förskolan. För att underlätta för pedagogerna i 
deras arbete måste det tas hänsyn till hur barnen upplever och använder rummet, 
om barnen förstår miljön och hur den används kan rummet stödja pedagogernas 
arbete. Studien fokuserar på barn i åldrarna 3–5 år eftersom de har en större 
möjlighet att uttrycka sina åsikter och behov. Rummet ska fortfarande tilltala och 
bjuda in de yngre barnen till en variation av aktiviteter men vissa lösningar 
kommer att kräva pedagogens hjälp.    
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Tidigare  forskning  och  teori    

I den följande delen beskrivs den tidigare forskning och de teorier som behandlas i 
arbetet. Tidigare forskning som rör förskolemiljöer och dess utformning används 
för att skapa en djupare förståelse för miljön på en förskola. Det känns relevant att 
kartlägga vad som är viktigt i en fysisk miljö för att barn ska förstå miljön och 
utvecklas genom den. Teorier kring rumsliga element och designprinciper tas upp 
för att gestaltningsförslaget ska visa hur ett rum kan kommunicera något och därför 
är det av vikt att förstå hur rumsliga element kan användas och hur de rumsliga 
elementen uppfattas. Till sist tas begreppet affordance upp och hur det kan påverka 
upplevelsen av ett rum.  

Utformning  av  förskolemiljöer    
Det finns en mängd forskning kring utformning av förskolemiljöer och vad som är 
viktigt för barnets utveckling och kompetensbildning. Eftersom det är barn som i 
första hand ska använda och förstå rummet måste rummet vara anpassat efter dem.  

Vid utformningen av en förskolemiljö finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till, 
bland annat bör miljön förmedla en känsla av stabilitet och mjukhet, vilket sker 
genom enkla designstrukturer och en variation av texturer, färger och ljus (Butin & 
Woolums 2009 citerad i Rentzou 2014 s.1864) För att öka barnets känsla av 
kontroll och kompetens bör barnets själva kunna välja vad de vill göra, hur 
utmanande de vill att aktiviteten ska vara och ha möjlighet att genomföra det i sin 
egen takt. I ett förskolerum bör det därför finnas en variation av material och 
redskap för barnet att utforska. En miljö med sammanhängande cirkulationsvägar 
och bra visuell överblick ger goda möjligheter till barnets utforskning (Maxwell 
2007 s.232). Det är stora skillnader på barn i åldrarna 0–5 år och varje åldersgrupp 
har olika behov, möjligheter och intressen. För att möta barnets olika behov borde 
förskolemiljön utformas på olika sätt så att den erbjuder olika delar som möter de 
behov som finns hos varje åldersgrupp (Rentzou 2014 s.1865).  

I en förskolemiljö bör man också minska de fysiska begräsningar som kan hindra 
barnet från att utföra en viss aktivitet, till exempel bör leksaker och redskap finnas 
tillgängligt på barnets nivå (Maxwell 2007 s.230–231). Miljön bör skapa en känsla 
av förtrogenhet, bekvämlighet och säkerhet. Genom att anpassa miljön efter barnets 
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storlek ger man dem en möjlighet att självständigt använda rummet och materialet i 
rummet (Rentzou 2014 s.1864). 

För aktiviteter med lugn karaktär är det bra med mjuka material som mattor, 
kuddar, gardiner. De tar bort ljud och är nödvändiga för golvaktiviteter. Däremot så 
bjuder hårda ytor som trä och kakel in till en mer aktiv lek (Kentucky State Dept. 
of Education1991 citerad i Zeynep Inan 2009 s.62). Olika texturer är viktigt för 
yngre barn eftersom de använder sina händer för att lära och utforska den fysiska 
miljön. Därför stimulerar en variation av material, vyer och miljöer barns 
upplevelse (Allison 1999 citerad i Zeynep Inan 2009 s.64).  

För att ett barn ska få en känsla av kompetens och lugn behöver barnet interagera 
med en variation av objekt och material i sin omgivning. För att utforma en miljö 
som stimulerar komplexitet och variation behövs det omväxling i material, färger, 
golvnivå och takhöjd, texturer, golvmaterial och ljus. Låg takhöjd skapar en 
intimare stämning och ger miljöer som känns mer personliga (Greenman 1988 
citerad i Zeynep Inan 2009 s.64).  Det finns en risk att för lite variation kan leda till 
uttråkning hos barnet samtidigt som för mycket kan bli överväldigande och leda till 
att barnet har svårare att koncentrera sig på en aktivitet (Maxwell 2007 s.231–232). 
Att rummet bör erbjuda en hög grad av rika stimuli beror på barnens korta 
koncentrationsförmåga (Rentzou 2014 s.1864). Men det borde också finnas 
möjligheter för återhämtning, vilket kan göras genom att erbjuda aktiviteter som 
inte kräver fokuserad uppmärksamhet. Som att studera en fisk i ett akvarium eller 
fåglar vid ett fågelbord (Maxwell 2007 s.232)  

Den fysiska miljön bör vara välorganiserad och samtidigt anpassningsbar efter 
barnets behov och de aktiviteter som anordnas. Generellt bör både utrustning och 
material vara flexibelt så de kan förändras, flyttas eller plockas bort (Rentzou 2014 
s.1864–1865). En förskolemiljö bör vara indelad i zoner, eftersom det ökar kvalitén 
och komplexiteten i leken, barnen tillbringar längre tid vid en aktivitet och intresset 
och koncentrationen ökar hos barnet. Barnen kan lättare engagera sig i en viss 
aktivitet om den plats de befinner sig på stödjer den aktivitet de utför, och om 
närliggande aktivitetszoner inte är en källa till avbrott (Maxwell 2007 s.232). Att 
dela in rummet i olika zoner är ett sätt att skapa tydlighet men det är också viktigt 
att utforma rummet för små grupper, stora grupper och skapa privata områden. Ett 
rum som är indelat i olika zoner tillåter barnen att känna sig trygga och de blir inte 
överväldigade av den komplexitet som kan upplevas i ett stort rum (Caples 1996; 
Greenman 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.61). I stora rum behövs det mer 
övervakning från pedagogernas sida och det är svårt för barnet att varva ned 
(Moore 1996 citerad i Rentzou 2014 s.1862).  
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En läsbar miljö bidrar till att öka barnets kompetens eftersom den hjälper dem att 
förstå hur rummet ska användas. En läsbar miljö är transparent och barnet kan 
enkelt förstå hur platsen ska användas och hur man navigerar igenom den. Barn 
formar lättast kognitiva kartor om de kan röra sig fritt och självständigt genom 
rummet. Fysiska karaktärer som ger en läsbar omgivning är tydliga 
cirkulationsvägar, igenkännbara gränser, landmärken i rummet och att redskap och 
material är exponerade på ett sätt som är lämpligt för barnet (Maxwell 2007 s.232–
233) 

Designprinciper  och  rumsliga  element  
Rumsliga element är delar som tillsammans utgör en rumslighet. Ingen del eller 
inget element står för sig själv utan är beroende av varandra för deras visuella 
intryck, funktion och mening. Designprinciper kallas de rumsliga elementens 
visuella relationer. Dessa designprinciper är inte regler som måste följas utan är 
snarare hjälpmedel för att utveckla och behålla visuell ordning bland rumsliga 
element i en rumslighet och tillgodose dess tänkta funktion och användning (Ching 
& Binggeli 2012 s.122). De designprinciper som tas upp nedan är relevanta för 
denna studie eftersom de hjälper till att skapa en visuell ordning och kan på olika 
sätt vara ett stöd för att framhäva de olika aktiviteternas karaktär i rummet.  

Skala  
Ett objekts visuella skala uppfattas ofta beroende på vad som finns runtomkring. 
Ett objekt kan kännas litet om man jämför det med omkringliggande element som 
är mycket större (Ching & Binggeli 2012 s.128). Barn överskattar ofta storleken på 
det de ser och genom att sänka takhöjden kan man minska den upplevda skalan på 
ett objekt (Greenman 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.64).  

Balans    
Alla rumsliga element har karakteristiska drag eller egenskaper som måste 
samverka för att skapa en helhet. Dessa egenskaper kan vara material, textur, form 
och färg. För att skapa en jämvikt mellan elementen i en miljö måste det finnas 
visuell balans. Hur mycket uppmärksamhet ett element tar beror på elementets 
egenskaper och dess placering. Egenskaper som drar till sig uppmärksamhet är 
starka färger, oregelbundna och kontrasterande former och texturer. Samt stora 
dimensioner, ovanliga proportioner och hög detaljrikedom (Ching & Binggeli 2012 
s.131). Det finns tre typer av visuell balans, symmetrisk, radiell och asymmetrisk 
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balans. Symmetrisk balans uppnås genom att använda likartade element, antingen i 
form, storlek, färg eller placering. Symmetrisk balans ger ett lugnt och vilsamt 
intryck medan radiell balans ger ett fokus, antingen från en mittpunkt eller mot en 
mittpunkt. Radiell balans är element som arrangeras efter en mittpunkt. 
Asymmetrisk balans är ofta mer dynamisk och aktiv, den är heller inte lika tydlig 
som symmetrisk balans. Den utrycker rörelse och förändring och är mer flexibel 
(Ching & Binggeli 2012 s.133–136).  

Harmoni  
Om balans skapar en helhet genom både lika och olika element så handlar harmoni 
om att välja element som delar liknande drag så som form, färg, textur eller 
material. En helhet och visuell harmoni skapas när likartade element upprepas. Har 
elementen dock för liknande drag kan det resultera i ett ointressant resultat, därför 
behövs det en balans mellan enhetlighet och variation (Ching & Binggeli 2012 
s.137–138). 

