
Litet rum stor funktion 
Om utformningen av ett multifunktionellt förskolerum 

Tilde Wennerlund Carlsten 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med 
inriktningen Rumslig gestaltning 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 
Examinator Yvonne Eriksson 
Akademin för Innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2017-06-01 

	  



	 2	

	  



	 3	

ABSTRACT 

This thesis is a study on how to design a multifunctional preschool room in order to 
make it inviting to its users and to support its functions as well as facilitate the shift 
between the various activities. The purpose of the design work is to create a legible 
and inviting environment for preschool children to stay in and to facilitate the 
teachers' work. This study is based on a specific room at Krongatan preschool in 
Eskilstuna, Sweden. The current design of the room is not supporting the users’ 
needs and it is not adjusted to the several activities that are supposed to be 
performed there. 

The study is based on qualitative interviews and an analysis of the room to identify 
the users’ needs. It is also based on theories and previous research about the spatial 
design elements colour, light, form and material, as well as theories of affordances 
and design principles. Based on these theories and methods, a design proposal for 
the multifunctional preschool room has been developed. The proposed design 
consists of a number of flexible solutions and design elements that are selected 
from theory in order to accomplish an environment that meet the users’ needs and 
creates conditions to solve the practical problems. 

 

Keywords 
Information design, Spatial design, Preschool environment, Colour, Form, Light, 
Material, Multifunctional, Interior, Design  
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SAMMANFATTNING 

Litet rum stor funktion är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktningen 
Rumslig gestaltning. I studien undersöks hur ett multifunktionellt förskolerum kan 
utformas för att bjuda in till och stödja dess funktioner samt underlätta skiftet 
mellan de olika aktiviteterna. Syftet med utformningen är att skapa en tydlig och 
inbjudande miljö för förskolebarnen att vistas i samt att underlätta pedagogernas 
arbete. Designarbetet utgår från ett rum på avdelningen Vatten på Krongatans 
förskola i Eskilstuna. I dagsläget uppfyller inte rummets utformning användarnas 
behov och det är inte anpassat för de funktioner som ska finnas där. 

Kvalitativa intervjuer och en analys av rummet har genomförts för att identifiera 
behoven som ligger till grund för arbetet. Studien har även baserats på teorier och 
tidigare forskning om de rumsliga designelementen färg, ljus, form och material 
samt teorier om affordance, gestaltlagar och designprinciper. Utifrån detta har ett 
gestaltningsförslag för det multifunktionella förskolerummet tagits fram. Förslaget 
består bland annat av flexibla lösningar och designelement som valts utifrån teorier 
i syfte att gestaltningen ska uppfylla användarnas behov samt skapa förutsättningar 
för att lösa det praktiska informationsdesignproblemet. 

 

Nyckelord 
Informationsdesign, Rumslig gestaltning, Förskolerum, Färg, Form, Ljus, Material, 
Multifunktionell, Inredning, Design  
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1. INLEDNING 

Vi befinner oss dagligen i olika rum och miljöer, men sällan tillbringar vi någon 
längre tid till att uppmärksamma eller reflektera över vår fysiska omgivning. Trots 
att vi kanske inte alltid medvetet uppmärksammar miljön runt omkring oss så har 
rummet en stor inverkan på vår sinnesstämning, koncentrationsförmåga och både 
vårt mentala och fysiska välmående (Fridell Anter och Klarén, 2014 s. 185). Våra 
första levnadsår är särskilt viktiga för vår utveckling och många barn spenderar 
mycket tid i förskolemiljöer. Förskolerummens utformning har således utöver en 
påverkan på barns beteende och välmående, stor betydelse för deras förmåga att 
lära och utvecklas (Zeynep Inan, 2009: Maxwell, 2007; Read, Sugawara och 
Brandt, 1999). 

På många förskolor i Sverige växer barngrupperna i snabb takt och detta leder 
bland annat till att verksamheternas lokaler inte räcker till. Finns det inte tillräckligt 
med utrymme inomhus finns det risk för att barns sysselsättningar begränsas, dels 
på grund av att alla aktiviteter inte går att genomföra när barnantalet ökar 
(Rosenqvist, 2014, citerat i Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan, 2015). 
Skicket och storleken på en förskolas lokaler är en viktig faktor som räknas in för 
att avgöra en förskolas kvalitet enligt Skolverket (2003, citerat i Pramling 
Samuelsson, Sheridan, Williams, 2015).  

Flera förskolor har samma problem med sina rum för sovstund menar förskolechef 
Carin Lindberg (2017-04-24) på Krongatans förskola i Eskilstuna. Rummen 
används bara vid sovstunden en eller två timmar om dagen då det tar tid att 
förbereda och plocka bort bäddarna varje dag för att ge plats åt andra aktiviteter. 
Det finns alltså behov av mer utrymme inomhus på många förskolor i Sverige, 
samtidigt som det är vanligt med rum som inte utnyttjas under hela dagen. Av detta 
kan antas att förskolerum som endast används vid begränsade tillfällen skulle 
kunna användas till fler aktiviteter under dagen om rummen skulle ha fler 
funktioner och skiftet mellan dessa förenklades. 

I denna studie kommer jag undersöka hur ett multifunktionellt rum på Krongatans 
förskola i Eskilstuna kan utformas för att underlätta arbetet för pedagogerna och 
skapa en inbjudande och tydlig miljö för förskolebarnen att vistas i. 
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1.1 Bakgrund 
På Krongatans förskola arbetar de med målsättningen att kunna erbjuda en miljö 
som ska främja barnens fantasi, kreativitet och väcka deras nyfikenhet. De vill 
skapa en mångsidigt användbar och stimulerande miljö med tillgång till en stor 
variation av material som kan gynna barnens utforskande och skapande (Eskilstuna 
kommun, 2017). Förskolans pedagogiska idé innebär även att den fysiska miljön 
ska fungera som en tredje pedagog och tydligt informera barnen om vad som kan 
göras i förskolerummen. Barnen ska till stor del själva ha tillgång till rummens 
material och funktioner och själva kunna välja vad de vill göra, utan att vara 
beroende av pedagogerna (Klint och Berg, 2017-04-06).  

På Krongatans förskola i Eskilstuna finns det sex stycken avdelningar fördelade i 
tre byggnader. De olika avdelningarna består av barngrupper som är uppdelade 
efter barnens åldrar med syftet att verksamheten och miljön ska vara anpassad efter 
barnens specifika ålder och behov (Eskilstuna kommun, 2017). På avdelningen 
Vatten arbetar sex stycken pedagoger och avdelningen har trettiofyra barn i 
åldrarna 1-2 år. Barngruppen har blivit större på kort tid vilket har lett till att de nu 
är trångbodda och har behov av att använda sina tre sovrum till andra aktiviteter 
när det inte är sovstund. De är främst i behov av aktiviteter av lugnare karaktär som 
läsning och aktiviteter som innebär att barnen får uppleva med sina sinnen. 
Möjligheterna att använda rummen till dessa aktiviteter finns, men i dagsläget 
bjuder de varken in till eller stödjer dessa funktioner – vilket är ett praktiskt 
informationsdesignproblem.  

Jag kommer i det här examensarbetet att ta fram ett gestaltningsförslag till ett av de 
tre rummen för sovstund på avdelningen Vatten. Gestaltningsförslaget kommer gå 
att applicera även på de andra två rummen. Delar av förslaget skulle även kunna 
inspirera andra förskolor, eftersom flera förskolor i Sverige har behov av att lösa 
samma problem (Lindberg, 2017-04-24). 

1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete har varit att ta fram ett gestaltningsförslag för ett 
multifunktionellt förskolerum som uppfyller målgruppens behov och bjuder in till 
samt stödjer rummets olika funktioner. Detta för att skapa förutsättningar för en 
tydlig och inbjudande miljö för förskolebarnen att vistas i men också för att 
underlätta pedagogernas arbete.  
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1.3 Frågeställning 
På vilket sätt och med hjälp av vilka rumsliga designelement1 kan ett 
multifunktionellt förskolerum utformas för att bjuda in till och stödja rummets olika 
funktioner samt underlätta skiftet mellan de olika aktiviteterna? 

1.4 Målgrupp 
Den primära målgruppen är de förskolpedagoger som arbetar på avdelningen och 
den sekundära målgruppen, som även är den främsta mottagargruppen består av 
avdelningens förskolebarn i åldrarna 1-2 år. 

1.5 Avgränsningar 
I det här arbetet kommer jag enbart att undersöka och ta fram gestaltningsförslag 
för ett av avdelningens tre rum för sovstund. Jag kommer inte fördjupa mig i eller 
till stor del utgå från pedagogik och miljöer för lärande, även om detta till viss del 
kommer beröras. Inte heller kommer arbetet att fokusera på säkerhetsaspekter, 
tillgänglighet, konstruktion eller kostnader för utformningen.  

Även om målgruppen består av både barn och pedagoger har jag i den här studien 
valt att av etiska skäl enbart intervjua pedagogerna på förskolan. För att skapa en 
större förståelse för barns behov i rummet har litteraturstudier istället genomförts. 
Eftersom pedagogerna utgör den primära målgruppen har det trots allt varit mer 
väsentligt att i första hand ta reda på deras specifika behov genom intervjuer.  

