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Abstract	  
_________________________________________________________________________________________	  
 
This work is a thesis in Information Design with a focus on spatial design. The 
work has involved a study on how a preschool environment can be used as a 
support for teachers in their work with early childhood education. The design of 
the environment contributes as a tool to facilitate teachers’ work. The study had 
its starting point in a section at the preschool Pärongården in Stockholm. A 
change in the preschool environment shows how to use the spatial design as a tool 
in daily theme activities with children in the preschool.  
 
Methods such as interview, room analysis, observation and control check have 
been carried out to create an understanding of teachers' work in preschools in the 
current situation and an understanding of the environments importance for the 
theme work with children. The results of the methods have shown that preschool 
environment needed to be more adapted to the educators theme work with the 
children. 
 
Method results, theories and literature have supported the development of a 
design proposal. A draft created along the educators needs have resulted in a 
function-based room environment. This is to utilize floor space more efficiently to 
primarily support educators working with thematic focus. 
 
A function-based room environment contributes to several elements in the theme 
work that inspires and facilitates the work with the children. With this proposal a 
documentation- and exhibition station has also been created where educator can 
exhibit the children finished projects, which can later be discussed and reflected 
with parents. This is to encourage teachers’ work with documentation for parents, 
which are an important part of the regulatory documents for preschools. 
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Sammanfattning 
_________________________________________________________________________________________	  
 
Detta arbete är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot 
rumslig gestaltning. Arbetet har inneburit en studie om hur en förskolemiljö kan 
användas som ett stöd för pedagoger i deras dagliga arbete med 
förskoleverksamheten. Utformningen av miljön ska bidra till att fungera som ett 
verktyg för att underlätta pedagogernas arbetssätt. Studien har haft sin 
utgångspunkt vid en avdelning på förskolan Pärongården i Stockholm. Ett förslag 
på förändring av förskolemiljön visar hur man kan använda den rumsliga 
utformning som ett verktyg i den temainriktade verksamheten med barn i 
förskolan.  

Metoder såsom intervju, platsanalys, observation och avstämning har genomförts 
för att skapa en förståelse för pedagogernas arbete i förskolan i dagsläget. 
Resultatet av metoderna har visat att förskolemiljön behöver anpassas på ett bättre 
sätt för att kunna stödja pedagogernas temaarbete med barnen.  

Metodresultat, teorier och litteratur har varit ett stöd i framtagandet av ett 
designförslag. Ett förslag skapat utefter pedagogers behov har lett till en 
funktionsbaserad rumsmiljö. Detta för att utnyttja lokalytorna effektivare och för 
att anpassas till den dagliga verksamheten. En funktionsbaserad rumsmiljö bidrar 
till att fler moment i det dagliga arbetet inspirerar och underlättar till arbete med 
barnen. Med detta förslag har även en dokumentation- och utställningsstation 
skapats, där personalen kan ställa ut barnens färdiga projekt som sedan kan 
diskuteras och reflekteras tillsammans med föräldrar. Detta för att främja 
pedagogernas arbete med dokumentation till föräldrar, vilket utgör en viktig del i 
styrdokument för förskolor.  

 
 

Nyckelord	  

_________________________________________________________________________________________	  
 
Rumslig gestaltning, informationsdesign, förskolemiljö, temaarbete 
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1. Inledning 	  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Barn tillbringar sina första år i förskola vilket medför att förskolepedagoger har en 
väldigt viktig roll och ett viktigt uppdrag gällande barnens utveckling. Pedagoger 
måste utgå ifrån styrdokument som anger mål och riktlinjer för verksamheterna. 
Dessa mål och riktlinjer har samlats av Skolverket i ett styrdokument vid namn 
”Läroplan för förskolan”. Flera av målen som anges i Läroplanen och som 
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar, kan delas in under olika ämnen 
såsom t.ex. matematik och naturvetenskap. Enligt Skolverket och läroplanen 
(2010, sid.7) kan barns lärande genom ett temainriktat arbetssätt bli mångsidigt 
och sammanhängande, vilket har bidragit till att temainriktade arbetssätt blivit en 
del i förskolors vardag. Pedagoger ska sträva efter att främja barns utveckling och 
lärande genom att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som 
utgör både innehåll och metod (Skolverket, 2010, sid.7). Även dokumentation är 
en viktig del, där förskolans verksamhet ska dokumenteras och följas upp 
(Skolverket, 2010, sid.14).  
 
Skolverket är en förvaltningsmyndighet som stödjer skolor, förskolor och annan 
typ av pedagogisk verksamhet. Skolverket tar fram dokument med läroplan och 
allmänna råd som de pedagogiska verksamheterna bör följa för att hålla god 
kvalitet. Ett exempel är Skolverkets (2005) dokument ”Allmänna råd med 
kommentarer för förskolan” som bland annat omfattar miljöns betydelse i det 
pedagogiska arbetet. En förskolemiljö ger signaler om vilka möten som är möjliga 
och vilka aktiviteter som kan ske, rummen skapar förutsättningar för lek och 
lärande vilket också stärker betydelsen av en mångsidig användbar miljö med 
tillgång till olika material (Skolverket, 2005, s.26). 
 

”Det är viktigt att förskolans miljö är utformad så att den både 
stödjer och underlättar det pedagogiska arbetet... Inne- och 
utemiljön sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan, på så 
sätt blir miljön en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Lärande sker 
i samspel med omgivningen, med människor såväl som fysisk miljö, 
vilket innebär att det är viktigt vad barnen möts av i förskolans 
rum.” (Skolverket, 2005, s.16).  

 
Inomhusmiljön behöver vara utformad så att en varierad verksamhet kan bedrivas. 



 7 

Både miljö och material bör utformas på ett sätt som främjar olika slag av lek och 
lärande för att ge möjlighet till alltifrån skapande och livliga aktiviteter till vila 
och lugna aktiviteter (Skolverket, 2005, s.16). Barnen ska exempelvis kunna 
undersöka, leka, skapa, experimentera och konstruera i förskolans rum utifrån sina 
perspektiv genom viss avskildhet samtidigt som pedagoger har en skyldighet att 
ha tillsyn över alla barn (Skolverket, 2005, s.16).  
 
Mitt ämne kommer under detta examensarbete vara att ge förslag på hur en 
förskolemiljö kan förändras och därmed underlätta för pedagoger som arbetar på 
förskolan att utföra sina dagliga aktiviteter och stödja deras arbetssätt, vilket kan 
leda till en bättre miljö för barnen att vistas i.  
 
 

1.1 Bakgrund – temaarbete och utformning av förskolemiljö 
 
Inom förskolans värld nämner förskolelärare och barnskötare miljön som en tredje 
pedagog, utöver pedagoger och barnen själva. Detta uttalande bekräftas av 
Nicholson (2005, sid.45) som anser att en byggnads- och ett rums utformning kan 
reflektera barns lärande och pedagogernas arbetssätt. Enligt pedagoger har dock 
inte lokalerna alltid varit ett stöd för dem i verksamheten då rummen inte är rätt 
utformade för att kommunicera sitt syfte och är ingen bra grund för att utföra det 
dagliga arbetet. Främst för att arbetssättet ska kunna utföras och för att förskolan 
ska kunna nå upp till de läromål som finns och den beskrivning som utges om 
förskolans verksamhet.  