Form  
Vår förmåga att uppfatta former beror på hur mycket visuell kontrast som existerar 
runtom formen (Ching 2015 s. 36). Enligt gestaltpsykologin förenklar hjärnan den 
visuella omgivningen för att kunna förstå den, därför är enkla och regelbundna 
former enklare att uppfatta och förstå. Cirkeln tillsammans med kvadraten och 
trekanten är exempel på regelbundna former. Oregelbundna former är ofta 
asymmetriska och därför mer dynamiska (Ching 2015 s. 38, 50). Cirkelformen 
utstrålar stabilitet och har en tydlig riktning inåt mot sig själv, samtidigt som den 
också har rörelse utåt. Cirkeln ger också ett naturligt fokus samt att den runda 
formen ger en känsla av mjukhet och rörelse. Triangeln representerar också 
stabilitet, så länge den vilar på någon av sina sidor. Triangeln är mer flexibel om 
man jämför med kvadraten eftersom triangelns sidor vinklar kan varieras. 
Kvadraten är som triangeln stabil då den vilar på någon av sina sidor, är den dock 
placerad på något av sina hörn ger den ett mer dynamiskt intryck. Rektangeln är en 
form av kvadraten och rektangelns tydlighet och stabilitet kan upplevas som 
visuellt enformig. Men genom att variera rektangelns egenskaper kan motverka den 
enformighet som den utstrålar (Ching & Binggeli 2012 s.96–98). Ching (2015 s. 
79) menar att genom att använda varierande geometriska former kan man 
accentuera olika saker i en rumslighet. 
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Ljus  och  färg  
Vid utformning av rum och miljöer är aspekten av färg och ljus viktiga element att 
ta hänsyn till. Då ljus och färg gör att vi visuellt kan urskilja saker från varandra. 
Utan ljus och färg skulle det inte finnas några visuella relationer och former skulle 
inte ha någon synlig mening. Vi uppfattar former genom de färg och 
ljushetsskillnader som gestaltar formen och det är kontraster i färger och ljuset gör 
att vi kan urskilja gränser och linjer. Färg och ljus är dock inte rumsliga i sig själva 
utan de måste följa den rumsliga strukturen (Klarén 2014 s. 20–21).  

Ljus 
Ljus kan användas för att förändra upplevelsen av rummet. Ett mörk rum med en 
ljuskälla placerad högt upp riktad ned mot golvet ger en upplevelse av ett högt och 
smalt rum. Den ljussättningen ger rummet en riktning uppåt. Medan ett rum vars 
belysning som är placerad lägre ned ger ett mer koncentrerat ljusrum (Figur 1) 
(Branzell 1976 s.30). 

 
Figur 1. Illustration som visar rumsupplevelsen beroende på hur ljuset är placerat. Den 
vänstra bilden illustrerar hur rummet upplevs med en ljuskälla högt upp. Bilden till höger 
visar upplevelsen av rummet med en lägre placerad ljuskälla. Bilder inspirerade av Arne 
Branzell (1976 s.30).  

Ljuset kan också användas för att påverka aktiviteter och sinnesstämningar, till 
exempel kan ökad ljusstyrka höja stämningen medan lägre ljusstyrka lugnar 
(Greenman 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.64). Det är både ljusets intensitet, 
strålningssammansättning, riktning och rumsliga fördelning som påverkar oss. 
Genom att belysa väggar och tak och inte bara fokusera ljuset på en arbetsyta, som 
man vanligtvis gör, ökas vakenheten och aktiveringen i ett rum. Det omgivande 
ljuset får dock inte bli för stark eftersom det upplevs som negativt. Det är också 
viktigt att komma ihåg att dagsljus har en väckande effekt och en positiv inverkan 
på människans välbefinnande samt att människan har behov av ett ljus som varierar 
över tid (Laike 2014 s.42–43). 
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Färg 
Hur färger uppfattas är komplext och beror på flera olika saker, som tillexempel 
färgens nyans och vilket ljus det är. Vår uppfattning och associationer då det 
kommer till färg står också i relation till personliga erfarenheter och kulturella 
associationer. Nedan är en generalisering och en allmän syn på färgers upplevelse 
och betydelse. Färger delas ofta in i varma och kalla färger, där rött, orange och 
gult anses vara varma medan blå, grön och lila anses vara kalla. Varma nyanser 
med hög intensitet sägs vara visuellt aktiva och stimulerande medan kalla nyanser 
med låg intensitet uppfattas som lugnande och dämpande (Ching & Binggeli 2012 
s.116–117). Laike (2014 s.45) menar att i de studier som bekräftar det ovanstående 
har kultörtheten, alltså färgens intensitet, varit oföränderlig trots skillnader i 
kulörton. Han menar också att det är svårt att utläsa säkra resultat i den forskning 
som gjorts eftersom forskningens genomförande varierar. För att skapa klarhet i 
forskningsresultaten bör man fråga sig vilka miljömässiga och individuella faktorer 
som har tagits hänsyn till i forskningen (Laike 2014 s.47).  

Upplevelsen av mörka, kalla färger är att de drar ihop sig medan ljusa, varma 
färger expanderar. Dessa egenskaper kan användas för att förändra rummets 
upplevda skala eller dimensioner. Neutrala färgscheman i ett rum är mer flexibla 
medan mer intensiva nyanser har en mer dramatisk effekt. Stora ytor av intensiva 
färger ska användas med försiktighet, då de förminskar avstånden och kan vara 
visuellt krävande (Ching och Binggeli 2012 s.117, 120).   

Hur färger uppfattas i ett rum påverkas till stor del av ljuset. Dagsljus som kommer 
från olika väderstreck påverkar hur färger framträder, framförallt på stora ytor av 
färg. I ett ljus som kommer från norr blir kulörtonerna kallare medan de blir 
varmare i ljus från söder (Billger, Fridell Anter & Häggström 2014 s.205). Har 
färgerna i ett rum stor kontrast upplever vi rummet som ljusare till skillnad från 
färger som är mer gråaktiga. Det betyder att svart, vitt och starka färger i ett rum 
kan göra att rummet upplevs som ljusare (Billger, Fridell Anter & Häggström 2014 
s.212). Färger som ligger nära varandra nyansmässigt främjar harmoni och ett 
enhetligt uttryck. Genom att variera svartheten i färgen, använda accentfärger eller 
med olika former och texturer kan man skapa omväxling i rummet (Ching & 
Binggeli 2012 s.119).   
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Upplevelse  och  interaktion    
Då rummet ska kommunicera sin funktion känns det relevant att nämna begreppet 
affordance och hur det påverkar interaktion mellan människa och objekt men också 
hur vi upplever rummet. 

Teorin om affordance fokuserar på perceptionens handlingssyfte. Affordance 
bygger på de möjligheter vår omgivande miljö erbjuder för att en person ska kunna 
röra sig och integrera med miljön. En av de väsentliga aspekterna av teorin är att de 
föremål som finns omkring oss inbjuder till användning och därför interagerar vi 
med dem. Affordance är när något sker när vi rör oss i vår omgivning (Groome 
2010 s.71). Affordance är relationen mellan en människa och ett fysiskt objekt och 
det uppstår i interaktionen mellan ett objekts kvalitéer och en individs 
förutsättningar (Norman 2013 s.11). Alltså är affordance beroende av individens 
storlek och förutsättningar. Knähögt för ett barn är inte samma sak som knähögt för 
en vuxen, därför kan objekt bjuda in till olika handlingar beroende på vem som 
använder objektet.  

E.J Gibson (2003 s.283–284) menar att upptäckandet av ett föremåls affordance är 
en perceptuell lärprocess, där man alltså lär sig allt eftersom att upptäcka vad 
omgivningen afforderar. Hon menar också att det finns en process av nyansering 
inom affordance, vilket betyder att en individ väljer ut den mest gynnsamma och 
användbara informationen i en specifik situation. Därför förändras möjligheten till 
att upptäcka affordancer under ett barns uppväxt och utveckling. I Eriksson 
Bergströms (2013 s.174) avhandling menar hon att rum som har inretts med fysiska 
verktyg som har en tydlig affordance medför i lägre grad en individuell upptäckt av 
affordance hos barnet. Ett exempel som Eriksson Bergströms (2013 s.174) tar upp 
är ett rum som är inrett som en hemvrå, där den fysiska miljön bjuder in till 
familjerelaterade lekar. De familjerelaterade lekarna dominerade i det rummet och 
Eriksson Bergström menar att det hindrar barnet från att upptäcka egna affordancer 
och resulterar i att miljön endast används till det förutbestämda. Det Eriksson 
Bergström (2013) är inne på kan kopplas till det Selander och Kress (2010 s.50) tar 
upp. De menar att vad som definierar ett föremåls användningsområde behöver inte 
vara just det föremålet är designat för. I lek är det ofta leken som skapar betydelse 
för ett objekt och inte tvärtom, till exempel kan en träkloss i leken bli en 
mobiltelefon eller en hammare.  

Enligt Meagher och Marsh (2010 s.164) står uppfattningen av ett rum i relation till 
vilka aktiviteter som går att genomföra i rummet, så känslan av rymd är i 
förhållande till vad rummet erbjuder för beteende. Med det menar de att ett 
rektangulärt rum kan upplevas större än ett kvadratiskt rum eftersom det afforderar 
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till mer rörelse. Om rummet är möblerat för aktiviteter och funktioner upplevs 
rummet som större (Meagher och Marsh 2010 s.167). De menar också att rum med 
släta väggar upplevs som mindre än ett rum med bokhyllor (Stamps & Krishnan 
2006, citerat i Meagher & Marsch 2010 s.163).  

Källkritik  
Stora delar av den litteratur som använts i denna studie har tidigare förekommit i 
utbildningen och känns därför relevant och pålitlig. Den litteratur som inte har 
presenterats i utbildningen men som också använts är Design för lärande, ett 
multimodalt perspektiv (Selander och Kress 2010) och Kvalitativ intervju (Trost 
2010). Då båda är utgivna av Studentlitteratur vilket är ett av Sveriges ledande 
utbildningsförlag bedömdes de som tillförlitliga (”Om oss” 2017). 