1.6 Källkritik 
Litteratur som varit en del i utbildningen har bedömts som trovärdig och relevant 
och därmed använts i detta arbete. Utöver det har granskade forskningsartiklar 
studerats och utdrag från antologier med vetenskaplig grund har också använts i 
arbetet. Källorna är relevanta då de knyter an till arbetets ämnesområde. 

	  

																																																													
1	I det här examensarbetet kommer begreppet rumsliga designelement att användas som ett 
samlingsnamn för färg, form, ljus och material.	
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning och de teorier som tillsammans 
med resultaten från den empiriska informationsinsamlingen ligger till grund för det 
slutgiltiga gestaltningsförslaget. 

2.1 Affordance 
Begreppet Affordance introducerades redan under 1960-talet av psykologen James 
J. Gibson och används för att beskriva hur fysiska objekt och miljöer bjuder in till 
en viss aktivitet och användning (Ware, 2008, s. 99). Gibsons teori innebär att 
förbindelsen mellan handling och perception är direkt och att det inte någon 
bearbetning av den information hjärnan uppfattar krävs. Han menar att affordance 
uppstår när det inte behövs någon tidigare erfarenhet eller inlärd kunskap då den 
sensoriska information som finns i vår omgivning är tillräcklig för att vi ska förstå 
hur vi kan interagera med ett objekt eller en miljö (Groome, 2010, s. 71). 

Meagher och Marsh’s (2010) studie talar för att affordance har en betydande roll 
för hur vi människor upplever ett rum. Sådana rum som bjuder in till fler och mer 
användbara funktioner har visat sig upplevas mer positivt än rum som inte lika 
tydligt erbjuder sin funktion. Olika undersökningar har resulterat i en förståelse för 
hur upplevelsen av ett rums storlek kan variera beroende på dess utformning. Ett 
rum med kala väggar upplevs mindre rymligt än ett rum med bokhyllor (Stamps 
och Krishnan, 2006, citerat i Meagher och Marsh, 2010). Rektangulära rum 
upplevs ofta större än kvadratiska rum då rektangulära rum bjuder in till mer 
rörelse (Sadalla och Oxley, 1984, citerat i Meagher och Marsh, 2010) och rum med 
mycket synlig golvyta upplevs större än rum med mindre synlig golvyta (Benedikt 
och Burnham, 1985, citerat i Meagher och Marsh, 2010). Hur stort ett rum upplevs 
vara har betydelse för vad vi uppfattar att vi kan göra i rummet. Ett större rum 
upplevs ha fler möjligheter för fler aktiviteter. Därför är upplevelsen av rummets 
storlek betydande för rummets affordance (Meagher och Marsh, 2010). Eftersom 
rummet på avdelningen Vatten ska bjuda in till användning av dess funktioner av 
en viss karaktär, anser jag att affordance är en relevant teori att tillämpa vid 
utformningen av ett gestaltningsförslag av rummet.  
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2.2 Rumsliga designelement 
Väggarnas, takets och golvets färg, texturer och mönster påverkar vår uppfattning 
av deras förhållande till varandra och därmed hur vi uppfattar ett rums storlek, 
skala och dimensioner (Ching och Binggeli, 2012, s. 16). Hur de rumsliga 
designelementen och möblerna förhåller sig till varandra är också avgörande för 
hur vi uppfattar rummet och förstår hur det ska användas (ibid. s. 37).  ”Design 
elements of the physical environment of child care facilities are thought to have 
important effects on children’s behavior” (Moore, 1987; Weinstein, 1987; 
Wohlwill och Heft, 1987, citerat i Read, Sugawara och Brandt, 1999). Med detta 
menar Moore att rumsliga designelement i den fysiska förskolemiljön har stor 
betydelse för hur barn agerar i den. Här nedan presenteras teorier om de rumsliga 
designelementen färg, ljus, form och material och deras visuella och icke-visuella 
påverkan på människan i rummet. 

2.2.1 Färg  
Rikard Küller (2005, s. 94), som är professor i miljöpsykologi menar att det visat 
sig i undersökningar att färgrika rum aktiverar och stimulerar hjärnan mer än vad 
rum med mindre färg gör. Han menar även att det finns en betydelsefull skillnad 
mellan rum med varma färger och rum med kallare kulörer. I en undersökning 
jämfördes hjärnaktiviteten hos personer som fick vistas i ett rum med röda färger 
samt ett rum med blågröna färger. Färgerna i rummen hade noga valts ut med 
liknande ljushet och färgstyrka för att kunna jämföras. Undersökningens resultat 
visade att det röda rummet hade en väckande och aktiverande effekt på 
testpersonerna medan det blå rummet snarare hade en lugnande effekt. Küller 
(ibid.) menar att denna kunskap kan tillämpas i utformningen och färgsättningen av 
ett rum för att påverka aktiveringen hos de personer som ska vistas där.  

Ajilian Abbasi et al. (2014) har genomfört en studie kring vilka färger som bör 
användas i små barns sovrum. De menar att varma färger som röd, orange och gul 
har visat sig vara inbjudande och kan få stora öppna ytor att upplevas mer intima 
för små barn. Varma färger har även en aktiverande och stimulerande effekt vilket 
gör att det inte är särskilt lämpligt att låta sovrum för barn inredas med en stor 
mängd av sådana färger. Däremot kan röda färger fungera bra som accenter i ett 
rum. Kallare kulörer som blått och grönt har till skillnad från varma färger en 
lugnande effekt och kan få ett rum att upplevas öppet och avslappnande. Sovrum 
för barn med svårigheter att somna bör med fördel inredas i blå färger. Däremot 
kan ett rum som enbart går i blågröna nyanser också upplevas kallt och därmed 
mindre inbjudande. Genom att addera varmare accenter, mjuka material och 
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mycket tyger kan detta motverkas (ibid.). Ching och Binggeli (2012, s. 116) menar 
också att färgers intensitet har stor betydelse för hur de påverkar oss människor. 
Intensiva och varmare färger aktiverar hjärnan medan kalla, lågintensiva och dova 
färger istället har en lugnande effekt. Laike (2014, s. 45-48) menar däremot att man 
inte kan hävda att varma och kalla kulörer påverkar oss människor på ett visst sätt 
då påverkan är individuell och kan variera från person till person. Däremot har 
ovanstående studier och litteratur talat för samma sak, nämligen att varma och röda 
färger har en aktiverande och väckande effekt medan blågröna kulörer istället har 
en lugnande effekt. Därför använder jag mig till stor del av denna teori i arbetet av 
mitt gestaltningsförslag, trots insikten om att Laike (ibid.) menar att forskningen 
inte är fullständigt övertygande. 

Färg, tillsammans med ljus i ett rum kan också påverka upplevelsen av rummets 
storlek och dimensioner. Generellt sett upplevs ett rum lägre när tak och golv är i 
mörkare färger och mindre till ytan om väggarna är mörka. En ljusare vägg i ett 
mörkt rum kan få rummet att upplevas längre åt det hållet och därför kan färg, 
tillsammans med ljus, påverka rummets upplevda form och dimensioner (Billger, 
Fridell Anter och Häggström, 2014, s. 214). 

2.2.2 Ljus 
Ljus är helt nödvändigt för att överhuvudtaget kunna urskilja former och färger i 
vår omgivning och det är därför viktigt att ta hänsyn till ljuset vid utformningen av 
ett rum (Fridell Anter och Klarén, 2014). Det är svårt att bestämma en mall för vad 
som är god belysningsdesign eftersom en ljussättning måste anpassas efter den 
specifika miljön, användaren och den typ av aktivitet som ska utövas i rummet. 
Olika typer av ljus har olika effekter på människan och olika effekter önskas i olika 
typer av rum för olika människor och aktiviteter (Knez, 2005, s. 74). 

Förutom att ljus bidrar till vår synförmåga och hjälper oss att utföra uppgifter som 
kräver god sikt, kan ljuset även påverka vårt emotionella stämningsläge och vår 
aktivitetsnivå. Till exempel påverkar ett ljust rum oss på ett annat sätt än vad ett 
mörkt rum gör. Ljuset har även en inverkan på vår vakenhet. Vi är vakna på dagen 
när det är ljust och sover om natten när det är mörkt då vår biologiska klocka är 
inställd på denna dygnsrytm (Küller, 2005, s. 85). Även ljusets färgtemperatur kan 
påverka vår vakenhet på samma sätt då ljuset generellt sett är kallare mitt på dagen 
när vi är vakna och varmare vid skymning och gryning (Laike, 2014, s. 42). 
Greenman (1988, citerat i Zeynep Inan, 2008, s. 64) menar också att ljus kan 
användas för att främja olika sinnesstämningar och aktiviteter. Starkare ljus kan 
aktivera hjärnan medan svagare ljus istället har en lugnande effekt.  
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En ljus punkt i ett mörkt rum fångar nervsystemets intresse och styr vår blick till 
den ljusa punkten (Küller, 2005, s. 86). Ching och Binggeli (2012, s. 17) menar att 
kontraster mellan ljus och mörker därför kan användas för att styra vår 
uppmärksamhet i ett rum. I det multifunktionella förskolerummet skulle därmed 
ljus kunna tillämpas för att informera och uppmärksamma användarna om rummets 
funktioner. Dessutom skulle ljus och mörker kunna användas för att främja det 
önskade användandet av rummet och skapa en lugn atmosfär. 