Informationsdesignproblemet i detta arbete är att den rumsliga miljön inte 
stödjer användarens behov och försvårar de aktiviteter som ska kunna ske på 
platsen.  
 
Vid ett temainriktat arbetssätt har man fokus på ett bestämt ämne eller område, i 
vissa fall en fråga. (Doverborg & Pramling, 1988, s.21-22). Val av innehåll avgörs 
av barnens frågor och tillfälliga situationer, exempelvis när någonting händer och 
barnen börjar undra (Nilsson m.fl., 2008, s.29). 

Ett temaarbete pågår en längre period och kan i många fall sträcka sig över 
en termin eller ett läsår, och samtidigt kan temat återkomma vid flera tillfällen 
under en dag. Att ha ett temainriktat arbetssätt gör det möjligt för barn att i deras 
lek och aktiviteter kunna bearbeta temat och dess innehåll (Doverborg & 
Pramling, 1988, s.21-22). Samtidigt behöver temainriktningen vara tillgänglig på 
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så sätt att barnen ska kunna ta del av material och aktiviteter om de blir 
intresserade och vill utforska temat (Doverborg & Pramling, 1988, s.100). Barn 
vill kunna känna, röra och interagera med saker. Därför behöver man skapa en 
miljö som ger barnen möjlighet att upptäcka saker på egen hand (Hendricks, 
2011, s.5).  

 
Barns arbete med till exempel matematik kan synliggöras på olika sätt i 
förskolemiljön. Grundläggande aktiviteter som kan ske utifrån ett matematiskt 
perspektiv är uppräkning, mätning, formgivning, lek och förklaring. Andra 
aktiviteter, mer självklara kan innebära att barn får arbeta med sortering, med 
mönster och former eller med räkneord (Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 153). 

Genom lek får barn möjlighet att utveckla sin förståelse av olika 
matematiska begrepp. Exempelvis kan mätning ske genom lek med klossar som 
byggs upp på olika sätt. Begrepp som högt, lågt, stort och litet belyser hur 
matematiken berörs. Att använda utryck som hög, högre och högst är viktiga för 
jämförelsen om likheter och skillnader (Wernberg, Larsson & Riesbeck i 
Riddersporre & Persson, 2010, s.159). 
 
Enligt Hendricks (2011, s.93) gäller det att med former och ytor skapa en plats 
och ett rum som kan hantera flera olika aktiviteter och samtidigt arbeta med 
material och föremål som kan förflyttas och förändras.  

Att skapa en förskolemiljö kan göras genom uppbyggnad av fler lek- och 
lärutrymmen. På så sätt skapas möjlighet för intresse hos barnen i en viss typ av 
ämne eller tema (Kragh-Müller, 2012, s.85). Vilka utrymmen som ska finnas i 
förskolans lokaler är beroende utav pedagogernas arbetssätt och val av tema.  
 

De olika lek- och lärutrymmen bör innehålla material som uppmuntrar både 
till lek i grupper samt enskild lek. Områdena bör även ha avgränsade ytor, för att 
lättare visa vilket område som är vad och vilken typ av aktivitet som sker där. 
Dessutom ska placering av de avgränsande ytorna eller stationerna tas i hänsyn, 
då stationer där det sker aktiva och högljudda aktiviteter bör placeras i samma del 
av förskoleavdelningen, för att inte störa de mer tysta stationerna. Exempelvis bör 
inte en byggstation placeras bredvid läshörnan eftersom det kan bli högljutt vid 
byggaktiviteter, samtidigt som det i läshörnan behövs en lugnare plats för bland 
annat koncentrationen (Kragh-Müller, 2012, s.89). Dessa stationer som byggs upp 
kan användas permanent med endast materialutbyten ibland för att behålla barns 
intresse (Kragh-Müller, 2012, s.90).  
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1.2 Syfte, frågeställningar och målgrupp 
 
Syftet med denna studie är att ta fram ett designförslag för en förskolemiljö som 
ett led i att förstärka och stödja verksamhetens pedagogiska inriktning och därmed 
personalens arbetssätt.  
 
Den primära målgruppen i detta arbete är pedagogerna på förskolan. Pedagogerna 
har ansvar att integrera temaarbetet i den dagliga verksamheten och samtidigt 
hålla föräldrar uppdaterade med information och dokumentation kring barnens 
utveckling (Skolverket, 2010).  

Den sekundära målgruppen är barnen på förskolan eftersom förskolemiljön 
och verksamheten till stor del är anpassad efter barnens fysiska förutsättningar.  
 
Frågeställningarna för detta arbete är: 

• Vilka rumsliga funktioner är relevanta i en temainriktad  
förskoleverksamhet? 

• Vilka aktiviteter ska de rumsliga funktionerna stödja för att underlätta  
pedagogernas arbetssätt? 

 
 

1.3 Avgränsning 
 
Detta arbete kommer att fokusera på förskolor med en temainriktad verksamhet. 
Studien kommer inte att behandla designförutsättningar för andra pedagogiska 
inriktningar. Arbetet kommer heller inte beröra funktionsnedsättningar, ergonomi 
eller ljussättning och akustik. 
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2. Teoretiskt perspektiv	  

_________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras litteratur och teorier om rumsutformning, perception 
och kognition samt färglära. 
 
 

2.1 Designperspektiv 
 
De arkitektoniska förutsättningarna ramar in en ordnad förskolemiljö (Loughlin & 
Suina, 1982, i Spencer & Blades, 2006, s.93).  Den ordnade miljön bör vara 
strukturerad utefter användandet av rummet. Den verksamhet som vi utför i ett 
specifikt rum, påverkar hur vi planerar och organiserar rumsligheterna (Ching, 
2005, s.17). Den verksamhet som finns i rummet, tillsammans med inredning, 
utrustning och möblering är beroende av färger, material och ljusbehandling, som 
ska skapa ett välbalanserat rum (Fridell, 2006, s.97).  
 
Interiören på en plats utgör alltid mer än den fysiska rumsligheten. När man 
gestaltar ett rum är det viktigt att vara medveten om rummets karaktär samt 
potentialen för förändring och förbättring (Ching, 2005, s.7). Färger, textur och 
mönster av väggar, golv och tak påverkar nämligen vår uppfattning om 
rumsligheten och vår medvetenhet om rummets dimensioner, skala och 
proportioner (Ching, 2005, s.16). 
 
Möbler utgör också en viktig del i rummet, då en möbels placering i ett rum inte 
bara upptar plats utan även skapar en rumslig relation mellan sig själv och 
omgivningen (Ching, 2005, s.19). De element som införs i rummet bildar 
rumsliga förhållanden, en möbel upptar inte bara utrymme utan kan definiera och 
betona rumsliga former och funktioner, exempelvis genom att möbler organiseras 
i grupper (Ching, 2005, s.19). 
 