De artiklar som använts är granskade, förutom Eriksson Bergströms (2013) 
avhandling. Den bedömdes dock tillförlitlig eftersom det är en doktorsavhandling 
som genomförts vid den Pedagogiska institution på Umeå universitet.  
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Metoder 

Nedan presenteras de metoder som använts för att samla in empirisk information. 
Metoderna som presenteras nedan är kvalitativ intervju, platsanalys och 
observation. Dessa metoder har använts för att förstå platsen och dess användare 
utifrån användarnas perspektiv och behov. Metoderna har bidragit med en djupare 
förståelse för användningen av rummet och rummets problematik eftersom de har 
gett en djupare inblick i verksamheten. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 
(2015 s.66) menar att ett fokus på att förstå användarens behov är en nyckel för 
nyskapande lösningar.  

Litteraturstudier har också använts som en metod för att skapa en grund till 
gestaltningsförslaget. Resultatet av litteraturstudierna redovisas under rubriken 
Tidigare forskning och teori. 

Kvalitativ  Intervju  
Den kvalitativa intervjun genomfördes för att ta reda på hur Mittpunkten används 
och vilka behov och problem som finns. En kvalitativ intervju valdes då det är en 
metod som på ett naturligt sätt ger intervjupersonen möjlighet att formulera sina 
tankar och åsikter (Holme & Solvang 1997 s.108). En kvalitativ intervju 
karakteriseras av flexibilitet och så liten styrning som möjligt från intervjuarens 
sida. Den har en låg grad av standardisering vilket betyder att intervjuaren 
formulerar sig utefter den intervjuades språk och sätt att tala, den som blir 
intervjuad styr i vilken ordning frågorna kommer och beroende på svaren 
formuleras följdfrågorna (Trost 2010 s. 39).  
Som hjälpmedel vid en intervju är det lämpligt att skapa en intervjuguide som 
fungerar som en handledning genom intervjun, den behöver inte följas i ordning 
utan fungerar mer som en grund och ett hjälpmedel för att säkerställa att alla delar 
täcks under intervjun (Holme & Solvang 1997 s.101). Enligt Trost (2010 s.71) bör 
intervjuguiden vara kort och det är fördelaktigt om den är möjlig att lära sig 
utantill. 

Att använda en ljudupptagare för att spela in intervjun kan vara bra (Holme & 
Solvang 1997 s.108). Fördelen med att spela in intervjun är att man kan lyssna på 
intervjun om och om igen och på så sätt kunna uppfatta olika tonfall eller ordval 
(Trost 2010 s.74). Dock menar Trost (2010 s.75) också att många människor inte 
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vill bli inspelade och de kan bli besvärade och hämnade i intervjusammanhanget. 
Ett annat alternativ är att vara två vid intervjun. Där den ene intervjuar och den 
andre antecknar, på så sätt behöver den som genomför intervjun inte koncentrera 
sig på att föra anteckningar. Enligt Trost (2010 s.66–67) är det en fördel ur 
intervjuarens synvinkel eftersom en kollega blir ett stöd och tillsammans kan man 
få en större förståelse för det resulterande materialet. Dock finns det en risk att den 
intervjuade känner att hen hamnar i underläge då man är två stycken intervjuare vid 
intervjun.  

Analys  av  rum  
Vid formgivning av rum är att analysera rummet av högsta vikt, för att förstå 
platsen och dess syfte. Den mest grundläggande aspekten av design är funktion och 
designens funktion står i direkt relation till de som använder platsens och platsens 
fysiska kriterier och dimensioner. För att kunna designa lösningar som uppfyller en 
viss funktion krävs det att noga analysera användarens behov och de krav som 
aktiviteterna ställer. Resultatet av analysen ger ett ramverk som en designer kan 
använda sig av för att förvandla behov till former och strukturer (Ching Binggeli 
2012 s.58). Vid en analys delar man upp det som analyseras, i det här fallet 
rummet, i olika beståndsdelar för att förstå var rummet är uppbyggt av. Delarna 
måste sedan analyseras som en helhet och utifrån det görs sedan en tolkning 
(Eriksson & Göthlund 2012 s.32–33) Vid den rumsliga analysen av Mittpunkten 
har jag utgått från de kriterier Ching och Binggeli (2012 s.60) nämner. Deras 
kriterier innefattar att bland annat att analysera rummets proportioner, öppningar, 
material och ljuskällor. Resultatet av en rumslig analys kan variera, då det blir en 
personlig tolkning som kan skilja sig från någon annans tolkning. För att få ett så 
trovärdigt resultat som möjligt bör en analys göras under flera olika tidpunkter, då 
upplevelsen av rummet förändras beroende på vilken tid på dagen det är.  

Observation    
Att genomföra en deltagande observation ger mig möjlighet att ytterligare 
identifiera de behov och problem som finns på förskolan. Syftet med en 
observation är att den ger en djupare förståelse för hur användaren agerar i en 
specifik kontext. I en deltagande observation är syftet att uppleva användarens 
situation genom att se, lyssna och fråga (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 
2015 s.85). Enligt Holme och Solvang (1997 s.110) är observation den metod där 
man kommer närmast undersökningsenheterna vilket också innebär att det är den 
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metod som ställer störst etiska krav. En öppen observation innebär att deltagarna är 
medvetna om observationen (Holme & Solvang 1997 s.111). Fördelen med att göra 
en öppen observation är att de som observeras är medveten om observatörens roll.  
Det gör att observatören kan gå omkring, ställa frågor och se hur saker och ting 
fungerar (Holme & Solvang 1997 s.113). Under observationen kan man be 
användaren att beskriva det hen gör och varför, här kan det också vara värdefullt att 
notera vad användaren tycker är enkelt eller svårt (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind 2015 s.85). 

Etiska  överväganden  
Flera etiska överväganden har gjorts. Från förskolans sida behövdes ett utdrag ur 
belastningsregistret för att få vistas på förskolan tillsammans med barnen, det 
införskaffades innan metoderna genomfördes. Inför intervjun skrev 
intervjupersonen på ett informerat samtycke, där intervjupersonen informerades om 
hur materialet kommer att användas samt att intervjun var frivillig och kunde 
avbrytas när som helst (Bilaga 1). En sammanfattning av intervjun godkändes 
senare av intervjupersonen.  

Vid observationen låg fokus på hur individerna använder rummet och inte specifikt 
på individerna som observerades. Ett informerat samtycke skrevs under innan 
genomförandet av observationen (Bilaga 4). Där informerades pedagogen om vad 
materialet kommer att användas till. I samrådande med förskolan bestämdes det att 
föräldrarna till barnen som observerades inte behövde kontaktas. Då observationen 
endast syftade till att se hur barnen och pedagogen använder rummet tillsammans 
och inte till att observera barnen som individer. Observationen dokumenterades 
endast genom skrift och inga bilder eller videoklipp togs. Det var inte relevant för 
studien att fota eller filma observationen, samt att det var viktigt att undvika att det 
blev fokus på de individer som var med under observationen.   
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Resultat  

I texten nedan redovisas genomförandet, metodkritik och resultatet av de tidigare 
nämnda metoderna. Detta för att ge en inblick till hur metoderna genomfördes och 
det resultat metoderna förde med sig.  

Genomförande  av  kvalitativ  intervju  
Intervjun med Lena Kauppila genomfördes den 2017-04-07 på Krongatans förskola 
klockan 12.30. Målet med intervjun var att ta reda på användarnas behov och vilka 
aktiviteter som rummet ska användas till. Detta för att kunna förstå vad de faktiska 
behoven och problemen är i rummet. Inför intervjun undertecknades ett informerat 
samtycke (Bilaga 1). 

En intervjuguide skapades utifrån Ching och Binggelis (2012 s.58) översikt för att 
kartlägga användarens behov, aktiviteternas karaktär och krav på möblemang 
(Bilaga 2). Intervjuguiden täckte fyra områden arbetssätt, behov, problem och 
användning. Intervjuguiden innehöll även några underfrågor. Vid intervju fick 
intervjupersonen berätta fritt om ett område och beroende på hur intervjupersonen 
ledde samtalet togs underfrågorna upp. Vid intervjutillfället satt vi i den ateljé som 
ligger vägg i vägg med Mittpunkten. När intervjun var avslutad gick vi tillbaka till 
Mittpunkten igen. Väl tillbaka i Mittpunkten kom fler behov och 
användningsområden på tal som inte nämndes under intervjun.  

Intervjun spelades in för att enklare kunna sammanfatta den vid ett senare tillfälle. 
Tilde Wennerlund Carlsten var också med under intervjutillfället för att föra 
anteckningar och för att vi tillsammans ska kunna diskutera intervjusvaren och på 
så sätt få en större förståelse för materialet.  

Intervjun sammanfattades och skickades sedan tillbaka till intervjupersonen. Detta 
för att ge intervjupersonen en möjlighet att kolla igenom sammanfattningen och för 
att säkerställa att jag inte har misstolkat något.  

Metodkritik  
Det var endast en pedagog som intervjuades vilket gör att resultatet endast speglar 
ett perspektiv på användningen av Mittpunkten. Att intervjua fler pedagoger skulle 
ge ett bredare perspektiv på hur rummet använts eller stödja den informationen som 
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den genomförda intervjun gav. Att intervjua barnen på förskolan är ett annat 
alternativ för att få en fördjupad bild ur barnens synvinkel. Att intervjua barn för 
dock med sig högre etiska krav samt att det finns en risk för att barnen inte helt 
förstår syftet och användningen av materialet vilket försätter dem i en situation där 
de inte är kapabla till att ta ett beslut om de vill delta eller inte. Med det i 
beräkningen och att en intervju med barnen inte var nödvändig för att förstå de 
behov och problem som finns på förskolan valde jag att inte genomföra någon 
intervju med barnen på förskolan.  