2.2.3 Form  
Dazkir och Read (2012) har i sin studie fått fram resultat som visade att deltagarna 
i undersökningen hellre ville spendera längre tid i ett rum med inredning i rundade 
former än i ett rum med kantigare former. Deltagarna menade att de runda och 
mjuka formerna såg bekvämare och mer inbjudande ut och att de kände sig mer 
avslappnade och lugna i en sådan miljö. Papnek (1995, citerat i Dazkir och Read, 
2012) menar att rundade former också kan väcka känslor av värme och trygghet 
tillskillnad från kantigare former. 

Ett rums storlek och dimensioner har också betydelse för hur vi upplever och 
agerar i det. Om rummets utformning och dess dimensioner får oss att känna oss 
små i förhållande till rummet saknas mänsklig skala. Men om rummet och objekten 
i det istället upplevs vara i en bekväm höjd och storlek är utformningen anpassad 
för människan. För skapa en upplevelse av mänsklig skala i ett storskaligt rum kan 
rumsliga objekt placeras i användarnas ögonhöjd (Ching och Binggeli, 2012, 
s.129). När små barn befinner sig i en miljö i deras egen skala och dimensioner 
tenderar de att leka mer komplexa lekar och stanna på en plats under en längre tid 
menar Tegano et. al (1996, s. 138). Mindre utrymmen gör att deras uppmärksamhet 
kan fokuseras och de kan koncentrera sig mer på det de gör (ibid. s. 136).  

För att uppnå en förminskad skala i ett rum kan antingen hela rummet eller delar av 
det rentav förminskas eller också kan det utformas för att upplevas mindre. Det 
finns ett antal sätt att åstadkomma detta på. Dels genom att sänka takhöjden eller 
åtminstone få takhöjden att upplevas lägre än vad den är (ibid. s. 141). Lågt i tak 
upplevs mer gemytligt och intimt, dessutom reducerar det ljud (Ching och 
Binggeli, 2012, s. 27). Ett rum med lägre takhöjd bjuder även in till lugnare lek 
tillskillnad från ett rum med högt i tak som bjuder in till mer aktiv lek (Moore et al. 
1979, citerat i Read, Sugawara och Brandt, 1999).  
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2.2.4 Material 
Rum som inreds med mjukare material som kuddar, gardiner och mjuka mattor 
främjar lugna och tysta aktiviteter, medan hårdare material istället främjar mer 
högljudd och aktiv lek. Mjuka material är även ljudreducerande vilket är 
fördelaktigt för sådana aktiviteter som kräver ett tystare klimat (Caples, 1996; 
Kentucky State Dept. of Education, 1991, citerat i Zeynep Inan, 2008, s. 62). 
Mattor i ett rum kan bidra med både fysisk och visuell värme samt en mjukare och 
mer omfamnande känsla till ett kalt och kallt rum (Ching och Binggeli, 2012, s. 
297). För att skapa en inbjudande miljö för barnen att vistas i samt främja att 
rummet används på ett lugnt och stillsamt sätt kan därmed mjuka material adderas i 
det multifunktionella förskolerummet. 

En variation av material av olika texturer och utseenden stimulerar små barns 
sinnen. Olika texturer och material är därför extra viktigt i miljöer för små barn då 
det är genom sina sinnen de utforskar och lär sig om sin omgivning (Allison, 1999, 
citerat i Zeynep Inan, 2008, s. 64). Genom att dels låta funktionen för 
sinnesupplevelser bestå av flera olika material och texturer, men även resten av 
rummet ökas möjligheten för barnen att stimuleras och därmed lära sig mer om sin 
omgivning. 

2.3 Designprinciper och gestaltlagar 
Rumsliga designelement står sällan ensamma. De samspelar nästan alltid och 
påverkar varandra på ett eller annat sätt. Hur de visuellt förhåller sig till varandra 
kan bedömas utifrån designprinciperna proportion, skala, balans, harmoni, rytm, 
betoning, likhet och variation. Vid utformningen av ett rum eller en miljö kan 
dessa designprinciper användas som hjälpmedel för att organisera och strukturera 
de rumsliga designelementen (Ching och Binggeli, 2012, s. 122). Med proportion 
menas att ett objekt i ett rum kan upplevas olika beroende på dess storlek och 
placering i förhållande till andra objekt i rummet. Något kan exempelvis upplevas 
som stort om det placeras bredvid något litet. Proportion hör därför samman med 
skala (ibid. s. 123-127). Olika objekt drar åt sig olika mycket uppmärksamhet 
beroende på dess form och färg i förhållande till andra objekt i rummet. Däremot 
kan de organiseras för att skapa visuell balans. Symmetrisk balans innebär att 
objekt som liknar varandra och drar till sig lika mycket uppmärksamhet arrangeras 
jämnt i rummet medan asymmetrisk balans istället innebär att skapa balans mellan 
utmärkande objekt som skiljer sig åt. Symmetrisk balans i ett rum ger ett tyst och 
lugnt intryck, men för mycket symmetri kan också upplevas strikt och formellt. 
Asymmetrisk balans skapar mer rörelse och dynamik i ett rum (ibid. s. 131-136). 
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Harmoni kan skapas genom att de rumsliga designelementen i ett rum på ett eller 
annat sätt har någonting gemensamt och tillsammans skapar en röd tråd. För 
mycket likheter kan bli rentav tråkigt medan för mycket olikheter istället kan skapa 
en visuell oordning. Det gäller därför att hitta en balans mellan likheter och 
variation för att uppnå harmoni i ett rum (ibid. s. 137-139). Maxwell (2007, s. 232) 
menar att rum med för lite variation kan få barn att bli uttråkade medan för mycket 
variation istället kan bli påfrestande för små barn och resultera i minskad 
koncentrationsförmåga. Det gäller därför att skapa en visuell balans som gör 
barnen lagom stimulerade för att rummet ska vara inbjudande att vistas i.  

Rytm innebär att olika objekt placeras i repetitioner och tillsammans skapar ett 
linjärt och återkommande mönster genom rummet (ibid. s. 140-143). Genom att 
låta de element som är av större betydelse vara visuellt dominanta i förhållande till 
sin omgivning, använder man sig av betoning (ibid. s. 144-146). För att ge 
uppmärksamhet åt sådant som är av större betydelse i ett sammanhang kan 
kontraster användas för att skapa en pop-out-effekt. Detta genom att antingen 
färgen, formen, storleken eller placeringen av ett objekt får det att kontrastera och 
sticka ut från sin omgivning (Ware, 2008, s. 27-29). För att extra mycket 
uppmärksamhet ska riktas mot funktionerna i rummet på avdelningen Vatten skulle 
kontraster kunna användas för att skapa pop-out-effekt.  

Gestaltlagarna är en del i gestaltpsykologin och kan beskrivas som regler för hur vi 
människor tolkar och läser ihop det vi ser. Likhetsslagen är en sådan gestaltlag och 
den innebär att objekt som visuellt liknar varandra läses samman och ser ut att 
tillhöra varandra. Likaså innebär närhetslagen att sådana objekt som befinner sig 
nära varandra ofta tolkas som att de hör ihop (Eriksson, 2009, s. 62-63). Förmågan 
att tolka och uppfatta gestaltlagarna är medfödd, det har forskning påvisat menar 
Eriksson (2009, s. 62). Om denna förmåga är medfödd innebär det att även små 
barn kan tolka gestaltlagarna. Zeynep Inan (2008, s. 62-63) menar att organiserade 
miljöer underlättar för barn eftersom de då vet vart de kan hitta vad de letar efter. 
Maxwell (2007, s. 233) menar också att det är enklare för barn att ta beslut för hur 
de ska använda ett rum när rummet är läsbart och tydligt. Om förvaringen av 
lekmaterialet befinner sig nära en yta där de kan leka med det är det mer troligt att 
det används (Maxwell, 2007, s. 231). Gestaltlagarna skulle därför kunna användas 
för att skapa tydlighet för barnen som vistas i rummet på avdelningen Vatten. 
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3. METODER 

I detta avsnitt presenteras de metoder och tillvägagångsätt som använts under 
studiens gång i syfte att samla in empirisk information. För att förstå användarnas 
behov har två kvalitativa intervjuer och en analys av rummet genomförts. Senare i 
designprocessen har även en återkopplingsintervju genomförts för att få feedback 
på skisser av gestaltningsförslaget. 

3.1 Analys av rum 
Vid utformningen av ett funktionellt och användbart rum är det viktigt att förstå 
användarnas behov, men det är även nödvändigt att noga analysera rummets 
utformning för att skapa sig en större förståelse för dess förutsättningar (Ching och 
Binggeli, 2012, s. 58). En analys av ett rum kan göras genom att bland annat 
identifiera och analysera rummets form, skala och proportioner, placering av 
fönster och dörrar, dagsljusinsläpp och belysning, befintlig inredning samt material 
på väggar, golv och tak. Men också genom att beskriva känslan och upplevelsen av 
rummet (ibid. s. 60). I denna studie har jag valt att använda mig av denna metod för 
att skapa en större förståelse för rummets befintliga utformning och förutsättningar.  