Inget rumsligt element står ensamt utan alla delar är beroende av varandra och 
påverkar varandra, för att sedan bilda en mening för användaren och en helhet i 
rummet (Ching, 2005, s.120). Tanken är att innehållet som kompositioner består 
av ska ses som en grupp av funktioner och en helhet hellre än individuella 
element. Teorier om närhetsprincipen, som är en av många designprinciper inom 
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perception, anser att människor har en tendens att uppfatta en uppsättning av 
individuella element som är nära varandra, som en grupp, snarare än flera, 
enskilda element (Lidwell m.fl., 2010, s.44). 
 
 

2.2 Skala 
 
Ett sätt att förstå barnens förhållande till rummet och dess utformning, är genom 
skala (Spencer & Blades, 2006, s.13). Den typ av interaktion som framhävs 
genom en gestaltning kommer att spela en viktig roll i hur barn bygger mentala 
representationer av utrymmet. Dessa interaktioner varierar beroende på storleken 
och skalan i förhållande till rummet (Spencer & Blades, 2006, s.21). Ching 
bekräftar detta genom att anse att frågan om skalan i ett rum samspelar med 
interiöra element, samtidigt som dem relateras till varandra och till människorna 
som använder utrymmet (Ching, 2005, s.128).  

Objekt uppfattas ha en viss storlek vid första anblick. På samma sätt upplevs 
ett objekt ha en typ av plats. När vi ser något innebär det att vi tilldelar det en 
plats i det hela, i detta fall, en plats i rummet och en storlek samt distans från 
betraktaren till objektet. Vanligtvis ser vi inte storlekar, avstånd och riktningar var 
för sig utan vi ser egenskaperna i det totala synfältet runt olika objekt. Den 
visuella upplevelsen blir dynamisk på så sätt att objekt, färger och former samt 
rörelser och storlekar samspelar och bildar en visuell helhet (Arnheim, 1974, 
s.11).  
 
 

2.3 Färglära 
 
Färgsättningen i ett rum kan påverka både rumsupplevelsen och andra 
psykologiska effekter på den som befinner sig i rummet. Studier visar att hjärnan 
aktiveras mer när betraktaren befinner sig i ett rum med varierad eller stark och 
varm färgsättning (Fridell, 2006, s.198-200). Enligt Ching har vanligtvis de 
största ytorna i ett rum - golv, väggar och tak - de mest neutraliserade värdena 
färgmässigt. Därför kan sekundära faktorer, såsom stora möbler eller mattor, ha 
större färgintensitet. Varma nyanser och höga intensiteter sägs vara visuellt aktiva 
och stimulerande (Ching, 2005, s.114). 
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3. Metoder	  
_________________________________________________________________________________________ 
 
I följande avsnitt behandlas de kvalitativa studier som genomförts på den utvalda 
förskolan för denna studie. Metoddelen har delats upp i dessa delar: Intervju, 
platsanalys, observation och avstämning.  
 
Förskolan Pärongården tillhör Dalens förskolor som sträcker sig över 
Enskededalen. Här arbetas det med tema som ett pedagogiskt arbetssätt. Totalt 
finns fyra avdelningar, varav tre avdelningar har var sin inriktning. Dessa är; 
Naturvetenskap & Matematik, Musik & Drama och Bygg & Konstruktion. 
Avdelningen med temainriktning Matematik & Naturvetenskap har 14 barn. 
Barnen som är mellan 2-5 år roterar mellan avdelningarna varje halvår så att de 
återkommande får utforska de olika temainriktningarna. I denna studie kommer 
endast Matematik & Naturvetenskap att bearbetas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1. Planritning av  
förskolan Pärongården. Avdelning för 

Matematik & Naturvetenskap är gulmarkerat. 
Ingång till avdelningen vid pilen. 



 13 

  

                   08-08:30  

  

                   08:30-09  

  

                    09-09:15  

  

                   10:30-10:45
  

                   10:45-11:15

  

                   11:30-13  
  

                   13-13:15  

  

                   13:30-14  
  

                   14-15  

Dagliga aktiviteter på förskolan: 
 
Mat;   Frukost på avdelningen med ungefär 4-5 barn. Under frukosten 

spelas bland annat musik. Detta görs för att barnen ska få en bra 
start på dagen. Efter frukosten hjälper barnen att duka av. 

Toalettbesök;  Barnen går på toaletten och/eller tvättar händerna efter frukosten. 
Fri lek;  Fram till klockan nio är barnen 12 st. Önskvärt är det om barnen 

själva väljer vad de vill göra. Ofta så sitter det en grupp om 8-9 
barn och ritar. Resterande barn bygger med legobitar eller klossar. 
Helst sitter de på golvet. Dessa fria lekar pågår i ca 30 minuter. 

Samling;  Klockan nio är det alltid samling för alla barnen med 
pedagogerna. Det är även fruktstund då. Alla sitter på en matta i 
en ring. Denna aktivitet pågår i 10-15 minuter.  

Toalettbesök;  Barnen går på toaletten och/eller tvättar händerna efter 
fruktstunden. 

 
Utomhusaktivitet pågår fram till klockan 10:20. 
 
Toalettbesök;  Barnen går på toaletten och/eller tvättar händerna efter att ha varit 

ute. 
Samling;  Samling på matta med alla barn och pedagoger. Klockan 10:45 är 

samlingen klar. 
Mat;  Lunch på avdelningen. Alla barnen äter tillsammans med 

pedagogerna. I 30 minuter pågår lunchen.  
Toalettbesök;  Barnen går på toaletten och/eller tvättar händerna efter lunchen. 
Vila; Barnen lägger sig för vila och sover/vilar fram till klockan 13. 
 
Lässtund; Alla barnen sätter sig med en pedagog som läser en bok för dem. 

Samtidigt förbereder en annan pedagog mellanmål för barnen. 15 
minuter tar denna aktivitet. 

Mat; Mellanmål serveras på avdelningen. Barnen äter tillsammans med 
pedagogerna. 

Fri lek; Klockan 14 är det fri aktivitet och barnen väljer oftast själva vad 
de vill leka med. 

 
Utomhusaktivitet pågår från klockan 15 fram tills det att barnen blir hämtade. 
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3.1 Intervju 
 
Intervjun skedde med en pedagog på förskolan Pärongården 1 september 2014. 
Syftet med denna typ av metod har varit att få information om hur pedagogerna 
arbetar för att få en förståelse för vilka behov som finns gällande miljön och 
rummen. På så sätt blev det tydligare i vilken utsträckning den fysiska miljön och 
dess utformning kan påverka pedagogernas temainriktade arbetssätt. En kvalitativ 
intervju har fördelen att frågorna är öppna, varav det är lättare att komma fram till 
kärnan i det man undersöker, vilket är passande för den här studien (Løkken & 
Søbstad, 1995, s.97).  

Intervjun som gjordes var både strukturerad och direkt. I mitt fall innebar 
det att intervjun var direkt då det genomfördes en personlig intervju och 
strukturerad intervju då frågorna och ordningen bestämdes i förväg för att få 
noggranna svar och beskrivningar. På så sätt kunde ny information och nya 
perspektiv uppkomma (Løkken & Søbstad, 1995, s.96-97). Den information som 
kom fram skrevs ner på papper och sammanlagt pågick samtalet under 45 
minuter. 
 