Då vi inte befann oss i Mittpunkten vid intervjutillfället upplevde jag det som att 
vissa saker glömdes bort och som senare nämndes då vi befann oss i rummet. 
Skulle genomförandet av intervjun skett på plats hade kanske dessa saker nämnts 
tidigare. 

Intervjusvar  Lena  Kauppila  
Verksamheten på Mittpunkten ska utgå från barnens intressen och därför varierar 
aktiviteterna. Vilka aktiviteterna som sker beror också på barnens ålder, de yngre 
barnen har ofta mer strukturerad lek än de äldre barnen har. Det beror på att de 
äldre barnen har lättare att uttrycka vad de vill göra. Karaktären på lekarna varierar, 
ibland är mer aktiva lekar som innefattar hoppa, dansa, utforska motoriken, 
balansera och leka med bollar. Medan de lugnare aktiviteterna består av att till 
exempel bygga med lego eller rita. Tanken med Mittpunkten är att det ska vara 
något annat än vad barnen gör på sina avdelningar. I verksamheten använder Lena 
Kauppila de två projektorer som finns. En sitter riktad ned mot golvet och används 
mestadels till lugnare aktiviteter och på väggprojektorn brukar bland annat 
filmklipp visas. 

Lena Kauppila uttrycker att det finns ett behov av att kunna dela upp 
barngrupperna. I dagsläget sker detta genom att olika aktiviteter utförs vid olika 
bord eller att den intilliggande ateljén och vattenrummet används. Det som är 
problematiskt med rummet är att få det flexibelt. De möbler som finns är otympliga 
och svåra att flytta på samt att rummet inte har någon bra plats för förvaring. Lena 
Kauppila menar att det är viktigt att rummet kan förändras utifrån de olika 
barngruppernas behov. Det positiva med rummet är att det är stort och därför finns 
möjligheten att dela upp det på olika sätt. Att rummet är stort ger även möjligheter 
till att röra sig mer inomhus.  
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Ett annat problem är rummets alla dörrar. Mittpunkten ligger mellan två 
avdelningar och har också ingångar till personalutrymmen och kök. Det gör 
rummet till en genomfart där det rör sig mycket folk vilket stör verksamheten med 
barnen. Enligt Lena Kauppila är det svårt för barnen att koncentrera sig om det hela 
tiden rör sig i rummet, eftersom det är något som pockar på uppmärksamheten.  

Förvaringen i rummet är bristfällig för både leksaker och redskap men även för 
pedagogernas personliga tillhörigheter. Förvaring på hjul är något som uppskattas 
då den förvaring som finns i dag är påsar på väggen. I dagsläget finns det även 
planer på att bygga en scen i rummet. 

Genomförande  av  rumslig  analys      
Inför den rumsliga analysen skapades en mall utifrån Ching och Binggelis (2012 
s.58–60) kriterier för en platsanalys (Bilaga 3). Mallen följdes sedan steg för steg 
vid analystillfället. Genomförandet av analysen skedde på Krongatans förskola den 
2017-04-07. Den skedde efter intervjun och Tilde Wennerlund Carlsten hjälpte till 
att mäta rummet.  

Metodkritik  
Det är viktigt att komma ihåg att detta är min personliga analys och tolkning av 
rummet, skulle någon annan person genomföra rumsanalysen finns det en stor 
möjlighet att resultatet skiljer sig åt. Analysen gjordes vid ett tillfälle och eftersom 
upplevelsen av rummet kan förändras under dagen visar resultatet endast hur 
rummet upplevs under det specifika tillfället.  
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Resultat  av  rumslig  analys  

  
Figur 2. Planritning över förskolan där Mittpunkten är markerad med en mörkblå färg.  
 
Rummet är nästan rektangulärt förutom ett fönsterparti som går in och tar bort ett 
av hörnen på rummet (Figur 2). Fönstren släpper in dagsljus vilket gör att den 
delen av rummet är mest upplyst. Det resterande ljuset i rummet kommer från sex 
stycken ljusplattor som är infällda i taket. Ljusplattorna är den allmänbelysning 
som finns och ljuset går inte att justera. På en av väggarna hänger det även en 
ljusslinga som ger ifrån sig ett ganska svagt ljus (Figur 3).  

Figur 3. Vy över fönstren i rummet. Här syns även delar av de redaskp som finns i rummet, 
bland annat ett tält, två madrasser och två bord.   
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Det finns tolv dörrar i rummet, där de flesta är placerade längsmed de två 
långsidorna (Figur 4). Två dörrar på varje sida av rummet i varsitt hörn leder till de 
två intilliggande avdelningarna, Måne och Sol. De andra dörrarna går till 
personalrum och kök. De resterande dörrarna i rummet leder till ateljén, 
vattenrummet, en toalett, ett förråd och ut på innergården. Alla dörrar förutom 
rummet till förrådet har ett runt fönster i sig. Alla dörrar i rummet gör att mängden 
fri väggyta är liten. 

 
Figur 4. Vy över några av rummets dörrar. Bilden visar också de teckningar och pyssel 
som väggarna har dekorerats med. 
  
Golvet består av en gråbeige plastmatta som går upp ca 10 cm på väggen. Väggen 
täcks sedan av en träskiva som är 84 cm hög. Träskivan är i ett ljust träslag och 
resterande väggar är målade i en varmvit färg och möts av ett vitt innertak.  

De material och redskap som finns i rummet är två tjocka madrasser, en 
balansleksak, en plasttunnel, en soffa, två runda ståbord med datorer eller annan 
elektronik på. Materialen och redskapen är i en mängd olika färger. Det finns också 
två lägre runda bord med åtta barnstolar, en ihålig trekantsform som är täckt med 
speglar och lite blandade leksaker. På väggen vid fönstret hänger två gitarrer och 
på andra sidan väggen hänger det påsar i olika slag. Påsarna används som förvaring 
av leksaker och redskap, den andra förvaringen som finns är två boklådor på hjul. 
Påsarna är på en sådan höjd att ett barn inte kan ta ner dem själv (Figur 5). Det står 
också ett tält under en av de två projektorerna som finns i rummet. I taket hänger 
det vimplar i olika färger och väggarna är fyllda med teckningar och pyssel som 
barnen troligtvis har tillverkat (Figur 6) 
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Figur 5. Bilden till vänster visar påsarna där redskap och leksaker förvaras i dagsläget. 
Figur 6. Den högra bilden visar lite av det material och redskap som finns i rummet, här 
syns bland annat en av madrasserna och platstunneln.  

Genomförande  av  observation  
Observationen genomfördes 2017-04-25 klockan 13.30 i Mittpunkten på 
Krongatans förskola. Syftet med observationen var att få en ytterligare inblick i hur 
barnen och pedagogen använder rummet. Observationen ger en möjlighet att 
bekräfta de behov och problem som framkom i intervjun med pedagogen Lena 
Kauppila och den tidigare rumsliga analysen. I rummet befann sig pedagogen Lena 
Kauppila samt jag och en barngrupp på fem barn, barnen var i åldrarna 4–5 år. 
Lena och jag samtalade kort innan observationen startade och hon undertecknade 
ett informerat samtycke (Bilaga 4). Jag satte mig i soffan med anteckningsblock 
och penna och väntade medan Lena hämtade barngruppen på deras avdelning.  

Metodkritik  
Observationen skedde vid enbart ett tillfälle och därför var det bara en åldersgrupp 
som observerades. Då min närvaro i rummet är något annorlunda för både barnen 
och pedagogen påverkar det situationen hur jag än beter mig, det kan därför vara 
svårt att utvinna ett autentiskt resultat som speglar hur barn och pedagoger 
använder rummet. Holme och Solvang (1997 s.115) menar också att bara genom att 
vara i samma miljö så påverkar man situationen och det finns inga givna svar på 
hur man ska förhålla sig till situationen för att så få genuina svar som möjligt. 
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Resultat  av  observation  
Vid observationstillfället var rummet mörkt och fönstren var fördragna. Mitt på 
golvet stod en overheadprojektor med ett tyg över sig. I rummet fanns det bland 
annat en trekantig form också med ett tyg över sig. Några flaskor var placerade på 
ett ljusbord som stod på ett av rummets två bord. Båda madrasserna låg framme 
och det fanns även en del andra leksaker i rummet. En av projektorerna var riktad 
mot golvet, under den stod tältet och på tältet projicerades en film från rymden. På 
en vägg projicerades en bild och ljuset från overheaden ljussatte en tredje vägg. 

Pedagogen hämtade barnen från deras avdelning och när barnen kom in i rummet 
gick de direkt in i tältet. Barnen var snabbt igång med en lek inne i tältet. Leken 
involverade alla barnen i rummet.  Pedagogen visade sedan overheaden och 
förklarade vad det var, barnen samlades runt overheaden en kort stund och återgick 
sedan till sin lek. Tältleken fortsatte och barnen samlade ihop olika saker och 
material som flaskor, väskor och en plasttunnel. Alla dessa saker fanns i närheten 
av tältet. Flera saker i rummet gick att krypa in i vilket barnen gjorde. Dessa saker 
var bland annat tältet, plasttunneln och den trekantiga formen med tyg över. 

Några av barnen tyckte att overheaden var intressant och upptäckte snart att det 
bildades skuggor på väggen. Skuggorna var dock lite svåra att se på grund av 
anslagstavlan som är placerad där. Mer material, pärlor och pärlplatta, hämtades av 
pedagogen och användes till att göra skuggor av. Dock tyckte några av barnen att 
det var mer intressant att pärla än att utforska overheaden. De som pärlade blev lite 
störda av de andra barnen som lekte i tältet. För ett av barnen blev overheaden 
plötsligt en restaurang som resten av leken kretsade kring.  