3.1.1 Genomförande 
Ett besök av rummet genomfördes torsdagen den 6 april 2017. Jag började med att 
gå runt i rummet och se mig omkring för att skapa mig en uppfattning. Därefter 
fotade jag rummet och tog mått för att identifiera dess storlek. Jag utgick från 
Ching och Binggelis mall för en rumsanalys (2012, s. 60) men skapade en egen 
alternativ modell som är anpassad för just det rummet som undersökts. Mallen som 
användes vid analysen av rummets utformning finns som Bilaga 1. 

Metodkritik 
Delar av analysen kräver att man utgår från sin egen upplevelse av rummet. Det 
kan bidra till att det blir svårt att förstå vad som är en personlig tolkning och vad 
som är en objektiv analys. Resultatet skulle därför även kunna bli annorlunda om 
en annan person med andra erfarenheter och tankesätt hade genomfört analysen.  
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3.2 Kvalitativa intervjuer 
En kvalitativ intervju genomförs med syftet att få utförliga svar som bidrar till en 
djupare förståelse för det vi studerar (Holme och Solvang, 1997, s. 101). Den 
kvalitativa intervjun är mindre strukturerad än en kvantitativ intervju, vilket 
innebär att frågorna som ställs i en kvalitativ intervju ska vara mindre strukturerade 
och mer öppna för att få så utvecklade svar som möjligt (Trost, 2010, s. 40). 
Eftersom syftet är att få reda på intervjupersonernas egna uppfattningar och 
erfarenheter vill man att de till stor del själva ska styra intervjuns ordningsföljd. 
Däremot är det viktigt att intervjun håller sig till temat och de områden man vill få 
en djupare förståelse för (Holme och Solvang, 1997, s. 101).  

En av flera fördelar med en kvalitativ intervju menar Holme och Solvang (1997, s. 
99) är att den liknar ett vanligt samtal och det blir därmed en mer vardaglig och 
avslappnad situation för både intervjuare och intervjuperson. Däremot är 
kvalitativa intervjuer en krävande metod som tar lång tid att genomföra vilket 
begränsar antalet undersökningspersoner och intervjutillfällen (ibid. s. 100). 

En respondentintervju innebär att man intervjuar den eller de personer som är en 
del av målgruppen för det vi studerar. En informantintervju innebär att man istället 
intervjuar personer som är insatta i ämnet men som inte är en del av målgruppen. 
Sådana intervjuer kan göras när individerna i målgruppen inte är förmögna att delta 
i en intervju och tala för sig själva (Holme och Solvang, 1997, s. 104). Den primära 
målgruppen i undersökningen är förskolpedagoger och genom att intervjua dem om 
deras behov genomförs en respondentintervju. Däremot är det svårare att intervjua 
förskolebarnen som är den sekundära målgruppen. Därför kommer frågor som rör 
barnens behov att ställas till pedagogerna som då blir informanter.  

Vid en intervju är det viktigt att ta ställning till valet mellan att anteckna eller spela 
in vad som sägs eftersom det kan påverka vad man får ut av intervjun. En av 
fördelarna med att anteckna är att det då är enklare att påverka tempot i intervjun 
vilket också kan leda till hur väl intervjupersonen tänker ut sina svar och 
formulerar dem. Den stora fördelen med att istället spela in en kvalitativ intervju är 
att risken att gå miste om viktiga detaljer som sägs under intervjun blir mycket 
mindre (Häger, 2007, s. 140-144). Holme och Solvang (1997, s. 107) menar att 
man alltid bör spela in en intervju men att man också alltid måste informera de 
intervjuade om att intervjun spelas in.  

Som ovan intervjuare kan det vara en fördel att ha sällskap av en intervjuassistent 
som kan komplettera med anteckningar och följdfrågor. När man är fler intervjuare 
än antalet personer som intervjuas finns dock en risk att den som intervjuas kan 



	 19	

känna sig i underläge, speciellt om ämnet är känsligt (Trost, 2010, s. 67). Platsen 
där intervjun genomförs ska vara ostörd och trygg för den som intervjuas. Ofta är 
det är fördel om intervjupersonen själv får välja plats för intervjun (ibid. s. 65). 

Att intervjua flera personer samtidigt i en kvalitativ gruppintervju innebär enligt 
Holme och Solvang (1997, s. 108) att ännu en social dimension tillkommer och kan 
påverka hur intervjupersonerna utvecklar och uttrycker sina svar. Deltagarna kan 
genom interaktion och diskussion bygga vidare på varandras idéer och komma 
underfund med sådant de inte tänkt på när de hör andras berättelser. För att ta reda 
på intervjupersonernas erfarenheter och idéer är gruppintervjuer en fungerande 
metod, men vill man få en insikt i deras åsikter är den mindre lämpad då 
grupptryck kan uppstå och påverka deras svar (Trost, 2010, s. 45-46). En kvalitativ 
intervjustudie kan med fördel bestå av en kombination av metoder, till exempel kan 
både gruppintervjuer och enskilda intervjuer göras (ibid. s. 47). Därför har jag i 
denna studie valt att använda mig av både en gruppintervju och en enskild intervju. 

En intervju kan användas på olika sätt beroende på när i en designprocess den 
används och hur. Metoden kan användas för att ta reda på användarnas behov i 
början av processen men också för att låta användarna utvärdera skisser och idéer 
för ett designförslag under processens gång. På så vis får användarna möjlighet att 
vara med och påverka designen från början till slut (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind, 2015, s. 83). Jag har valt att genomföra en återkopplingsintervju med 
pedagogerna på avdelningen Vatten senare i arbetet för att stämma av de skisser 
som tagits fram av gestaltningsförslaget.  

3.2.1 Genomförande av gruppintervju 
En kvalitativ gruppintervju genomfördes torsdagen den 6 april 2017 i ett 
personalrum på Krongatans förskola med pedagogerna Eleonor Klint från 
avdelningen Vatten och Jeanette Berg från avdelningen Måne. De båda arbetar på 
avdelningar med små barn i åldrarna 1-2 år. Intervjun genomfördes i syfte att samla 
in information om de generella behov som finns med rummen för sovstund på 
förskolans avdelningar med små barn. Ett ytterligare syfte med intervjun var att ta 
reda på vilken avdelning som har störst behov och utifrån det välja ett rum att ta 
fram ett gestaltningsförslag för. Intervjun spelades in för att inte gå miste om 
viktiga detaljer, men även anteckningar fördes. Min studiekamrat Anna-Sara 
Hägglund, som också genomfört sitt examensarbete på Krongatans förskola var 
med som intervjuassistent. Hon förde kompletterande anteckningar och fyllde i 
med följdfrågor där det behövdes. 
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Metodkritik 
Tanken var från början att genomföra en gruppintervju med flera pedagoger från 
samma avdelning, vilket dessvärre visade sig var svårt att få till. När en 
gruppintervju med pedagoger från förskolans tre avdelningar med barn mellan 1-2 
år istället skulle hållas visade det sig att det bara var två pedagoger som kunde 
närvara. Fler perspektiv och tankegångar skulle troligen framkommit om fler 
pedagoger haft möjlighet att närvara. Trots det blev det ändå en bra diskussion som 
resulterade i användbar information om de behov som finns.  

3.2.2 Genomförande av enskild intervju 
Under gruppintervjun visade det sig att de är mer trångbodda på avdelningen 
Vatten än vad de är på avdelningen Måne och de har därmed ett större behov av att 
deras rum för sovstund är multifunktionella och flexibla. Därför följdes 
gruppintervjun upp med en kortare enskild intervju med förskolpedagogen Eleonor 
Klint från avdelningen Vatten torsdagen den 6 april 2017 i samma personalrum på 
förskolan. Intervjun genomfördes för att ta reda på mer om de specifika behoven 
som finns på avdelningen Vatten och deras rum för sovstund.  

Metodkritik 
Eftersom kvalitativa intervjuer är tidskrävande (Holme och Solvang, 1997, s. 100) 
har endast en pedagog av de sex pedagoger som arbetar på avdelningen Vatten 
intervjuats i en enskild intervju. Förmodligen hade mer information framkommit 
om fler pedagoger från avdelningen hade intervjuats. Däremot har detta 
kompletterats genom att alla avdelningens pedagoger fått vara med och bidra med 
sina åsikter och idéer under återkopplingsintervjun. 