Inför intervjun togs det fram 15 frågor. Frågorna var riktade men öppna och 
kunde leda till följdfrågor som bidrog till djupare svar. Då frågorna var 
strukturerade var det lättare att leda in samtalet på det som var relevant för 
undersökningen. Respondenten hade tid att reflektera och tänka över sina svar för 
att därefter komma med betydelsefull information (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s.151). 
 Frågorna som ställdes var uppdelade i två kategorier. En kategori innehöll 
frågor om förskolans sätt att arbeta med temaarbete, och den andra kategorin 
handlade om det fysiska rummet på avdelningen och pedagogernas upplevelser av 
den fysiska miljön.  
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3.2 Platsanalys 
 
Den andra metoddelen har innehållit en platsanalys. Platsanalysen har gjorts i 
syfte att få en förståelse för rummets uppbyggnad och innehåll. Förståelsen kan 
visa vilka möjligheter och begränsningar som finns till fysiska förändringar i 
rumsmiljön. Analysen har gjorts i de gul-markerade  
rummen på planritningen intill: 
 
En platsanalys bör dokumenteras med 
exempelvis fotografier. Därefter är det 
även viktigt att titta på vägg-, golv- och 
takmaterial samt möblering (Ching, 
2005, s58). En analys innebär att samla 
in relevant information som kan 
underlätta i förståelsen för platsen och 
dess egenskaper. Det är av betydelse att 
veta vilka tillgångar och begränsningar 
som kan bidra till en designlösning. 
Samtidigt är det viktigt att få se vad som 
kan förändras och vad som inte kan 
ändras (Ching, 2005, s.40).  

En rumsupplevelse är beroende av 
de fysiska arkitektoniska elementen, 
såsom väggar, golv och tak, vilka definierar utrymmet och den fysiska storleken 
(Ching, 2005, s.6). Golv, väggar och tak har en stor betydelse för en plats eller ett 
rum. Formen, dörröppningarna samt fönster definierar rummets kvaliteter (Ching, 
2005, s.6).  
 
För att få en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar rummet och dess 
utformning har lades stor vikt på att se hur rummet ser ut och vad det används till.  
Platsanalysen dokumenterades genom anteckningar och fotografier. Sammanlagt 
togs det 28 bilder. Analysen gjordes från de vinklar i rummet som gav bäst 
överblick. 
 
 
 
 

Figur 2. Planritning av avdelningen 
Matematik & Naturvetenskap. 
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3.3 Observation 
 
Den tredje metoddelen innehåller en observation. Observationen har gjorts i syfte 
att se och förstå hur lokalen används, som innebar även en inriktning mot 
individernas relation till rummet. Detta bidrog till en kvalitativ observation då det 
som noterades hade betoning på just samspelet mellan rummet och individerna. 
Samtidigt noterades placeringar av möbler och barnens rörelsemönster mellan 
rummens olika funktioner (Løkken & Søbstad, 1995, s.44). 
 
Under observationen användes notationer som ett verktyg för att dokumentera. 
Vid noteringarna markeras och ritas flöden och rumsupplevelser upp. Att ha en 
medvetenhet kring hur rummet upplevs kan ha en påverkan på hur senare 
utformningar kan komma att bli (Branzell, 1976, s.7). En notation kan bland annat 
ge en klarare bild av hur människor rör sig i rummet, om något objekt mer eller 
mindre stör flödet i rummet och om ett rum känns instängt eller rymligt.  
 
En ostrukturerad observation genomfördes 23 juni 2014, vilket innebar att 
notationer antecknades utefter händelser som skedde i stunden (Løkken & 
Søbstad, 1995, s.43). Samtidigt utfördes en dold observation i syfte att undvika att 
påverka barnen och pedagogerna i sitt arbete (Løkken & Søbstad, 1995, s.46). Det 
utfördes genom att inte berätta för pedagoger och barn om observationen. 

Fokus lades mestadels på individernas relation till rummen och vilka objekt 
i rummet som var attraktiva. Främst var det borden i rum 2 som var av intresse där 
barnen kunde samlas och måla/rita/pyssla. Notationen gjordes under både 
förmiddagen och eftermiddagen för eventuella olikheter i flödet. Då det var 14 
barn som vistades i rummen på många olika platser så valde jag att göra 
notationerna i tidsintervaller, för att ha möjlighet att hinna notera så mycket som 
möjligt i olika rum. 

I förskolan har de både fri lek och schemalagda aktiviteter. Lunch och 
mellanmål är två av de dagliga rutiner som dels sker på avdelningarna. Detta 
bidrar till att barnen med pedagoger väljer att samlas runt borden i form av en 
kvadrat och en cirkel för att äta tillsammans eller att samlas på en rund matta för 
samlingar. En kvadrat och två cirklar på planritningen visualiserar dessa 
samlingspunkter (se bilaga 2), som skulle kunna bilda och fungera som 
landmärken på avdelningen. Ett landmärke är ett framträdande objekt som i 
rumsliga sammanhang kan ses som dominerande föremål (Branzell, 1976, s.19).  
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3.4 Avstämning av designförslag med personal 
 
För att knyta samman studien och få fram ett slutgiltigt resultat att redovisa för 
förskolan gjordes en avstämning av designförslaget. Ching (2005, sid.42) 
förklarar att det i en designprocess behövs en utvärdering av det resultat man 
kommit fram till innan en färdig designlösning kan komma att implementeras. För 
denna avstämning behövs en noga vägning av styrkor och svagheter i förslaget för 
att de problem som finns ska kunna åtgärdas på bästa möjliga sätt (Ching, 2005, 
sid.42). 
 
Ett besök på förskolan med en pedagog hade bokats in 30 mars 2015 för en 
avstämning av designförslaget. Illustrationer gjordes iordning med en muntlig 
förklaring om varje rum och illustration. Avstämningen gick ut på att pedagogen 
fick titta på illustrationer från ett rum i taget. En förklaring om vad som visades 
beskrevs. Därefter ställdes frågor om illustrationerna. 
 
Frågorna löd: 
- Vilka aktiviteter kan understödjas av detta förslag? 
- Vilka funktioner är nödvändiga för den specifika aktiviteten? 
- Kan platsen användas för olika gruppstorlekar och aktiviteter?  
- Stämmer höjder för både barn och vuxna? 
- Behövs annan utrustning på platsen? 
- Finns det funktioner och/eller utrustning som behöver läggas till eller flyttas på? 
 
De reflektioner som pedagogen kom med under sina svar gav ett underlag för 
avstämningen och underlättade att få fram ett slutgiltigt resultat och designförslag. 
 
 

3.5 Etiska överväganden  
 
Under studier på förskolan var det viktigt för mig att ta hänsyn till barnen och 
barnens föräldrar. Den största etiska aspekten för mig var att informera om 
studierna för föräldrarna då en okänd person vistades på avdelningen med deras 
barn och för att försäkra dem om att barnen inte skulle bli namngivna och visade i 
arbetet. Pedagogen informerade barnens föräldrar muntligt om mitt 
examensarbete och att det gjordes studier om avdelningens rumsliga miljöer. 
Detta gjordes när föräldrarna skulle lämna/hämta sina barn. För att ta ytterligare 
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hänsyn under platsanalysen togs endast bilder när inga barn vistades i lokalerna.  
Intervjun och avstämningen behandlades konfidentiellt, då respondenten 

önskade att förbli anonym med sina uttalanden. Därför beskrivs inte pedagogen 
och inga namn nämns i beskrivningen. 
 