När det var dags för mellanmål rensades ett av de runda borden på leksaker och de 
samlades där för att äta. Det projicerades fortfarande på väggen vilket ledde till att 
barnen ville se på ett videoklipp medan de åt. Videoklippet gjorde att barnen var 
något distraherade under mellanmålet. Genom hela observationen rörde det sig folk 
genom rummet, ibland störde det barnen och ibland inte. Under en viss tid var det 
dock något svårframkomligt i rummet eftersom barnen hade utökat tältöppningen 
med plasttunneln. 
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Sammanfattning  av  den  insamlade  empirin  
Målet med de metoder som har genomförts var att tydliggöra de behov och 
problem som finns i rummet. Resultatet som är beskrivet ovan har sammanfattats 
nedan till tydliga behov och problem som ligger till grund för gestaltningsförslaget.    

Multifunktionellt  rum 
Utifrån den insamlade empirin har jag definierat tre behov hos användaren. Det 
första behovet är att kunna förändra rummet efter olika aktiviteter, barngrupper och 
vilken typ av verksamhet som sker just då. Analysen visade att i dagsläget är det 
inget i den rumsliga utformningen som tydligt kommunicerar rummets syfte. De 
leksaker och redskap som låg utspritt i rummet bidrog mer till ett rörigt intryck. 
Teckningarna och pysslet som hänger på väggarna förstärker det röriga intrycket. 
Observationen visade att förändringen av rummet sker främst med ljus, genom att 
släcka lamporna i rummet och användningen av projektorerna. 

Rummet känns ljust men upplevs inte så stort och utformning är avskalad. Det är 
inte så mycket mer än barnens tavlor och leksakerna som berättar att man faktiskt 
befinner sig på en förskola. Vid observationen blev det tydligt att barnen gick till 
det som stod ut i rummet, vilket var tältet. Barnen befann sig centralt i rummet där 
det fanns saker att leka med och därför användes inte hela rummet. Det fanns ingen 
plats ifall ett barn vill gå iväg och vara ensam en stund och fokus hamnade på en 
ganska aktiv lek. Alla barnen drog sig även till utrymmen som gick att krypa in i 
eller gömma sig på. 

Förvaring  
Det andra behovet som definierades utifrån den insamlade empirin är att det finns 
ett behov av flexibel förvaring som passar både pedagoger och barn. Då förskolans 
arbetssätt tydligt säger att barnen ska ha inflytande över sin vardag (”Mål” 2017), 
vilket jag tolkar som att de ska ha möjlighet att få välja vad de vill göra. Därför är 
det av stor relevans att förvaringen är anpassad efter barnen. Analysen visade att 
det inte finns någon fast förvaring och påsarna som används som förvaring ger 
rummet ett temporärt intryck. Under observationen fick pedagogen hämta material 
åt barnen vilket bekräftar att förvaring behövs i barnens nivå. Observationen 
tydliggjorde de material eller redskap som barnen använde sig av fanns i närheten 
av leken. Vid tältleken samlade barnen ihop det material som fanns intill tältet. Det 
blev tydligt att leksaker och redskap inte behöver användas på det sätt som är 
”tänkt” utan kan bli vad som helst i lekens värld.  
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Rörelseflödet  
Det tredje behovet är att kunna skapa en avskildhet från det rörelseflöde som finns i 
rummet. Alla dörrar ger rummet en känsla av att det är en genomfart och som 
obekant med rummet får man ingen känsla av vart man ska ta vägen. Dock visade 
observationen att barnen inte alltid stördes av de förbipasserande trots att intervjun 
visade på något annat.   
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Designprocess  

Min designprocess har varit iterativ med flera parallella processer. Allt från att 
undersöka och fördjupa mig i problemet, till att skissa och hitta stöd i litteraturen 
för gestaltningsförslaget, till att skapa en kunskapsgrund kring förskolor och dess 
utformning och till att skriva de sista meningarna på slutdiskussionen har varit 
parallella processer. Eftersom processerna har skett samtidigt har de påverkat 
varandra.  

Designprocessen började med att få en bättre förståelse för problemet. Genom att 
utföra de metoder som beskrivs tidigare samlades empiri in och det blev tydligt vad 
problemet var. Efter den rumsliga analysen började jag skissa. Snabba, enkla 
skisser och minnesanteckningar för tankar som då hade börjat formulera sig (Figur 
7). Samtidigt började jag läsa in mig på tidigare forskning för att skapa en grund till 
utformningen. Förskolan har besökts vid flera tillfällen för att genomföra de olika 
metoder som tidigare nämnts, de tillfällena har varit en stor hjälp för det fortsatta 
skissandet. Till delredovisningen skapades enkla bilder i SketchUp för att illustrera 
mina tidiga tankar och idéer. Delredovisningen gav en del feedback som hjälpte 
mig framåt i arbetet. 

Figur 7. Den vänstra och den mittersta bilden är tidiga skisser i processen. Den högra 
bilden är en visualisering som visades under delredovisningen. Den illustrerar en tänkt 
uppdelning av aktiviteter på förskolan. Den gröna rutan symboliserar ett aktivt område 
medan de blå cirklarna ska visa områden med lugnare karaktär.  
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SketchUp har sedan använts som ett skiss- och ritverktyg. Genom att använda 
programmet upplever jag att det enklare att få till rätt storlek och proportioner, 
vilket hjälper att få en realistisk bild av rummet (Figur 8). Det blir snabbt tydligt 
vad som fungerar och vad som inte fungerar. Skisserna i SketchUp har utvecklats 
allt eftersom teorier och forskning har inhämtats och skisserna har växt till bilder 
som sedan har renderats i Shaderlight.   

 
Figur 8. Bilderna visar den process och utveckling som har skett i SketchUp. Former, 
material och möblering har förändrats under hela arbetet.    
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Gestaltningsförslag  

Nedan presenteras det gestaltningsförslag jag har kommit fram till. Den inlästa 
teorin tillsammans med den insamlade empirin har här slagits samman i syfte att 
gestalta hur ett multifunktionellt förskolerum kan utformas. Gestaltningsförslaget 
avser hur rummet kan utformas för att lösa det nuvarande problemet. Vilket är att 
rummets nuvarande utformning inte kommunicerar den variation av aktiviteter som 
rummet kan användas till.  

Helhet  
Jag har valt att låta den befintliga grunden som tak, väggfärg och golvmaterial vara 
kvar. De rumsliga elementen i sig ger en bra och neutral grund att utgå från och 
utifrån min utgångspunkt anser jag att det inte finns några skäl till att förändra den 
nuvarande grunden i rummet. 

Rumsanalysen visade att rummet upplevs litet vilket bland annat kan bero på att det 
inte är möblerat efter tydliga aktiviteter. Meagher och Marsh (2010 s.167) menar 
att om ett rum är möblerat efter tydliga aktiviteter upplevs rummet större. Därför 
har rummet i gestaltningsförslaget delats in i tre delar. Dessa tre delar ska bjuda in 
till en variation av lugna och aktiva aktiviteter. Delarna karakteriseras av olika 
former och färger för att skapa tydlighet i rummet (Figur 9). Barn har lättare att 
läsa och förstå en miljö som är transparant, har tydliga gränser, landmärken, 
cirkulationsvägar och ger en tydlig översikt (Maxwell 2007 s.232)  

Genom hela utformningen har enkla och regelbundna former använts eftersom de 
är enklare att förstå (Ching 2015 s.38). Rentzou (2014 s.1864) menar också att 
enkla designstrukturer och en variation i färg och form är bra att använda eftersom 
de bidrar med en känsla av stabilitet hos barnen. Rummet upplevs i dagsläget som 
ganska ljust men de tillägg som detta gestaltningsförslag tillför finns en risk att 
rummet upplevs som mörkare. Därför används mörka mattor och färger som 
kontrasterar mot resten av miljön för att rummet ska upplevs som ljusare (Billger, 
Fridell Anter & Häggström 2014 s.212).  

Miljön är anpassad efter barnens storlek och erbjuder barnen möjligheter att 
självständigt använda rummet och material som finns i rummet. De miljöer som är 
anpassade för barnen bidrar till att barnet känner sig mer kompetent (Maxwell 2007 
s.232). Att barnets kompetens ökar uppfyller till viss del den pedagogiska idéen 
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som finns på förskolan, att genom lek ska barnet utveckla sin nyfikenhet, stärkas i 
sig själv och utveckla sin kunskap. Att barnen även kan använda rummet 
självständigt leder till att barnet även har inflytande över sin vardag och miljö 
(”Mål” 2017). Vid formgivningen av rummet har jag strävat efter att skapa miljöer 
som bjuder in till olika typer av aktiviteter. Vilket har gestaltat sig genom föremål 
som kan användas på flera olika sätt, på så sätt har barnen fler valmöjligheter. 
Eriksson Bergström (2013 s.174) menar att det är ett sätt att undvika att styra 
barnens aktiviteter och ge dem en möjlighet att utveckla sin förmåga att finna 
affordancer.  

 

 

Figur 9. Planvy över Mittpunkten. Här syns de olika delarna och hur de förhåller 
sig till varandra. 
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Rum  i  rummet  
Som tidigare nämndes så delas Mittpunkten in i tre delar.  En blå yta med lugnare 
aktiviteter, en grön del med både lugna och aktiva lekar och till sist en rosa yta där 
aktiv lek får ta plats. Maxwell (2007 s.232) framhåller att det är en bra sak att dela 
upp rummet i delar eftersom det ger en möjlighet till mer komplex lek och 
resulterar i att barn stannar vid en aktivitet längre. Barn känner sig ofta 
överväldigade i ett stort rum vilket kan reduceras med att skapa tydliga delar i 
rummet (Caples 1996, Greenman 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.61). Rummets 
olika delar är tänkt att bjuda in till båda aktiva och lugna lekar eftersom en varierad 
miljö stimulerar barnens upplevelse (Allison, 1999 citerad i Zeynep Inan 2009 
s.64). Ett rum med tydliga delar gör även att pedagogen får en bättre överblick och 
barn har lättare att slappna av (Moore 1996 citerad i Rentzou 2014 s.1862).  