3.2.3 Genomförande av återkopplingsintervju 
Återkopplingsintervjun genomfördes måndagen den 8 maj 2017 i ett personalrum 
på Krongatans förskola med alla pedagoger som arbetar på avdelningen Vatten. 
Metoden genomfördes i syfte att låta pedagogerna vara med och påverka det 
slutgiltiga gestaltningsförslaget. Intervjun inleddes med att jag presenterade skisser 
av förslaget (se Bilaga 5 för bilder) och tankarna bakom dem. Därefter ställdes 
frågor som öppnade upp för diskussion där deltagarna fick komma med åsikter och 
förslag till förändringar. Flera synpunkter och förslag som uppkom under intervjun 
har sedan tillämpats vid slutförandet av de slutgiltiga visualiseringarna av 
gestaltningsförslaget. 
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3.4 Metodetik 
Trost menar att det är viktigt att vid intervjuer noga överväga etiska aspekter och ta 
hänsyn till intervjupersonernas integritet. Det är en fördel att innan intervjun börjar 
låta deltagarna ta del av ett samtycke som informerar om hur intervjun går till, hur 
intervjusvaren kommer att användas, att det är frivilligt att delta och att de 
närsomhelst kan avbryta intervjun (Trost, 2010, s. 123-124). Jeanette Berg och 
Eleonor Klint har skrivit på varsitt informerat samtycke där de godkänt sin 
medverkan i gruppintervjun. Eleonor Klint har även skrivit på ett informerat 
samtycke för den kvalitativa intervjun. Efteråt sammanfattades vad som sades 
under intervjuerna och intervjupersonerna fick läsa igenom och godkänna 
sammanfattningen, samt komplettera med sådant som saknades. Även alla de 
pedagoger som deltog vid återkopplingsintervjun fick skriva på varsitt informerat 
samtycke. De informerade samtyckena för samtliga intervjuer finns som Bilaga 2, 
Bilaga 3 och Bilaga 4. 
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de genomförda metoderna.  

4.1 Analys av rum 
Rummet är litet till ytan, nästan tio 
kvadratmeter och det är ungefär en 
meter längre än vad det är brett. Från 
golv till tak är det nästan tre meter, 
vilket är relativt högt i förhållande till 
rummets yta. Dörren är placerad till 
vänster på den ena kortsidan och den 
öppnas inåt mot rummet. Två fönster 
är centrerade på den andra kortsidan 
och de vetter mot söder vilket gör att 
rummet har mycket dagsljusinsläpp. 

 

   

 

Dörren har lister i trä och likadana lister finns till höger om dörren, trots att det inte 
finns en dörr där. Istället har två väggfasta hyllor monterats över listerna (se fig. 2). 
Fönstren har ljusa persienner som minskar ljusinsläppet något, men inte helt. 
Nedanför fönstren finns flera eluttag och under dem finns ett element (se fig. 3).  

Fig.	1.	Planritning	av	rummet.	

Fig.	2.	Vy	mot	dörren.											 	 				Fig.	3.	Vy	mot	fönstren.	
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Taket är vitt och den mittersta delen av taket består av nio stycken vita 
akustikplattor. I taket finns två lysrör med relativt kallt ljus och detta är den enda 
artificiella belysningen i rummet (se fig. 4). Väggarna är ljust beigea och golvet är i 
en beigebrun linoleummatta. Då rummet befinner sig i en modulbyggnad kan man 
urskilja alla skarvar där väggar, golv och tak satts samman. Längs med golvet finns 
likadana trälister som runt dörren. På golvet är nio bäddar utplacerade. På bäddarna 
ligger kuddar och täcken i olika färger och material. Bäddarna tar i stort sett upp 
hela golvytan (se fig. 5).  

Analys och tolkning 
Rummet upplevs litet och oanvändbart eftersom bäddarna täcker all golvyta. 
Bäddarna är utplacerade på ett oorganiserat sätt med kuddar och filtar överallt, 
vilket gör att rummet ger ett ganska rörigt intryck. Det finns heller inte särskilt 
mycket i rummet som erbjuder andra funktioner än sovstund. Belysningen från 
lysrörsarmaturerna får rummet att upplevas sterilt och bidrar inte till att förmedla 
varken dess nuvarande funktion eller de som önskas finnas där. Väggarna är kala 
och rummet har få textilier vilket både leder till att det ekar, upplevs kallt och 
mindre inbjudande. 

	  

Fig.	4.	Rummets	enda	belysning.		 		Fig.	5.	Bäddarna	på	golvet.	
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4.2 Kvalitativa intervjuer 

4.2.1 Gruppintervju 
De generella problemen med förskolans rum för sovstund menar pedagogerna Klint 
och Berg är att rummen enbart utnyttjas två timmar om dagen och att de hade 
behövt användas till andra aktiviteter när det inte är sovstund. Det finns behov av 
mer utrymme inomhus och rummen för sovstund utnyttjas inte till fullo. Klint och 
Berg beskriver först att problemet grundar sig i att det inte finns tid till att ta undan 
bäddarna, det är svårt att få det som rutin och de gånger när bäddarna väl ställts 
undan står de ändå i vägen. Sedan säger Berg: ”Känner vi att rummet är 
inspirerande för barnen tar man sig den tiden och tar undan bäddarna, men om vi 
tar bort bäddarna nu blir det bara ett kalt rum som inte erbjuder något annat. Då 
känns det inte lika viktigt att ta undan dem”.  

De funktioner som pedagogerna önskar ska finnas i rummen utöver sovstund 
skiljer sig till viss del mellan de olika avdelningarna. På avdelningen Vatten menar 
Klint att det finns behov av lugna aktiviteter som sinnesupplevelser och sagostund. 
Avdelningens lokaler är som gjorda för spring menar hon och därför har de behov 
av aktiviteter som kan motverka detta. Att arbeta med sinnesupplevelser är en 
aktivitet som skulle passa för alla avdelningar med små barn. En sådan funktion 
skulle innebära att det finns olika material och texturer för känseln, olika ljus och 
speglar för synen osv. Ambitionen ska vara att alla sinnen får vara med.  

Vid utformningen av ett rum för små barn menar Klint och Berg att det är viktigt 
att tänka på att det inte finns något för barnen att klättra på för att undgå att de 
ramlar och skadar sig. Det ska heller inte finnas material och små saker som de kan 
stoppa i munnen.  

Rummet ska vara inbjudande och barnen ska kunna se vad som förväntas göras i 
rummet. Är det ett sagorum ska det synas att det är läsa man kan göra där. Den 
pedagogiska idé som de arbetar med på förskolan handlar om att rummet ska 
fungera som en tredje pedagog, vilket innebär att barnen själva ska ha tillgång till 
material och därmed själva ha möjlighet att välja vad de vill göra. Däremot 
upplever Berg och Klint att svårigheten med det är att de små barnen har sönder 
och sprider ut sakerna lite överallt och de städar inte upp efter sig. En annan viktig 
aspekt är att placera det som är till för barnen på deras höjd. På förskolan menar de 
att allt som är under dörrhandtaget ska barnen själva ha tillgång till och det som är i 
höjd över dörrhandtaget är sådant de får be pedagogerna om, men det ska ändå vara 
synligt för barnen.  
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4.2.2 Enskild intervju 
Eleonor Klint har arbetat på Krongatans förskola sedan 1997 och berättar att 
byggnaden där avdelningen Vatten finns är en tillfällig modul som nu stått på plats 
i 16-17 år. På avdelningen går just nu 34 barn i åldrarna 1-2 år och sex stycken 
pedagoger arbetar där. Det finns två rum på avdelningen som är avsedda för 
sovstund men då barngruppen blivit större på kort tid har ännu ett rum behövt 
användas som sovrum. Klint har arbetat på avdelningen Vatten sedan augusti 2016 
och har redan från start upplevt att lokalerna inte uppfyller de behov som finns. 
Lokalerna består till stor del av långa korridorer som bjuder in till spring och 
högljudd lek. Därför finns det ett stort behov av lugna aktiviteter och rum där det 
finns något intressant för barnen att upptäcka som får dem att vilja stanna kvar i 
rummet en längre tid. De aktiviteter utöver sovstund som önskas finnas i just det 
sovrum som jag kommer ta fram ett gestaltningsförslag till är sagostund och 
aktiviteter som innebär att barnen får uppleva med sina sinnen.  

4.2.3 Återkopplingsintervju   
Under återkopplingsintervjun framkom flera olika synpunkter på skisserna av 
gestaltningsförslaget och några ytterligare behov visade sig. Pedagogerna gav även 
tankar och idéer kring hur förslaget skulle kunna utvecklas. De var mycket positiva 
till förslaget och menade att flera av lösningarna skulle fungera och underlätta 
mycket för deras arbete. Framförallt var de positiva till draperierna och det höj- och 
sänkbara golvet med bäddarna eftersom dessa lösningar skulle underlätta skiftet 
mellan de olika aktiviteterna. De menar att ett stort problem med rummet idag är att 
det tar tid att plocka undan bäddarna och när de staplar dem ovanpå varandra för att 
få undan dem vill barnen gärna klättra på dem. De tror att barnen skulle uppskatta 
hörnkojan som de tyckte ”ser mysig ut”.  

Eftersom golvet är kallt och barnen kryper på det, menar pedagogerna att det skulle 
vara bra med en matta, men att mattan då bör vara lätt att torka av eller ta isär och 
tvätta. Då det ekar i rummen var de positiva till alla mjuka material och textilier 
som finns med i förslaget, men menar att även dessa ska vara lätta att tvätta. Det 
framkom under intervjun att persiennerna inte mörklägger rummet tillräckligt och 
att önskemål om mörkläggningsdraperier för fönstren finns. Pedagogerna gav även 
förslag på vad mer som kan adderas till funktionen för sinnesupplevelser. Bland 
annat musikinstrument med lugna och dämpade ljud samt doftpåsar med 
exempelvis dofter av kanelstång och stjärnanis. 