 

3.6 Metod och källkritik 
 
Platsanalysen och notationerna gav mig svar på de frågor jag funderande över och 
gjordes för att få en så stor bredd som möjligt för insamling av information. Jag är 
medveten om att ännu fler metoder hade gett mig mer att gå på men under både 
platsanalysen och observationen noterades endast de intresseområden som var av 
betydelse för denna studie vilket gjorde metoderna tillräckliga.  
 
Det blev tydligt under observationen att bordet i rum 2 (se bilaga 2) var intressant 
för både barnen och pedagogerna, då många aktiviteter genomförs runt bordet. Jag 
är dessutom medveten om att viktig information kunde missas genom min metod 
att observera i intervaller, på så sätt att jag noterade i rum efter rum. Samtidigt 
kändes den metoden mest självklar, för att hinna få med så mycket som möjligt.  
 
Platsanalysen som gjordes utgick och inspirerades ifrån Interior Design Illustrated 
(Ching, 2005). Ching är en professor i arkitektur vilket gör att denna metod 
kändes trovärdig att använda sig utav. Jag kan dock uppleva att det var svårt att 
hålla sig borta från personliga tankar och upplevelser av rummen, men genom att 
följa den lista jag skrivit som stöd för vad som var viktigt att titta på, blev det 
lättare att hitta relevant information.  
 
Att endast göra intervju med en pedagog kan ge en risk för personliga svar. 
Samtidigt var många utav frågorna generaliserade och utgick ifrån förskolans 
arbetssätt. Platsen där intervjun genomfördes kunde varit bättre då det var 
personal som använde sig av platsen och var ett störningsmoment. Jag är 
medveten om att detta kunde påverka intervjupersonen och risken fanns att 
pedagogen tappade fokus. Däremot upprepade jag frågan om det var nödvändigt 
för att vänta tills det vart ostört igen. Intervjun gav mig svar på mina frågor och 
jag anser att syftet, som var att förstå i vilken utsträckning och hur den fysiska 
miljön och dess utformning kan påverka pedagogernas temainriktade arbetssätt, 
uppfylldes. 
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All litteratur har valts med ett kritiskt förhållningssätt. Kravet har varit att 
använda källor vars utgivare är professorer eller forskare inom ämnen som 
rumslighet, arkitektur, pedagogik och kommunikation. Viss litteratur har sitt 
ursprung från tidigare utbildningskurser. Dessa har dock ansetts som relevanta 
med god trovärdighet då utgivarna varit kunniga inom ämnet, samt att teorierna 
kunnat stärkas med annan litteratur. 
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4. Empiriskt resultat	  
_________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redovisas resultat av intervju, platsanalys, observation och 
avstämning.  
 
 

4.1 Resultat av intervjun 
 
Respondenten berättade under intervjun att förskolan utgår ifrån ett lärosätt som 
nämner innemiljön som en tredje pedagog. Därför är det viktigt för dem att 
avdelningen är anpassad till temainriktningen och de aktiviteter som utförs med 
koppling till temat. Samtidigt är det nödvändigt för pedagogerna med funktionella 
rum som kan stödja det barnen behöver i form av inspirerande utrymmen för lek 
och utforskning. Detta innebär att funktioner och möbleringen tillsammans med 
material som finns på avdelningen ska kunna användas av barnen själva. 
Pedagogerna vill att det ska finnas tydliga rum som uttrycker en viss typ av 
aktivitet. Respondenten menar att strukturen underlättar för dem att observera 
barnens lek kring temat. Ibland ska inte pedagogerna behöva vara med i leken, 
även om de alltid ska finnas där för att ha tillsyn så vill dem att barnen själva ska 
kunna ta initiativ. Dessutom är det viktigt att barnen har möjlighet att kunna nå 
dem föremål och material som önskas.  
 

”...Olika delar i rummen måste också kunna bytas ut för att barn 
ständigt byter intressen, ibland är det intressant att experimentera 
med vatten och andra dagar vill barnen läsa om olika blomväxter…”  

 
Under intervjun blev det tydligt att pedagogerna ser till att det finns 
förutsättningar för de aktiviteter som barnen är intresserade utav. 
Förutsättningarna kan vara i form av olika material, verktyg till variation av 
böcker och lekar. Även om avdelningen har en temainriktning så är det barnen 
som väljer vad de ska göra om dagarna. Barnen observeras vid varje terminsstart 
för att se vilka stationer som används mest och vilka föremål som är mest 
intressanta. Utefter det tas föremål och material fram. Varje vecka byts material ut 
för att behålla intresset hos barnen. Detta kan innebära att nya böcker ersätter 
gamla, olika sällskapsspel och pussel byts ut men även andra byggföremål såsom 
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klossar och pinnar. 
 
En iPad per avdelning finns tillgänglig och pedagogerna förbereder genom att 
ladda ner olika appar om naturvetenskap och matematik, exempelvis kan barnen 
lära känna svenska djur och fåglar – genom att lyssna på ljudappar och lära sig om 
djurens olika läten. Regeln är att det alltid sitter med en vuxen när barnen 
använder sig utav iPaden. 
 
Viktiga mål och uppgifter på avdelningen för pedagogerna på förskolan 
Pärongården: 
1. Förmedla temat Naturvetenskap till barnen 
2. Förmedla temat Matematik till barnen 
3. Dokumentera och presentera barnens processer och slutresultat för föräldrarna. 
 
Hur slutför pedagogerna dessa uppgifter? 
 
1. Pedagogerna använder sig av olika aktiviteter för att berätta och lära barnen om 
naturvetenskap. Har barnen hittat en växt eller en insekt ute så tar de in den till 
förskolan för att söka efter fakta och information om det via böcker och internet. 
Ibland sker samtal på samlingar där barnens olika frågor diskuteras. Ett exempel 
kan vara när ett barn frågar var vattenpölarna tar vägen när det slutat regnat. 
Mindre labbexperiment kan göras i samband med diskussionen då exemplet ovan 
kan innebära att en glasbägare fylls med vatten. En markering om hur mycket 
vatten som finns i bägaren ritas upp. Detta görs i syfte att visa barnen hur 
vattennivån minskat efter en dag och att vattnet avdunstar. Temat tas även upp när 
barnen ritar och målar. Pedagoger ställer gärna fram terrarium och akvarium för 
att barnen ska kunna lära sig mer om olika växter och djur. 
 