Varje del har ordnats efter en symmetrisk balans med liknande former och färger 
för att skapa ett behagligt intryck. Eftersom alla delar ingår och påverkar 
helhetsintrycket av rummet skulle jag påstå att helheten av rummet istället är 
ordnat efter en asymmetrisk balans (Ching & Binggeli 2012 s.133–136). För att 
skapa en visuell helhet har liknande former använts i rummet. Formen på de runda 
borden upprepas i mönstret på väggen och förvaringslådorna på hjul. Den 
fyrkantiga formen kommer igen vid förvaring på den gröna och den blå delen. 
Samma ljusa trä används som grund i hela rummet vilket också bidrar till att skapa 
en helhet och en visuell harmoni (Ching & Binggeli 2012 s.138).   

Både färg och enkla former används för att ge de olika delarna en tydlig karaktär 
och tydliga gränser vilket gör det enklare för barnen att läsa och förstå miljön 
(Maxwell 2007 s.232). Som jag nämnde tidigare är det tre olika färger som 
används för att tydliggöra rummets olika delar, varför färgerna har valts till de 
olika delarna beskrivs nedan. Svartheten i färgerna har varierats för att skapa ett 
mer dynamiskt rum (Ching & Binggeli 2012 s.119). För att rummet inte ska 
upplevas rörigt trots de olika delarna och ge helhet och ett harmoniskt intryck har 
jag valt neutrala färger som en grund. Ching och Binggeli menar också att neutrala 
färger gör att rummet blir mer flexibelt (2012 s.116–117).  

I rummet finns det draperier på olika ställen för att på ett fysiskt sätt skapa 
avskildhet och accentuera de olika delarna ytterligare. Draperier har valts eftersom 
det är flexibelt men även för att det absorberar ljud och blir en ytterligare textur i 
rummet. En variation av material och texturer i rummet är bra eftersom barn 
använder sina händer då de ska utforska den fysiska miljön. (Allison, 1999 citerad i 
Zeynep Inan 2009 s.64). Rummet har även belysning som markerar de olika 
delarna och går att förändra, på så sätt kan belysningen skapa olika rumsligheter. 
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Genom att höja belysningen i rummet så skapas en mer aktiv stämning medan om 
ljuset sänks så blir det en lugnare atmosfär (Greenman, 1988 citerad i Zeynep Inan 
2009 s.64). 

Den  gröna  delen    
På förskolan finns det tankar på att bygga en scen vilket jag har tagit fasta på. För 
att det ska bli mer än bara en scen är den även anpassad för lugnare aktiviteter, som 
till exempel läsning (Figur 10). Scenen i sig bjuder in till mer aktiv lek då den är i 
trä, vilket är ett hårdare material. Det vägs dock upp med textilier i form av 
draperier, kuddar och en matta som bjuder in till lugnare aktiviteter, textilierna 
kommer även absorbera ljudet något (Kentucky State Dept. of Education 1991 
citerad i Zeynep Inan 2009 s.62). Finns det ett behov av en mer aktiv lek går det 
därför att plocka bort de mjuka materialen och ytan bjuder då in till mer aktivitet.  

 
Figur 10. Vy över den gröna delen.   
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Scenens asymmetriska form bidrar till ett mer dynamiskt och aktivt intryck (Ching 
2015 s. 50). Scenen är upphöjd för att skapa olika nivåer och på så sätt skapa 
variation i rummet (Maxwell 2007 s.231). I och med att scenen är upphöjd blir 
takhöjden lägre vilket bidrar till en intimare stämning (Greenman 1988 citerad i 
Zeynep Inan 2009 s.64). För att ytterligare accentuera den låga takhöjden är det en 
grön del bakom scenen med ett litet tak som skjuter ut från väggen. Den hjälper till 
att skapa en rumslighet och ger scenen ett sammanhang i rummet. Vinkeln på den 
gröna delen bakom scenen har samma vinkel som scenen har och under scenen 
finns även ett hålrum som ett barn kan krypa in i. Barn har ett behov av privata 
områden (Caples & Greenman 1996, 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.61) och 
observationen visade att barnen gärna gömde sig eller kröp in i saker. För att möta 
barnens behov av ett privat område har en koja placerats under scenen. Enligt 
Ching och Binggeli (2012 s.116–117) bidrar den gröna färgen till en lugnare 
stämning eftersom den räknas som en kallare färg, samt att den är mörkare och 
därigenom upplevs färgen som att den drar ihop sig och minskar skalan på den 
delen av rummet. Syftet med den här delen är att det kan vara en föränderlig del 
som kan både bjuda in till aktiva aktiviteter men framförallt aktiviteter av lugn 
karaktär.   

Till den gröna delen av rummet finns det två avskärmningar. Dels draperier som 
går att dra för mot den rosa delen av rummet men även en skärmvägg på hjul mot 
de intilliggande dörrarna. I intervjun och vid observationen kartlades det att 
dörrarna var ett problem eftersom de skapar ett rörelseflöde som ibland distraherar 
barnen. Skärmväggen är till viss del transparent med ett färgat glas då Maxwell 
(2007 s.232) menar att en visuell överblick av rummet hjälper barnen att kunna 
välja vilken aktivitet de vill engagera sig i. Skärmväggens transparens ger barnen 
möjlighet att få en överblick av rummet samtidigt som skärmväggen separerar 
scenen från de intilliggande dörrarna (Figur 11). Den är så pass hög att barnen inte 
ser över den men pedagogerna som är längre kan snabbt få en överblick över hela 
rummet. Den transparanta skärmväggen har också förvaring för böcker, kuddar och 
annat material som används vid scenen. Under den lägre delen av scenen finns 
även förvaringslådor som går att dra ut.  
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Figur 11.  Vy över rummet bakom den gröna skärmväggen. Skärmens transparens ger en 
möjlighet att få en överblick av rummet.  

Scenen har ljussatts med ljus riktat från taket och ner mot scenen för att skapa ett 
fokus mot den. I scenens vänstra hörn finns det två armaturer som kan skapa en 
mer intim stämning (Figur 12). De olika ljuskällorna gör att ljusets kan varieras 
och därigenom går det att skapa olika ljusmiljöer som bjuder in till olika aktiviteter 
(Greenman 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.64).   

 
Figur 12. Vy över den gröna delen med endast scenens två ljuskänslor tända.   
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Den  rosa  delen     
Att den aktiva ytan inte innehåller så mycket saker beror på att ytan ska ge barnen 
en möjlighet att röra på sig. Större ytor afforderar till mer rörelse (Meagher & 
Marsh 2010 s.164) och därför innehåller ytan inget som tar plats förutom förvaring. 
De rosa färgerna har valts för att de har högre intensitet och är visuellt aktiv (Ching 
& Binggeli 2012 s.116–117). De runda formerna ger en känsla av stabilitet och 
innehar rörelse båda in mot sitt centrum och utåt. De skapar ett fokus och ger en 
känsla av rörelse (Ching & Binggeli 2012 s.24–25, 96). Den runda formen har valts 
för att skapa en plats som är aktiv men som också utstrålar ett lugn. De runda 
formerna bjuder in till att röra sig runt vilket ska skapa en aktiv stämning (Figur 
13).  

 

Figur 13. Vy över den aktiva rosa delen med runda former. Här syns de trädinspirerade 
mönstret och de runda förvaringslådorna är placerade mitt på golvet.   

 
Mönstret på väggen är inspirerat av träd men som Selander och Kress (2010 s.50) 
menar har barn en förmåga att förvandla saker och objekt i lekens värld, därför 
försökte jag undvika att mönstret blev allt för likt vanliga träd med förhoppningen 
att mönstret istället kan trigga fantasin och förvandlas i lekens värld. 
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Den aktiva delen av rummet innehåller inga mjukar material förutom de draperier 
som finns i anslutning till den rosa delen. Genom att undvika mjuka material bjuds 
barnen in till mer aktiv lek (Kentucky State Dept. of Education 1991 citerad i 
Zeynep Inan 2009 s.62). I taket hänger det ljudabsorbenter i och med det hårda 
materialet och i den aktiva leken finns det risk för en ökad ljudnivå. Även om 
ljudnivån i dagsläget inte är ett problem tycker jag att det är en viktig aspekt att 
förebygga. Då absorbenterna är nedpendlade ger de också den delen av rummet 
intrycket av en lägre takhöjd. Greenman (1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.64) 
menar att barn ofta överskattar skalan på objekt och genom att sänka takhöjden 
minskas även den upplevda skalan.    

 
Figur 14. Vy över den aktiva delen, bilden visar hur förvaringslådorna lock kan öppnas 
och stängas.  

 Förvaring av leksaker och redskap finns i runda förvaringslådor på hjul vilket gör 
det möjligt att ställa dem på olika platser i rummet. Förvaringslådorna är försedda 
med lock eftersom de leksaker och redskap som finns i rummet är i en mängd olika 
färger och bidrar till ett rikt visuellt intryck (Figur 14, Figur 15). Att det går att 
gömma undan leksaker och redskap bidrar till harmoni och visuell balans i rummet. 
Då de leksaker och redskap som finns i rummet har egenskaper som kontrasterar 
mot den resterande omgivningen och drar därför till sig uppmärksamhet (Ching & 
Binggeli 2012 s.131).    
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Figur 15. Vy från den blå delen mot den rosa delen. Här har förvaringslådorna skjutits åt 
sidan för att skapa mer fri golvyta.  