Bilder av skisserna som visades under intervjun hittas i Bilaga 5.  
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5. DESIGNPROCESSEN 

Designprocessen inleddes med litteratursökning och en behovsanalys genomfördes 
i form av intervjuer och en rumsanalys. Därefter fördjupade jag mig i teorier och 
tidigare forskning för att ta reda på hur behoven skulle kunna bemötas och 
problemen lösas. Under designprocessen har skisser gjorts och förbättrats 
allteftersom mer information samlats in.  

De tidigare skisserna syftade framförallt till att bestämma placering av olika 
funktioner och ta fram lösningar som kan underlätta skiftet mellan de olika 
aktiviteterna (se fig. 6).  

 

 

Efter ytterligare teorifördjupning kunde fler designval göras och skisserna 
utvecklades. Då tillkom bland annat val av de rumsliga designelementen färg, 
form, ljus och material till förslaget och funktionernas utformning utvecklades (se 
fig. 7). Dessa skisser visades sedan upp för pedagogerna på avdelningen under 
återkopplingsintervjun och de fick då komma med feedback och förslag som jag 
sedan tog i beaktning när jag fortsatte designprocessen mot ett slutgiltigt 
gestaltningsförslag.  

 

 

	  

Fig.	6.	Tidiga	skisser.	

	

Fig.	7.	Skisser	som	visades	under	återkopplingsintervju.	
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6. GESTALTNINGSFÖRSLAG 

I detta avsnitt presenteras det gestaltningsförslag som tagits fram för rummet på 
avdelningen Vatten. Designen är ett förslag till en möjlig lösning som utgår från de 
behov som identifierats genom metoderna samt från den teori och tidigare 
forskning som inhämtats genom litteraturstudier.  

 
Pedagogerna på avdelningen upplever i dagsläget att det befintliga rummet inte 
erbjuder fler funktioner än sovstund och att det tar tid att ta undan bäddarna och 
lämna plats för andra aktiviteter. Det finns behov av fler lugna aktiviteter på 
avdelningen och de funktioner som de önskar ska finnas i rummet utöver sovstund 
är sagostund och aktiviteter som innebär att barnen får möjlighet att uppleva med 
sina sinnen. De har även uttryckt att det finns behov av att barnen stannar och leker 
en längre stund på samma ställe för att minska spring fram och tillbaka på 
avdelningen (Klint och Berg, 2017-04-06).  

Rummet har idag mestadels kala väggar medan den större delen av golvytan är 
täckt med bäddarna som används vid sovstunden. Ett rum upplevs mer användbart 
och rymligt när det finns mycket synlig golvyta enligt Benedikt och Burnham 
(1985, citerat i Meagher och Marsh, 2010) och när väggarna inte är kala enligt 
Stamps och Krishnan (2006, citerat i Meagher och Marsh, 2010). Dessutom är 
rummets nuvarande belysning inte anpassad för de aktiviteter som ska hållas där, 
medan det enligt Knez (2005) och Küller (2005) är viktigt att ljuset i ett rum är 
anpassat för att stödja dess funktioner. Ching och Binggeli (2012) menar att ett rum 
bör vara utformat i en skala som passar användaren. Även om rummet till ytan är 
relativt litet så är takhöjden inte anpassad efter barnens dimensioner. Tegano 
(1996) menar också att barn leker längre på samma plats när platsen är utformad 
mer i barnens egen skala. 

Det praktiska informationsdesignproblemet innebär att rummet varken stödjer eller 
erbjuder de funktioner som önskas finnas där. Rummet uppfyller inte användarnas 
behov och försvårar för pedagogernas dagliga arbete. Utgångspunkten för 
gestaltningsförslaget har varit att skapa förutsättningar för att lösa det praktiska 
problemet genom att utformningen bland annat erbjuder och stödjer fler funktioner 
samt att skiftet mellan dessa förenklas.  

Följande sidor beskriver de delar som gestaltningsförslaget består av. 
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6.1 Hissbart och funktionellt golvplan 
För att underlätta skiftet mellan sovstunden och de andra funktionerna som ska 
finnas i rummet, har takhöjden utnyttjats. Genom att bäddarna är placerade på ett 
extra golv som går att hissa uppåt, kan det faktiska golvet enkelt och smidigt göras 
fritt från bäddarna som idag tar upp en stor del av golvytan. Det extra golvet hissas 
inte hela vägen upp till taket, utan bara precis ovanför fönstren (se fig. 8). Detta för 
att sänka takhöjden eftersom Tegano et al. (1996, s. 138) menar att barn har en 
tendens att stanna längre på en plats och leka mer komplexa lekar när platsen är i 
deras egen skala och dimensioner. Dessutom bjuder lägre takhöjder in till lugnare 
lek (Moore et al. 1979, citerat i Read, Sugawara och Brandt, 1999) vilket är 
relevant för det här rummet som syftar till att användas för lugnare aktiviteter. 

 

   

 

Eftersom dörren öppnas inåt mot rummet är det hissbara golvplanet något mindre 
än den faktiska golvytan för att möjliggöra att dörren kan öppnas även när golvet är 
nedhissat. När det hissats upp täcker det en stor del av det faktiska taket vilket 
innebär att det behöver finnas någon form av belysning på undersidan av det 
hissbara planet som kan ge rummet ett allmänljus. Därför är tanken att inbyggda 
och dimmerbara spotlights ska vara monterade på undersidan av golvet.  

I detta examensarbete har designens konstruktion inte varit ett primärt fokus. Vid 
ett eventuellt verkställande av denna höj- och sänkbara lösning är det däremot 
viktigt att se över en hållbar och säker konstruktion för att inte riskera att några 
olyckor sker.  

Fig.	8.	Sektionsvy.	Golvet	i	upphissat	läge.	 				Fig.	9.	Sektionsvy.	Golvet	i	nedhissat	läge.	
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6.2 Rummets funktioner 
De tre funktionerna som huvudsakligen ska rymmas i rummet är sovstund, 
sagostund och sinnesupplevelser. Men det är bara sagostunden och funktionen för 
sinnesupplevelser som ska samsas i rummet samtidigt. I gestaltningsförslaget har 
dessa två funktioner placerats längs varsin av rummets långsidor (se fig. 10). 
Eriksson (2009, s. 62-63) menar att objekt som befinner sig i närheten till varandra 
ser ut att höra ihop. Likaså läses objekt som liknar varandra samman. Därför har 
det som tillhör sinnesupplevelserna liknande former och de objekt som tillhör 
sagostunden går i liknande gröna färger. Enligt Maxwell (2007, s. 233) och Zeynep 
Inan (2008, s. 62-63) underlättar organiserade och tydliga miljöer för barnen att ta 
beslut för hur de ska använda rummet och veta vart de kan hitta vad de letar efter. 

 

 

 

Förutom det höj- och sänkbara golvet med bäddarna, innefattar förslaget draperier 
som också syftar till att underlätta skiftet mellan de olika funktionerna. Med 
draperiernas hjälp kan man enkelt skärma av och stänga ute visuellt stimuli från 
funktionerna sinnesupplevelser och sagostund när det är dags för sovstund.  

Mer om de olika funktionerna presenteras på följande sidor. 

 

Fig.	10.	Planvy.	 																															Fig.	11.	Planvy.
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6.2.1 Sinnesupplevelser 
Till höger när man kliver in i rummet är funktionen för sinnesupplevelser samlad 
längs nedre delen av väggen (se fig. 12). Ching och Binggeli (2012, s. 129) menar 
att man genom att placera objekt i användarnas ögonhöjd kan skapa mänsklig skala 
i ett rum. Därför har väggen visuellt delats av för att skapa en skala anpassad för 
barnen. Dessutom har materialet som tillhör funktionen sinnesupplevelser placerats 
i barnens höjd för att de enkelt ska ha tillgång till det. Att funktioner och material 
ska vara tillgängligt för barnen är även en del i förskolans pedagogiska idé (Klint 
och Berg, 2017-04-06). 

 

 

 

Funktionen består av olika material och texturer som barnen kan utforska med sin 
känsel, speglar för att utforska det visuella, doftpåsar för att utforska luktsinnet 
samt timglasliknande instrument fyllda med sand eller vatten som ger ifrån sig ett 
lugnande ljud när barnen vänder på dem (se fig. 12). Detta är enbart förslag på 
funktioner som skulle kunna finnas på väggen för sinnesupplevelser. Tanken är att 
de olika materialen ska gå att haka av från väggen och bytas ut vid behov av 
förändring och förnyelse av denna funktion. Funktionens alla delar har rundade 
former, dels i syfte att skapa en effekt av likhetslagen, men även för att rundare 
former ger ett mer inbjudande och avslappnande intryck (Dazkir och Read, 2012). 