2. Matematiken kan uppkomma under alla möjliga aktiviteter. Pedagogerna har ett 
fokus på att barnen ska få lära sig olika geometriska begrepp och uttryck under 
sina aktiviteter. Ett exempel kan vara när barnen leker med klossar och bygger 
torn att det diskuteras och jämförs likheter och skillnader, för att beröra begrepp 
som hög, högre och högst. Under samlingar nämns tiden och veckodagarna för att 
barnen ska få en tidsuppfattning. Att leta efter en leksak på avdelningen kan också 
kopplas till matematik då barnen skapar sig en rumsuppfattning om föremålet 
ligger under, på, vid och bredvid någonting.  
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3. När det kommer till dokumentation till föräldrar förklarar pedagogen att det 
görs på flera olika sätt. En stor del av informationen når föräldrarna via 
mejlutskick, för att annat alternativet inte varit optimalt enligt respondenten. 
Bilder tas på barnen och deras projekt och ibland spelas det även in med en 
videokamera. Detta innebär att ett bruksföremål som har möjlighet att visa bilder 
och videoklipp skulle behövas. Helst av allt anser pedagogen att presentation av 
dokumentationen bör göras tillsammans med både barnen och deras föräldrar, för 
en personlig kontakt. På så sätt har barnen chans att visa upp sina verk, sina 
projekt och en reflektion och diskussion kan uppstå kring temat. I dagsläget finns 
det inget bra sätt att presentera barnens processer och slutresultat i projekten för 
föräldrarna, vilket är något som är ett problem. 
 
 

4.2 Resultat av platsanalysen 
 
På avdelningen kan dess utrymmen delas upp i 3 rum varav ett är en entré. Nedan 
beskrivs resultat av platsanalysen. 
 
Rum 1: Figur 3 visar det första rummet man möts utav från entrén till 
avdelningen. Detta rum är likt en passage då det leder till två allrum samt toaletter 
och badrum. Vid entrén till avdelningen så möts man utav en yta som blir bredare 
ju längre in man kommer. Vid slutet av rummet finns öppningar till både höger 
och vänster sida, samt framåt, som leder till ytterligare två rum. Detta rum har 
mycket väggyta då inga fönster finns tillgängliga. Rummet har en äggskalsfärg på 
väggarna med lysrör i taket. Väggarna är dekorerade med bilder. I detta rum är 
samtliga föremål, förutom en vägghylla, anpassade för att barn ska kunna ta fram 
dem.  I rum 1 finns inga tydliga funktioner, utan barnen skapar sina aktiviteter 
utefter vad som hittas i rummet just vid det tillfället. Detta rum är även det första 
rummet på avdelningen som föräldrarna möts av och som ska representera 
avdelningens arbetssätt. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Entré, vy in mot avdelningen. Figur 4. Bild av rum 1, vy mot entré. 
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Rum 2: Detta är ett av de två större allrummen. Rummet är rektangulärt med tre 
dörrar och två fönsterpartier. Fönsterpartierna sträcker sig från golv till tak och 
har en ram i mörkbrunt trä. På motsatt vägg finns en kokvrå med diskho, spis och 
förvaring. Rummet är möblerat med föremål längst väggarna och i mitten av 
rummet är två bord placerade, varav ett är runt i närhet till fönsterpartierna och det 
andra kvadratiskt i närhet till kokvrån. Runt borden finns det trästolar placerade. 
Föremålen är placerade i olika höjder på/i möbler. I taket hänger lysrör längst 
långsidorna och lysrör är även placerade under vägghängda köksskåp, vilket är de 
enda ljuskällorna i rummet. Golvet är täckt i en beigefärgad plastmatta. Väggarna 
är målade i äggskalsfärg. På två av väggarna finns bilder uppklistrade. Rummet 
används idag till att pyssla, måla och rita, bygga med lego och som samlingspunkt 
vid mellanmål. En del föremål är tillgängliga för barnen att själva ta fram. 
Samtidigt finns det föremål och material som är oåtkomliga för barn, eftersom de 
är placerade på en höjd som endast pedagogerna har möjlighet att nå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det här rummet används bland annat för projekt och aktiviteter där vattentillgång 
behövs. I detta rum kan borden användas när barnen exempelvis bygger med 
klossar, målar, leker med lera. Här förvaras även material till all typ av pyssel-
aktivitet. 
 
Rum 3: Det tredje rummet har man tillgång till från det rektangulära allrummet 
(rum 2) samt från det första rummet vid entrén. Detta rum har två dörröppningar 
samt en dörr in till ett vilorum. Rummet är kvadratiskt med ett fönsterparti på en 
yttervägg. Som i föregående rum, så har även dessa fönster en ram i mörkbrunt trä 

Figur 5. Bild av rum 2, utgångspunkt vid köksvrå, 
vy mot fönsterparti. 
 
 

Figur 6. Bild av rum 2, utgångspunkt vid fönster, vy mot 
kokvrå. 
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runt sig. Bredvid fönsterpartiet finns en dörr som leder ut till gården. I taket 
hänger plafonder istället för ljusrör som i övriga rum. Möblerna är placerade 
längst väggarna och innehåller föremål och material för barnen att använda sig 
utav. Mitten utav rummet är fritt från möbler med endast mattor utplacerade på 
golvet. Det här rummet använder pedagogerna som samlingsrum, där de 
tillsammans med barnen har samling och pratstunder. Utöver detta så sker fri 
aktivitet, och även här likt rum 1 så finns inga tydliga användningsområden vad 
gäller föremålen i rummet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Då syftet med platsanalysen var att se vad för möjligheter och begränsningar 
rummet tillför, anses följande:  
• Material förekommer ofta på platser som inte är synliga för barnen eller 

material som är högt placerade vilket blir svåråtkomligt för barn som själva 
behöver ta initiativ till lek. 

• Förskolan går ut med att det arbetas med dessa teman, och det är även det man 
möts av på en skylt vid ingången på avdelningen, men därefter blir det otydligt 
vilket även kan bidra till att det blir otydligt för barnen som behöver bli 
uppmuntrade till att intresseras för temat. 

 
 
 
 
 

Figur 8. Bild av rum 3, utgångspunkt vid ingång från 
första allrummet, rum 2, vy mot gården. 
 
 

Figur 7. Bild av rum 3, utgångspunkt 
från fönsterparti, vy mot dörr till rum 1. 
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4.3 Resultat av observation 
 
Under observationen antecknades barnens samt pedagogernas rörelser och flöden 
i relation till rummen. Notationen visade tydligt att barnen har svårt att intresseras 
för något och springer omkring väldigt mycket, samtidigt som pedagogerna inte 
hinner vara närvarande för alla barn. Barnen rör sig särskilt mellan rum 2 och 3, 
för att det främst sker aktiviteter där. Däremot finns en tendens av att både rum 1 
och rum 3 inte används till fullo, utan att barnen ofta stannar i början av rummen. 
Denna planritning och flödet som sker på avdelningen visar på att lugna 
aktiviteter, och platser där man behöver sitta ostört inte är möjlig i något av 
rummen. Det är trängsel i gångarna och i första hand nära det rektangulära bordet 
där många aktiviteter sker. Rum 1 och tvättrum/WC kommer att användas 
oberoende av hur rummet är uppbyggt då entrén och toaletter är placerad där. 
 
Då syftet med observationen var att se hur utformningen av rummet stödjer eller 
motverkar arbetssättet med temainriktningar, anses följande:  
• Det blev tydligt under observationen att lokalerna inte används fullt ut och att 

ytorna inte brukas tillräckligt, för att notationerna visar att barn väldigt sällan 
drar nytta av alla ytor i främst rum 3 (se bilaga 2).  

• Utplacering av möbler och verktyg är inte noga övertänkt för att underlätta för 
personalen i arbetet med barnen, då lugna aktiviteter inte är placerade för 
möjlighet till avskildhet. 