Den  blå  delen        
I den blå delen finns det möjlighet för barnen att utföra lugnare aktiviteter som att 
bygga med lego eller rita (Figur 16). Delen är försedd med två runda bord. Borden 
är i fyra halvmånformar för att de lättare ska kunna flyttas. Skulle mer golvyta 
önskas går det alltså att dela på borden och ställa dem längsmed väggarna. I den blå 
delen finns det flera rumsliga element som bidrar och bjuder in till något lugnare 
aktiviteter. Under borden finns en matta som är till för att skapa en tydlig 
avgränsning, den skapar ett rum i rummet. Med den ger också delen en mjukare 
känsla vilket då bidrar till lugnare aktiviteter (Kentucky State Dept. of Education 
1991 citerad i Zeynep Inan 2009 s.62). Mattan tar upp en stor del av ytan och är 
fyrkantig för att man ska kunna placera borden på olika sätt på mattan och inte vara 
låst av mattans form. Takarmaturerna är placerade relativt lågt ned för att sänka 
takhöjden. När allmänbelysningen är släkt och det endast är takarmaturerna som är 
tända kommer upplevelsen av rummet vara att takhöjden är lägre och att det är ett 
mer samlat rum (Branzell 1976 s.30). Den låga takhöjden bidrar till en lugnare och 
mer personlig känsla (Greenman, 1988 citerad i Zeynep Inan 2009 s.64). Här har 
jag också tagit fasta på det Ching och Binggeli (2012 s.116–117) menar, att blå 
färger kategoriseras som kalla färger och upplevs därför som lugna. 
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Figur 16. Vy över den blå delen. De runda borden har en central plats i den här ytan, i 
bakgrunden syns även förvaringsskåpet med plats för madrasserna och olika typer av 
materiel.  

De mjuka madrasserna kan spännas fast i förvaringsskåpet längst ner i rummet. Då 
både intervjun och observationen visade att madrasserna är ett redskap som skapar 
mer aktiv lek finns det ett behov av att kunna välja om de ska vara framme eller 
inte. Madrassernas förvaring kräver dock att en pedagog tar ned madrasserna. 
Bredvid madrasserna finns förvaring av material i barnens höjd. Materialet kan 
exempelvis vara lego, pärlor och rittillbehör med mera. Då barn har lättare att 
stanna i en aktivitet om platsen stödjer aktiviteten som utförs (Maxwell 2007 
s.232), så genom att förvara det material som ska användas i närheten av 
aktivitetens plats kan man skapa en lugnare miljö som inte kräver att barnen 
behöver gå över hela rummet för att hämta material (Figur 17, 18, 19).  
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Figur 17. Här syns förvaringsskåpet i den blå delen. 

Figur 18. Förvaringsskåpet med draperierna fördragna. 

Figur 19. Förvaringsskåpet med madrasserna nere.  
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Rektangulära former har använts i den lugna delen för att symbolisera stabilitet. 
Rektanglarna vilar på en sida och kan därför upplevas som enformiga men genom 
de runda borden skapas mer dynamik och rörelse (Ching & Binggeli 2012 s.96, 
98). Genom att blanda runda och rektangulära former accentueras vissa delar i 
rummet (Ching 2015 s.79). De runda borden står ut i sammanhanget och 
förhoppningsvis bjuder de in till att sätta sig vid.  

  
Figur 20. En närmre vy över den blå ytan. Här syns en väggtavla som går att rita och 
hänga upp teckningar på.  

Rummet innehåller många dörrar vilket resulterar i att det inte finns så mycket fri 
väggyta. Den rumsliga analysen visade att de flesta väggar i rummet används till att 
visa upp barnens konstverk och pyssel vilket ger ett ganska rörigt intryck. En 
väggtavla har därför placerats på en av de större väggytorna (Figur 20). Tavlan i 
sig går att rita på och det går även att sätta upp teckningar på den. Tavlan har en 
skiva på hjul framför som gör att man kan välja att visa någon del och täcka över 
en annan. Genom väggtavlan får man en miljö som inte är lika rik på intryck. Ett 
draperi går att dra för mot den rosa och gröna delen. Vilket är ännu ett sätt att 
minska de visuella intrycken i rummet och skapa en avskild del (Figur 21).  
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Figur 21. Här syns den blå delen med draperiet mot den rosa och den gröna delen 
fördraget.  

Förvaring  
Flexibel förvaring på hjul var något som önskades, därför kan överlag all förvaring 
skjutas in, skjutas undan eller dras för. De runda förvaringslådorna i den aktiva 
delen har lock och hjul, förvaringen i scenen går att skjuta in och förvaringen vid 
det blå skåpet går att dra för. Alla dessa möjligheter är för att kunna välja vilka 
redskap som ska vara framme men också för att skapa en miljö som innehåller en 
begränsad mängd visuella intryck. För mycket intryck i en miljö kan leda till att 
barnen har svårt att koncentrera sig (Maxwell 2007 s.231). Då leksaker, material 
och redskap kommer i en mängd olika färger och former är det bra att kunna 
gömma undan dem. All förvaring är i barnens nivå och ger därför barnen möjlighet 
att själva välja vad de ska leka med. Möjligheten att välja själv gör att barnens 
självkänsla och kompetens ökar (Maxwell 2007 s.230–231).  
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Slutdiskussion    

Syftet med denna studie är att utforma ett förskolerum som kan vara ett hjälpmedel 
i pedagogernas uppdrag, där rummet stödjer barnens utveckling, nyfikenhet, vilja 
att lära och som också stärker barns olikheter. Genom att utformningen 
kommunicerar användningen av rummet kan rummet vara ett redskap i 
förskoleverksamheten. Studien har utgått från frågorna: 

På viket sätt kan ett förskolerum utformas för att kommunicera dess 
multifunktionella områden samt aktiviteter av olika karaktär?  

Hur kan färg-, ljus- och formelement användas i utformningen av ett förskolerum 
för att kommunicera rummets multifunktionalitet och aktiviteter av olika karaktär? 

 

Ett förskolerum som kommunicerar multifunktionella områden och aktiviteter av 
olika karaktär kan utformas genom att skapa tydliga och igenkänningsbara delar 
som bjuder in till en variation av aktiviteter. Delarna innehåller färg-, ljus- och 
formelement som tillsammans bidrar för att skapa en helhet som är föränderlig men 
samtidigt enhetlig.  

Det gestaltningsförslag jag tagit fram visar ett sätt att utforma en multifunktionell 
förskolemiljö som kommunicerar sina olika aktiviteter. De lösningar som 
presenterades tidigare kan användas på andra förskolor om den specifika miljön 
och användarna analyseras. Varje förskola befinner sig i sin egen kontext med olika 
behov och förutsättningar och det är viktigt att analysera varje plats och dess 
användare för att kunna ta fram en fungerande lösning. Därför kan jag inte med 
säkerhet säga att det här gestaltningsförslaget är en universallösning för alla 
förskolor i Sverige. Dock kan en liknande process där platsens förutsättningar och 
verksamhetens krav analyseras ligga till grund för att skapa ett rum som 
kommunicerar sina användningsområden. Jag vill också nämna att en studie med 
samma inhämtad empiri och tidigare forskning kan resultera i ett annorlunda 
gestaltningsförslag. Men den utformning och de val jag har gjort i gestaltningen 
svarar mot de behov som Krongatans förskola har och är grundat i teorier och 
tidigare forskning.  

I den insamlade empirin framkom det tre behov, vilka var ett multifunktionellt rum, 
utvecklad förvaring och minskad störning från de rörelseflöden som finns i 
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rummet. Nedan går jag igenom varje behov och varför det presenterade 
gestaltningsförslaget är en lösning. 

Lösningen på ett multifunktionellt förskolerum som kan anpassas efter olika typer 
av aktiviteter och verksamheter presenteras i den här gestaltningen genom ett rum 
som delats in i delar som tydligt bjuder in till olika aktiviteter och går att förändra 
med enkla medel. Maxwell (2007 s.232) menar att ett förskolerum med tydliga 
delar gör det enklare för barnen att navigera i rummet och kvalitén och 
komplexiteten i leken ökar. De karaktärer som är viktigt för en tydlig och läsbar 
miljö är distinkta cirkulationsvägar, igenkännbara gränser, landmärken i rummet 
och att redskap och material är exponerat på ett sätt som är lämpligt för barnen 
(Maxwell 2007 s.232). Delarna i rummet blir tydliga genom de färger och former 
som karakteriserar dem. Det flexibla i rummet är inte de olika delarna eller deras 
placeringar eftersom de har sin fasta plats i rummet.  Det som gör lösningen 
flexibel är att de olika delarna kan användas till flera olika aktiviteter och går att 
förända med hjälp av ljus och de draperier och skärmväggar som kan avgränsa 
rummet.  

Miljön ska bjuda in till olika aktiviteter, därför har affordance varit en aspekt av 
gestaltningen. Dock är det svårt att veta om gestaltningsförslaget verkligen bjuder 
in till olika aktiviteter då inga tester har genomförts. I ett vidare arbete skulle det 
vara intressant att genomföra utprovning av gestaltningen för att ta reda på om de 
olika delarna faktiskt bjuder in till olika aktiviteter. Eftersom affordance är så 
tydligt kopplat till relationen mellan en individ och ett objekt blir det också relativt. 
Det kan vara problematiskt att säga med säkerhet att ett visst objekt eller område 
inbjuder till en specifik handling för alla. E.J Gibson (2003 s.283–284) tar också 
upp en intressant aspekt av affordance, där förmågan att upptäcka affordancer 
utvecklas och är en lärprocess. Fortsätter man på det tankespåret finns det en 
möjlighet att barnen allteftersom lär sig hur rummet ska användas och utvecklar en 
förståelse för vad miljön bjuder in till.  