Fig.	12.	
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6.2.2 Sagostund  
Till vänster när man kliver in i rummet är det som tillhör funktionen sagostund 
placerat (se fig. 13). På väggen finns två smala bokhyllor där böckerna står med 
titelsidan framåt för att det enkelt ska gå att hitta den bok man letar efter och för att 
bokhyllorna då tar mindre plats ut från väggen. Den ena bokhyllan är placerad i 
barnens höjd medan den andra är placerad högre upp, utanför barnens räckhåll. 
Detta eftersom pedagogerna menar att allt inte går att ha tillgängligt för barnen då 
de ofta har sönder saker eller stökar ned (Klint och Berg, 2017-04-06). Däremot 
ska böckerna på den högre uppsatta hyllan vara synliga för barnen. Vill de titta i en 
bok från den hyllan får de be pedagogerna om lov. 

 

 

 

I hörnet, bredvid dörren finns ett hörnskåp där bland annat rena sängkläder kan 
förvaras. Under skåpet har en liten koja skapats och försetts med mjuka kuddar och 
en läslampa (se fig. 13). Här kan barnen krypa in när de vill dra sig undan för en 
stund. Små utrymmen och krypin skapar även förutsättningar för att barn fokuserar 
sin uppmärksamhet på det de gör, vilket leder till att de stannar längre på samma 
ställe menar Tegano et al. (1996, s. 136). Varmare accenter har en inbjudande 
effekt (Ajilian Abbasi et al., 2014) och kuddarna i myshörnan är därför orangeröda 
för att skapa värme och göra kojan mer inbjudande. 

 

Fig.	13.	
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På väggen finns även sex stycken gröna sittkuddar upphängda (se fig. 13). Dessa 
kan tas ned och användas för att skapa en cirkel på golvet när en sagostund med 
högläsning ska hållas (se fig. 14). En läslampa finns också monterad på väggen och 
kan fällas ut och riktas för att underlätta högläsningen. Lampan inne i kojan kan 
släckas (se fig. 14) när kojan inte ska användas för att inte rikta uppmärksamheten 
dit när en annan aktivitet är aktuell. Detta stödjs av Ching, Binggeli (2012, s. 17) 
och Küllers (2005, s. 86) teori om att ljuspunkter i ett mörkt rum väcker och riktar 
vår uppmärksamhet ditåt. 

De föremål som tillhör funktionen sagostund är grönfärgade för att skapa en effekt 
av likhetslagen då Eriksson (2009, s. 62-63) menar att sådant som liknar varandra 
ser ut att höra ihop. Sittkuddarna, som tar upp en stor del av väggen (se fig. 13) går 
i olika gröna nyanser vilket frambringar variation i syfte att skapa visuell balans 
och harmoni i rummet enligt Ching och Binggelis designprinciper (2012). 

 

 

 

	  

Fig.	14.	

	



	 33	

6.2.3 Sovstund 
Vid sovstunden hissas golvet med bäddarna ned och mörkläggande gardiner dras 
för fönstren. Draperier dras även för rummets övriga funktioner för att minska 
visuellt stimuli och skapa en lugn och nedtonad miljö för sovstunden (se fig. 15). 
Taket har försetts med belysningsarmaturer formade som stjärnor med syftet att 
barnen ska ha något att titta på innan de somnar. Ljuset ska vara dimmerbart för att 
ljusstyrkan ska gå att justera efter behov.  

 

 

 

Vid sovstunden är det nästan enbart nedtonade, blå färger som syns i rummet och 
det valet styrks av att både Küller (2005, s. 94), Ajilian Abbasi et al. (2014) samt 
Ching och Binggeli (2012, s. 116) menar att blå färger med lägre färgintensitet har 
en lugnande effekt på människan. Dessutom menar Ajilian Abbasi et al. (2014) att 
rum för små barn som har svårigheter att sova bör inredas i mestadels blå färger. 
De stjärnformade takarmaturerna är däremot varmt gula och ska ge ett varmare ljus 
för att skapa en mer inbjudande och mindre kall miljö (ibid. 2014). Svagt och 
varmt ljus har dessutom en sövande effekt (Küller, 2005; Laike, 2014). 

Fig.	15.	
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6.3 Mer om designval 
Eftersom både Küller (2005, s. 94), Ajilian Abbasi et al. (2014) samt Ching och 
Binggeli (2012, s.116) menar att blågröna färger med låg färgintensitet har en 
lugnande effekt på människan, har rummet färgsatts i mestadels nedtonade, 
blågröna färger. Varmare accenter har adderats eftersom Ajilian Abbasi et al. 
(2014) menar att det är ett sätt att motverka att ett rum upplevs kallt och mindre 
tilltalande, vilket det finns en risk för när det går i främst kalla kulörer. Likaså kan 
mjuka material och mycket textilier användas för att skapa ett varmare och mer 
inbjudande rum (ibid.). Därför har rummet försetts med mycket textilier samt en 
heltäckningsmatta, vilket Ching och Binggeli (2012, s. 297) menar kan bidra med 
både visuell och fysisk värme till ett rum samt en omfamnande upplevelse.  

Mjuka material är dessutom lämpligt att använda i en större mängd i sådana rum 
för aktiviteter som kräver en tyst miljö eftersom de absorberar ljud bättre än hårda 
material. Utöver det så främjar ett rum med mjukare material lugnare aktivitet än 
ett rum med hårdare material (Caples, 1996; Kentucky State Dept. of Education, 
1991, citerat i Zeynep Inan, 2008, s. 62). En variation av olika texturer och material 
är extra viktigt i miljöer för små barn eftersom det är genom sina sinnen som de 
utforskar sin omgivning (Allison, 1999, citerat i Zeynep Inan, 2008, s. 64). Därför 
har jag valt att inte bara låta funktionen för sinnesupplevelser bestå av olika 
material och texturer, utan att detta till viss del ska fortsätta genom hela rummet. 
Heltäckningsmattan, kuddarna och andra textilier bör vara i material som är 
avtorkningsbara och lätta att tvätta av hygieniska skäl. 

Som tidigare nämnts skapar det höj- och sänkbara golvet en lägre takhöjd i rummet 
när det hissas upp. För att få rummet att upplevas vara ännu lägre i tak kan golv 
och tak vara i en mörkare färg menar Billger, Fridell Anter och Häggström (2014, 
s. 214). Därför har tak och golv fått en mörkare blå färg. Likaså kan en mörk färg 
på ett rums väggar få dem att visuellt upplevas vara närmare varandra medan en 
ljusare färg istället kan få dem att se ut att vara längre ifrån (ibid.). Eftersom 
Sadalla och Oxley (1984, citerat i Meagher och Marsh, 2010) menar att 
rektangulära rum bjuder in till mer rörelse har rummets båda långsidor fått en 
ljusare färg i syfte att rummet ska upplevas mer kvadratiskt för att motverka 
uppmuntring till spring. Dessutom skapas en pop-out-effekt som Ware (2008, s. 
27-29) menar uppstår när något urskiljer sig från sin omgivning. Rummets övriga 
väggar, tak, golv och draperier går i samma mörkblåa färg medan långsidornas 
väggar istället har en ljusblå färg. Väggarnas ljusare färg gör även att de objekt 
som tillhör funktionerna kontrasterar mer mot denna bakgrund och kan därmed dra 
till sig mer av användarnas uppmärksamhet. 
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Allmänbelysningen i rummet är tänkt att vara relativt dämpad och ha en något 
varmare ljustemperatur då starkt och kallt ljus har en väckande och aktiverande 
effekt enligt Küller (2005, s. 85) och Laike (2014, s. 42). Dessutom kan man med 
kontraster av ljus och mörker styra vår uppmärksamhet i ett rum eftersom en ljus 
punkt i ett mörkt rum styr vår blick dit enligt Ching, Binggeli (2012, s. 17) och 
Küller (2005, s. 86). Därför har jag valt att låta en punktbelysning i form av 
spotlights som riktas mot funktionerna ha en högre ljusstyrka än övrig belysning. 
Enligt Knez (2005, s. 74) rekommenderas att ljussättningen av ett rum är anpassad 
efter de förutsättningar som rummets funktioner kräver. Därför har 
gestaltningsförslaget bland annat även läslampor för att underlätta 
läsningsfunktionen. 

Inredningen och objekten i rummet har i stor utsträckning rundade och mjuka 
kanter eftersom Dazkir och Reads studie (2012) visade på att man hellre spenderar 
tid i ett rum med inredning i rundade former. Rummets objekt är samlade på 
väggarna för att göra golvytan fri då ett rum med lite synlig golvyta och kala 
väggar upplevs mindre rymligt och användbart (Benedikt och Burnham, 1985; 
Stamps och Krishnan, 2006, citerat i Meagher och Marsh, 2010). Objekt som 
kontrasterar mot sin omgivning väcker också stor uppmärksamhet (Ware, 2008; 
Ching och Binggeli, 2012) och för att skapa en visuell balans har därför sådana 
objekt fördelats någorlunda jämnt i rummet. Ching och Binngeli (2012, s. 131-136) 
kallar detta för symmetrisk balans vilket generellt sett ger ett lugnt och tyst intryck. 
Betoning har använts genom att rummet utformats för att helheten ska vara enkel 
och nedtonad så att det som tillhör funktionerna visuellt ska vara det mest 
dominanta (ibid. s. 144-146). För att skapa harmoni har jag valt att låta liknande 
färger och formspråk vara återkommande i rummet. Däremot har syftet varit att 
finna en balans mellan likheter och variation för att rummet inte ska upplevas 
monotont och rentav tråkigt (Ching och Binggeli, 2012, s. 137-139).  