• Resultat från observationen visade att rummen inte har någon koppling till 
varandra och möblering samt funktioner upplevs ogenomtänkta och endast 
använda utefter vad som hittills varit tillgängligt.  

 
 

4.4 Resultat av avstämning 
 
Rum 1:  
 
Aktiviteter som kan utföras på denna plats; 
-Pedagogernas presentation och  
dokumentation till föräldrar 
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Funktioner som kan användas på denna plats;  
-Uppspelning av videoklipp  
-Uppvisning av bilder och teckningar 
-Presentation av barnens verk i form av föremål 
-Dokumentutbyte med föräldrar  
 
Målarstativen kan användas för att hänga upp teckningar och bilder. Klossarna 
intill väggen kan användas för att ställa fram och presentera föremål som barnen 
utformat på samma sätt som att hänga föremål från taket. Barnen måste kunna ta 
del av dessa funktioner vilket innebär att höjden måste anpassas till dem. 
 Samling av viktig information görs med hjälp av dokumentationshållaren 
som kan användas för att skicka med informationsblad till föräldrar. Samtidigt kan 
även teckningar från barnen stoppas ner i dokumenthållarna. Ett önskemål var att 
ha en dokumenthållare per barn, så att det för pedagogerna blir tydligt om det är 
någon förälder som inte fått den informationen som var nödvändig att få med 
hem. Dokumentationshållarna behöver vara i höjd anpassat för vuxna då det 
främst är pedagoger och föräldrar som använder sig av denna funktion.  
 
Pedagogen konstaterade att en plats för visning av bilder och uppspelning av 
videoklipp saknas. För detta kan ett avlastningsbord användas där datorn kan 
placeras. Videoklippen kan visa föräldrarna hur en aktivitet gått till och vad 
barnen fått göra under dagen/veckan. Avlastningsbordet behöver vara i höjd 
anpassat för vuxna då det främst är pedagoger och föräldrar som använder sig av 
denna funktion. Både uppvisning av bilder och teckningar samt presentation av 
barnens verk är funktioner som kan användas för att presentera några av barnens 
slutresultat inom ett tema. 
 
 
Rum 2:  
 
Aktiviteter som kan utföras på denna plats; 

- Målning, ritning och pysslande 
- Enkla labbexperiment  

 
Funktioner som kan användas på denna plats;  

- Tvättning av penslar, svampar och händer 
- Förvaring av verktyg som används till målning 
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- Tavelställ för placering av papper vid målande 
- 4 sittplatser för barn 

 
Griffeltavlan behöver placeras på en höjd som är anpassat för barn. Ett bord med 
stolar är en nödvändighet för att utföra aktiviteter kopplade till dessa funktioner. 
Däremot finns för få platser. Ofta är det upp till 8 barn som dagligen sitter och 
ritar/målar samtidigt och det är viktigt att alla känner att de har tillräckligt med 
plats. För aktiviteten målning behövs förvaring av penslar, vattenfärg, svampar 
och muggar för vatten. Detta behöver finnas intill griffeltavlan. Nära bordet 
behövs förvaring av kritor, färgpennor, tuschpennor, papper och rithäften. 
Tillgång till ”Playdo” och lera, samt tillhörande formar behövs också. Resterande 
föremål, anpassade för olika labb är sådant som pedagogerna plockar fram.  
 
Aktiviteter som kan utföras på denna plats; 

- Plantering 
- Utforskning av växter och djur 
- Byggande 
- Mätning 

 
Funktioner som kan användas på denna plats;  

- Plats att plantera och förvara planteringar 
- Utrymme för två sittplatser. 
- Avlastningsplats för placering av akvarium och terrarium.  
- Förvaring av bygg- och lekmaterial 
- Utrymme för lek på golv 
- Verktyg för att mäta både höjd och längd 

 
Byggandet görs oftast på golvet med max 4 barn. Förvaringen intill väggen var till 
nytta, dock ska alla hyllor vara i höjd för barnen. Måttbandet på vägg och golv var 
väldigt behövligt då pedagogerna aktiverar barnens matematikkunskaper genom 
bland annat mätning av olika föremål. Samtidigt brukar barnen vara intresserade 
av att mäta sig själva. 

Planteringsstation skulle inte användas dagligen men är väl behövligt vid 
den temainriktningen som finns på avdelningen. Däremot finns inget behov av en 
så stor planteringsstation och inte heller bord och stolar vid denna aktivitet. Inte 
heller finns behov av att ha förkläden vid platsen då dessa inte används vid 
planteringar. För denna aktivitet samlas alla barn tillsammans med en pedagog 
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vilket innebär att det behövs gott om golvyta och eventuellt en avlastningsplats. 
Att ha denna funktion placerad intill fönstret var uppskattat då solljus bidrar till 
bättre odlingar. Terrarium och akvarium används gärna för att demonstrera djur 
och växter för barnen. För detta behövs en plats där dessa kan placeras samtidigt 
som det ska finnas böcker intill för att barnen ska kunna läsa om det som finns i 
glasboxarna. 

 
Rum 3:  
 
Aktiviteter som kan utföras på denna plats; 
-Samlingar 
-Läsning  
 
Funktioner som kan användas på denna plats;  

- Förvaring av böcker 
- Förvaring av annat material 
- Utrymme för alla barn att sitta 

 
Denna plats skulle användas dagligen, då det sker både samlingar och lässtunder 
med alla barn. För denna aktivitet är det viktigt att alla barn får plats och kan 
samlas för att inte utesluta någon. Samtidigt behöver en pedagog tillgång till en 
stol för läsningen. Stolen behöver vara anpassad för en vuxen. Det fanns inget 
behov av förvaring på denna plats. Däremot behövdes fler hyllplan då 
avdelningen hade tillgång till betydligt fler böcker. Det var även viktigt att dessa 
hyllplan var placerade på en höjd som underlättar för barn att själva ta fram 
böcker. Ett problem som skulle kunna uppstå med de hyllor som föreslagits i 
illustrationen är att det kan bli väldigt stökigt och ostrukturerat om barnen plockar 
ur hyllan. Ett alternativ på hyllor som kan förhindra att böcker ramlar och inte står 
på rätt sätt hade uppskattats. En yta för serveringsvagn behövs intill denna plats då 
det vid samlingar sker utdelning av frukter. Frukterna placeras på en 
serveringsvagn som hämtas från köket. Denna serveringsvagn lämnas tillbaka 
efter användning men behöver kunna placeras intill platsen vid behov.  
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Aktiviteter som kan utföras på denna plats; 
-Fri aktivitet 
-Samlingar  
 
Funktioner som kan användas på denna plats;  

- 4 sittplatser 
- Gott om golvyta 
- Väggyta för upphängning av bilder 

 
I den andra illustrationen av rummet saknades plats åt föremål för de fria 
aktiviteterna. Barnen leker gärna med inspiration från hemmet och skapar på så 
sätt hemmamiljöer. För detta behövs dockor, leksakssäng, barnspis, bord med 
kaffemuggar. Även förklädnader görs vilket innebär platsförvaring av hattar, 
prinsessklänningar, väskor och olika skor. En plats som kan bilda en ”affär” är till 
fördel då föremål som matkorgar, plastfrukter/grönsaker och andra matartiklar 
finns att tillgå. Våg för att väga och kassaapparat och en plats för barnen att skapa 
prisskyltar. 
 