Verksamheten har behov av flexibel förvaring för båda barn och pedagoger. I 
rummet förvandlas det till förvaring som framförallt är i barnens nivå eftersom de 
ger dem möjlighet att självständigt använda rummet (Rentzou 2014 s.1864). De 
befintliga leksakerna och redskapen har varierande form och färgskala och i 
gestaltningsförslaget har leksakerna därför gömts undan på olika sätt, fortfarande 
tillgängligt för barnen men för att minska de visuella intrycken. Maxwell (2007 
s.231) menar att för mycket intryck kan leda till att barnen har svårt att koncentrera 
sig och att de känner sig överväldigade av miljön. Dock menar Rentzou också att 
barn har kort koncentrationsförmåga och därför behöver mycket stimuli (Rentzou 
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2014 s.1864). Det är en svår balansgång men jag upplever det som att 
gestaltningsförslaget överlag erbjuder en miljö som är varierad och samtidigt 
enhetlig, samt att miljön bjuder in till en självständig användning av redskap och 
leksaker. Det som barnen inte självständigt kan använda är madrasserna i den blå 
delen eftersom det behövs en pedagog för att ta fram dem. Jag anser dock att det är 
en kompromiss som måste göras eftersom madrasserna så tydligt bjuder in till aktiv 
lek. Pedagogerna måste ha en viss möjlighet att styra aktiviteterna. De vet när 
barnen behöver varva ned eller engagera sig i mer aktiv lek och madrassernas 
närvaro är något som kan styra den förändringen.  

Rörelseflödet i rummet är det sista problemet som gestaltningen har fokuserats 
kring. Eftersom rummet är byggt som det är gjort är det svårt att helt undvika 
problemet. Men genom de avskiljare som finns i rummet, draperier och 
skärmväggen, går det att skapa mindre privata rum och minska en del av 
rörelseflödet. Ett exempel är att den blå delen används med draperiet fördraget mot 
den rosa delen, det skapar en blå del som är avskilt från den gröna och den rosa 
delen. Det rörelseflöde som sker mellan avdelningen Måne, kök och personalrum 
blir då inte lika visuell eftersom det sker bakom draperiet. På så sätt är det bara det 
stråket mellan avdelningen Sol, kök och personalrum som kan vara ett störande 
moment. För att sammanfatta har lösningen alltså tre tydliga delar som kan 
användas på olika sätt, förvaring som är tillgängligt för barnen och förutsättningar 
för att skilja av rummet och skapa mindre nästan ostörda delar.  

I arbetet med gestaltningsförslaget har aspekten kring tillgänglighet funnits med i 
tankarna. Men det är ett perspektiv jag skulle kunna jobba mer med i gestaltningen. 
I gestaltningsförslaget har jag jobbat med olika texturer och former för att skapa 
kontraster av olika slag. Vilket kan vara till hjälp för att urskilja de olika delarna i 
miljön och är något som kan främja tillgängligheten i rummet.  

I arbetet har ingen relevant forskning om multifunktionella rum och dess 
utformning hittats. Därför föreslås en fördjupad forskning inom ämnet. Den 
multifunktionella aspekten i det här arbetet grundar sig i förskolans behov och 
eftersom ingen relevant forskning om multifunktionella rum hittades har teorier om 
rumsliga element och designprinciper istället använts. Förhoppningen med 
gestaltningsförslaget är att det blir en miljö som barnen förstår och samt kan vara 
ett redskap i deras utveckling och lärande. Selander och Kress (2010 s.48–49) 
menar att det är aktiviteterna i rummet som bidrar till att forma rummet och 
betydelsen av det och att ett rum inte är ett slutet universum utan en plats där något 
börjar.    
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Figurförteckning    

Samtliga bilder i detta arbete är fotade, ritade, visualiserade och bearbetade av 
Anna-Sara Hägglund. 

Figur 1  Upplevelsebubblan, utifrån Branzell (1976 s.30). 

Figur 2  Plan Krongatans förskola 

Figur 3 Foto på fönsterdelen av Mittpunkten 

Figur 4 Foto på dörrarna i Mittpunkten 

Figur 5 Foto över den nuvarande förvaringen  

Figur 6 Foto på material och redskap i Mittpunkten  

Figur 7 Tidiga skisser i designprocessen  

Figur 8 Bilder ur SketchUp, visar den gestaltningsförslagets utveckling 

Figur 9 Visualisering av Mittpunktens planlösning  

Figur 10 Visualisering av den gröna delen i Mittpunkten 

Figur 11 Visualisering av Mittpunkten bakom den skärmväggen 

Figur 12 Visualisering av den gröna delen i mindre belysning  

Figur 13 Visualisering av den rosa delen i Mittpunkten 

Figur 14 Visualisering av förvaringen i den rosa delen 

Figur 15 Visualisering av den rosa delen från den blå delen 

Figur 16 Visualisering av den blå delen i Mittpunkten 

Figur 17 Visualisering av förvaringsskåpet i den blå delen 

Figur 18 Visualisering av förvaringsskåpet med draperiet fördraget 

Figur 19 Visualisering av förvaringsskåpet med madrasserna nere 

Figur 20 Visualisering av den blå delen 

Figur 21 Visualisering av den blå delen med draperiet fördraget 
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Bilagor    

Bilaga  1,  Informerat  samtycke  intervju    
 
Informerat samtycke 
Intervju 
 
Mitt namn är Anna-Sara Hägglund och jag gör nu mitt examensarbete 
inom Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning på 
Mälardalens högskola. I mitt examensarbete undersöker jag hur man 
kan utforma och gestalta ett multifunktionellt förskolerum på 
Krongatans förskola. Syftet med undersökningen är att ta fram ett 
gestaltningsförslag på ett multifunktionellt förskolerum som kan 
underlätta pedagogernas arbete samt skapa tydliga miljöer för barnen 
att vistas i.  
 
Denna intervju är en del av underlaget som jag senare kommer bygga 
gestaltningsförslaget på. Intervjun kommer att spelas in för att sedan 
sammanfattas och användas som underlag i rapporten för 
examensarbetet. Den färdiga rapporten kommer att publiceras på 
DiVA, vilket är en offentlig databas och gör att rapporten är sökbar. Då 
din roll på förskolan är identifierbar kommer ditt namn skrivas ut i 
rapporten. Din medverkan i intervjun är frivillig och du kan när som 
helst välja att inte svara på en fråga eller avbryta intervjun.   
 
Jag intygar här att jag tagit del av ovanstående information och 
samtycker till intervjun. 
 
………………………………….                …………………………………. 
Underskrift                  Ort 
 
………………………………….                            …………………………………. 
Namnförtydligande                    Datum  
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Bilaga  2,  Intervjuguide    
 
Intervjuguide 
 
2017-04-06 
 
Arbetssätt (Berätta och utveckla) 

-   Hur arbetar ni på förskolan, vilka pedagogiska tankar och idéer har ni? 
-   Hur arbetar ni med rummet? 
-   Hur arbetar ni med mångfald och tillgänglighet? 

 
Användning och funktioner (Berätta och utveckla) 

-   Hur används rummet till i dagsläget? 
-   Vilken typ av aktiviteter?  
-   Vad har aktiviteterna för karaktär, lugn/aktiv? 
-   Är det ledd eller fri lek? 
-   Vad för redskap behövs till aktiviteterna?  
-   Kvalitéer på möblemang? 
-   Vilka funktioner finns, vilka behövs? (Prioritera) 

 
Behov (Berätta och utveckla) 

-   Vad har ni pedagoger för behov? 
-   Vad behöver du för det dagliga arbetet? 
-   Vad blir du frustrerad över? Vad fungerar inte/ vad fungerar bra? 

 
Problem/möjligheter (Berätta och utveckla) 

-   Finns det några problem/ möjligheter med rummets utformning? 
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Bilaga  3,  Mall  för  rumsanalys  
 

Mall för rumsanalys 

2017-04-06 

- Rita och mät ut den befintliga platsen 

- Fotografera platsen  

- Platsens kontext 

- Form, skala och proportioner på rummet 

- Dörröppningar och fönster samt de rörelseflöden, vyer och ventilation de 

erbjuder. 

- Ljus, dagsljus/ artificiellt ljus/ vilken typ av ljuskällor 

- Vägg, golv och takmaterial 

- Signifikanta arkitektoniska detaljer 

- Placering av eluttag, ventilation mm 

- Möjligheter i arkitekturen som går att förändra.   

- Element i rummet, möjliga att återanvända 

- Funktionella möbelgrupper  
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Bilaga  4,  Informerat  samtycke  observation      
 
Informerat samtycke 
Observation 
 
Mitt namn är Anna-Sara Hägglund och jag gör nu mitt examensarbete 
inom Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning på 
Mälardalens högskola. I mitt examensarbete undersöker jag hur man 
kan utforma och gestalta ett multifunktionellt förskolerum på 
Krongatans förskola. Syftet med undersökningen är att ta fram ett 
gestaltningsförslag på ett multifunktionellt förskolerum som kan 
underlätta pedagogernas arbete samt skapa tydliga miljöer för barnen 
att vistas i.  
 
Denna observation är en del av underlaget som jag senare kommer 
bygga gestaltningsförslaget på. Jag kommer inte observera eller någon 
information om barnen, deras medverkan eller något annat som kan 
inverka på den personliga integriteten. Fokus ligger på hur pedagogen 
använder sig av rummet i verksamheten.  
 
Underlaget kommer att sammanfattas och användas i rapporten för 
examensarbetet.  Den färdiga rapporten kommer att publiceras på 
DiVA, vilket är en offentlig databas och gör att detta material blir 
sökbart. Medverkan är helt frivillig och det går när som helst att 
avbryta observationen och då kommer materialet inte användas i 
arbetet. Pedagogen är ansvarig för att informera barnen om 
observationen.    
 
Jag intygar här att jag tagit del av ovanstående information och 
samtycker till i observationen. 
 
………………………………….                …………………………………. 
Underskrift                  Ort 
 
………………………………….                            …………………………………. 
Namnförtydligande                    Datum  