I detta arbete har jag som nämnts i Avgränsningar inte fokuserat på säkerhet. 
Däremot har jag ändå tagit hänsyn till att inte ha några vassa föremål som barnen 
kan skada sig på eller små saker som de kan sätta i halsen. Inte heller har något 
placerats i en sådan höjd som bjuder in barnen till att klättra på. Detta är råd som 
gavs av pedagogerna Klint och Berg under intervjun (2017-04-06).  
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7. SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att ta fram ett gestaltningsförslag för ett 
multifunktionellt förskolerum som uppfyller målgruppens behov och bjuder in till 
samt stödjer rummets olika funktioner. Detta för att skapa förutsättningar för en 
tydlig och inbjudande miljö för förskolebarnen att vistas i men också för att 
underlätta pedagogernas arbete. För att uppnå detta har undersökningen sökt svar 
på frågeställningen:  

På vilket sätt och med hjälp av vilka rumsliga designelement kan ett 
multifunktionellt förskolerum utformas för att bjuda in till och stödja rummets olika 
funktioner samt underlätta skiftet mellan de olika aktiviteterna? 

För att svara på frågeställningen har litteraturstudier genomförts samt en 
behovsanalys i form av intervjuer och en rumsanalys. Utifrån resultaten från dessa 
metoder för informationsinsamling har sedan gestaltningsförslaget utformats. För 
att underlätta skiftet mellan de olika aktiviteterna har dels det höj- och sänkbara 
golvplanet tagits fram i syfte att på ett enkelt sätt få undan bäddarna och ge plats 
för de andra aktiviteterna. Draperierna i förslaget syftar till att fungera som 
avskärmning för att visuellt få undan det som tillhör funktionerna för sagostund 
och sinnesupplevelser. Då Ching, Binggeli (2012, s. 71) och Küller (2005, s. 86) 
menar att det rumsliga designelementet ljus kan användas för att styra vår 
uppmärksamhet i ett rum har ljus använts för att framhäva de funktioner och 
aktiviteter som är aktuella. 

Eftersom rummet ska bjuda in till lugn aktivitet har sådana rumsliga designelement 
som enligt olika teorier främjar detta valts ut och blivit en del av gestaltningen. 
Därför består rummets utformning främst av blågröna färger, rundade former, 
mycket mjuka material och textilier samt en dämpad belysning. Forskning visar 
även på att lägre takhöjder bjuder in till lugnare lek (Moore et al. 1979, citerat i 
Read, Sugawara och Brandt, 1999) och det har därför tagits i beaktning vid 
utformningen av förslaget genom att taket kan sänkas. De olika funktionernas 
utförande kräver olika material och tillbehör och dessa har därför adderats till 
rummet. Till exempel behövs bokhyllor med böcker för läsning samt olika material 
och funktioner för sinnesupplevelser. För att stödja rummets funktioner ytterligare 
har rummet försetts med sådant som underlättar och gynnar utförandet av dem, 
som bland annat ljuddämpande material och läsbelysning. 
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Den reducerade takhöjden ska enligt forskning även resultera i att barn gärna 
stannar längre på en sådan plats enligt Tegano (1996), vilket uppfyller ett av de 
behov som uttryckts av pedagogerna. Rumsliga designelement och objekt har 
organiserats i rummet utifrån designprinciper och gestaltlagar för att bland annat 
skapa tydlighet, harmoni och balans. Objekten har även organiserats mestadels på 
väggarna och golvet har lämnats fritt eftersom forskningen talar för att ett rum med 
mycket synlig golvyta och fyllda väggytor upplevs mer rymligt och användbart 
(Meagher och Marsh, 2010). Medan Meagher och Marsh (2010) menar att ett rum 
bör upplevas stort och rymligt för att upplevas funktionellt och användbart, menar 
Tegano (1996) att barn trivs bättre i mindre miljöer som är mer i deras egen skala 
och dimensioner. Rummet på avdelningen Vatten syftar till att både upplevas 
funktionellt och användbart samtidigt som det ska vara trivsamt och inbjudande för 
barnen som vistas där. Därför har arbetet strävat efter att uppnå en kompromiss för 
att ta hänsyn till de båda rekommendationerna som på flera sätt talar emot 
varandra. Även om rummet redan idag upplevs litet, så upplevs det trots allt större 
ur barnens perspektiv. Utformningen syftar därför till att få rummet att upplevas 
mindre till ytan och mer i barnens skala och dimensioner samtidigt som det ska 
upplevas som rymligt och funktionellt för att bjuda in till användning. 

Någon relevant tidigare forskning eller teori kring hur just multifunktionella rum 
kan utformas har inte hittats. Istället har litteratur om affordance, rumsliga 
designelement, designprinciper och gestaltlagar studerats för att undersöka hur 
rummet på förskolan kan utformas för att stödja dess många användningsområden. 
Att det varit svårt att finna någon lämplig teori om multifunktionella rum anser jag 
medför ytterligare relevans till att denna studie genomförts. 

Genom att visa upp skisser av gestaltningsförslaget för målgruppen under en 
återkopplingsintervju blev det bekräftat att utformningen uppfyller flera av 
användarnas behov. Pedagogerna gav även konstruktiva synpunkter och förslag 
som sedan tillämpades för att utveckla skisserna till slutgiltiga visualiseringar av ett 
gestaltningsförslag. Att låta användarna vara med och påverka utformningen har 
varit en viktig del av designprocessen då informationsdesign grundar sig i 
användarcentrerad design.  

Gestaltningsförslaget är ett möjligt sätt att utforma detta multifunktionella 
förskolerum i syfte att skapa förutsättningar för att lösa det praktiska problemet. 
Det är inte den enda möjliga lösningen och inte heller är det en exakt mall som går 
att applicera på alla typer av rum. Utformningen är kontextberoende och anpassad 
för det specifika rummet på avdelningen Vatten. Däremot kan delar av förslaget 
appliceras på andra rum samt användas som inspiration för andra förskolor. 
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I det här examensarbetet har ett antal avgränsningar gjorts. Jag har valt att inte 
intervjua den sekundära målgruppen barn i åldrarna 1-2 år. Dels av etiska skäl då 
de inte är förmögna att själva avgöra eller uttrycka om de vill delta i en intervju. 
Inte heller har de förmågan att på en utvecklat sätt beskriva och uttrycka sina behov 
vilket gör att en intervju inte skulle bidra med särskilt användbar information till 
studien. Istället har pedagogerna agerat informanter åt barnen och litteraturstudier 
om barns generella behov har genomförts för att skapa en större förståelse för vad 
de behöver och hur de påverkas olika rumsliga utformningar. 

Fokus för det här arbetet har inte heller varit att undersöka utformningens 
kostnader, konstruktion, säkerhet eller tillgänglighet. Inte heller har arbetet främst 
utgått från förskolans pedagogiska idé eller lärandemiljöer, även om jag till viss del 
tagit hänsyn till några sådana aspekter. För vidare studier skulle dessa perspektiv 
kunna undersökas närmare. Gestaltningsförslaget har inte heller genomgått någon 
utprovning. Ett vidare arbete skulle därför förslagsvis kunna innebära att helheten 
eller delar av utformningen genomgår en rumslig utprovning i syfte att undersöka 
hur den skulle fungera i praktiken. 
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Figurförteckning 
Samtliga bilder är fotade eller visualiserade av Tilde Wennerlund Carlsten 2017. 
Visualiseringar och ritningar är framtagna i SketchUp, renderade i Shaderlight och 
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Fig. 1. Planritning av rummet. 

Fig. 2. Foto mot rummets dörr. 

Fig. 3. Foto mot rummets fönster. 

Fig. 4. Foto av rummets lysrörsarmaturer. 

Fig. 5. Foto av bäddarna på golvet. 

Fig. 6. Tidiga skisser. 

Fig. 7. Urval av skisser som visades under återkopplingsintervju. 

Fig. 8. Sektionsvy. Visualisering av det extra golvet i upphissat läge.  

Fig. 9. Sektionsvy. Visualisering av det extra golvet i nedhissat läge.  

Fig. 10. Planvy vid aktiviteterna sagostund och sinnesupplevelser. 

Fig. 11. Planvy vid funktionen sovstund. 

Fig. 12. Visualisering av rummets vid aktiviteter för sinnesupplevelser. 

Fig. 13. Visualisering av rummets vid sagostund. 

Fig. 14. Visualisering av rummet vid sagostund och högläsning. 

Fig. 15. Visualisering av rummet vid sovstund. 

Fig. 16-21. Skisser som visades under återkopplingsintervju. 

 

  



	 42	

BILAGOR 

Följande sidor består av bilagor i ordningen nedan. 
 

Bilaga 1: Mall för analys av rum. 

Bilaga 2: Informerat samtycke för gruppintervju. 

Bilaga 3: Informerat samtycke för enskild intervju. 

Bilaga 4: Informerat samtycke för återkopplingsintervju. 

Bilaga 5: Skisser som visades under återkopplingsintervju. 
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