Enligt pedagogen saknas plats för att ha lunch på avdelningen, som är en 
nödvändighet. För lunch på avdelningen är det nödvändigt med två bord så att 
pedagogerna kan dela upp sig och sitta med var sin grupp. Borden och stolarna 
behöver vara storleksanpassade till barnen men vid var sitt bord behövs en 
vuxenstol för pedagogen att använda. Även här behövs utrymme för placering av 
serveringsvagn. 
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5. Designförslag	  

_________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redovisas designförslaget som baserats på litteraturstudier och 
metodresultat. 
 
 
Inledningsvis gjordes enklare skisser för att underlätta i tankeskapandet. 
Fotografier av lokalerna användes som underlag för att ta fram skisser, med 
väggar, tak och golv. Detta gav en ram för rummet som gjorde det lättare att 
placera föremål och få en uppfattning om yta och proportioner.  
 
Som Kragh-Müller beskriver är dem olika utrymmen beroende utav pedagogernas 
arbetssätt och temat (2012, s.85). Då avdelningens val av tema är matematik & 
naturvetenskap så har stationer skapats utefter det. Bland annat har en 
biologistation, fysikstation och kemistation (figur 10-12) tagits fram utefter 
intervjuns resultat kring barnens aktiviteter inom temat matematik och 
naturvetenskap. Kragh-Müller anser att dessa lek- och lärutrymmen, eller som i 
detta arbete uttrycks som stationer, skapar en miljö som kan stötta barnens 
utveckling inom temat (2012, s.85). På detta sätt visar dessa avgränsade ytor 
lättare vilket område som är vad och vilken typ av aktivitet som sker där. Tanken 
är att varje station ska kunna uppdateras av pedagoger för att anpassas efter 
barnens intressen. Då det framkom under intervjun att pedagoger observerar 
barnen vid varje terminsstart, för att se vad barnen är nyfikna på, är det viktigt att 
materialutbyten kan göras för att behålla deras intresse. Stationerna är uppdelade 
och har sina avgränsade ytor, för att underlätta för pedagoger vid både observation 
och deltagande. Visar man vilket område som är vilket är det lättare att veta 
vilken typ av aktivitet som sker där (Kragh-Müller, 2012, s.89). Funktioner utifrån 
ett matematiskt och naturvetenskapligt perspektiv har skapat rum för bland annat 
uppräkning, förklaring och sortering med mönster och former, som enligt Fristorp 
& Lindstrand (2012, s.153) är några grundläggande aktiviteter hos barn som berör 
ämnen som naturvetenskap och matematik.  

Målsättningen är att det rumsliga konceptet och gestaltningsförslaget ska 
fungera som ett stöd för pedagogerna i sitt temaarbete med barnen och i 
kommunikation mellan pedagogerna och föräldrarna. Pedagogernas behov av en 
tredje pedagog, innemiljön, ska uppfyllas och bidra till funktioner som 
pedagogerna kan använda sig utav för sina dagliga arbetsuppgifter. 
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5.1 Entré 
  
Det första rummet man kommer in i från entrén till avdelningen är menat att 
användas som en utställningsstation samt dokumentationsstation. Här är tanken att 
föräldrar ska komma in på avdelningen och kunna ta del av barnens projekt samt 
ytterligare information. Vid intervjun beskrev pedagogen att presentation av 
dokumentationen väldigt gärna sker med både barn och deras föräldrar, något som 
idag är svårt då det inte finns bestämd plats och yta för presentation av slutresultat 
i olika projekt. Vid denna station kan barnens verk hängas eller placeras i 
utställningsytan för att kunna visas upp. Samtidigt kan barnen, tillsammans med 
pedagogen och föräldrarna reflektera över arbetet och det som skapats. Bilder och 
videoklipp tas på barnen och deras projekt vilket innebär att plats för en dator som 
visar dessa bilder och videoklipp tagits fram. En funktion för dokumentutbyte har 
fått plats för att pedagogerna ska kunna ha en plats för informationsblad och 
annan viktig dokumentation som föräldrar kan ta del av. 
Dessa funktioner som finns i detta rum ska kunna fungera som ett stöd i 
kommunikationen mellan pedagogerna och föräldrarna, både för att underlätta 
arbetet men även som ett stöd för pågående process- och 
utvecklingsdokumentation vilket också ingår som en del i Läroplanen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Designförslag på entré. 
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5.2 Kemistation-, biologi och fysikstation 
 
Naturvetenskapen förmedlas genom olika typ av aktiviteter. Labbexperiment i 
form av exempelvis målning, vattenexperiment, lerformning görs för att beröra 
temat Naturvetenskap, och särskilt kemi. Personalen ska därför kunna byta ut 
material och föremål när olika intressen uppkommer. När nyfikenhet kring vatten 
uppkommer, ska experiment med vatten kunna göras samtidigt som det vid senare 
tillfällen blir intressant med målarfärg, och materialen byts ut till penslar och 
färgburkar. Kemistationen kommer väl till användning när pedagogerna bakar 
tillsammans med barnen för att undersöka kemiska reaktioner.  

Cirklarna visar vilka funktioner som varit viktigast vid skapandet av denna 
station. För dessa mindre labbexperiment behövs gott om arbetsyta, sittyta och 
förvaring samt tillgång till vatten, därför har denna kemistation skapats intill 
kokvrån. Förvaring av allt material har placerats på en plats intill bordet för att det 
ska bli tillgängligt för barnen.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Designförslag på kemistation. 
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Denna station är samlad med olika funktioner som ska underlätta aktiviteter 
kopplade till biologi. Pedagogen nämnde under intervjun att de gärna planterar 
med barnen. Denna plantering kräver förvaring av planteringsverktyg, det behövs 
även planteringslådor för att kunna utföra denna aktivitet. Alla funktioner är 
placerade på en höjd som gör det tillgängligt för barnen att använda sig utav. 
Önskemål om utrymme för glasboxar har uttryckts, för användning av akvarium 
och terrarium. I dessa kan olika insekter, smådjur och växter förvaras, för att 
barnen ska kunna se deras utveckling. Intill glasboxarna förvaras böcker med 
information om olika djur- och växtarter som barnen kan läsa om samtidigt som 
de tittar på arterna i glasboxarna.   

 
’  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Designförslag på biologistation. 
 
 



 34 

 

Fysik inom ämnet Naturvetenskap uppkommer oftast under byggaktiviteter, enligt 
pedagog på förskolan. Därför har en station skapats med funktioner som kan 
underlätta aktiviteter som främjar fysiklärandet. För byggaktiviteter är det viktigt 
att det finns gott om golvyta för att barnen ska kunna bre ut sig. Gott om förvaring 
har skapats på denna station då föremålen för dessa aktiviteter kräver mycket 
plats. Föremål som byggklossar, lego, tågbanor, pappersrullar och kartong kan 
barnen själva plocka fram för att bygga och skapa egna föremål. En 
mätningsfunktion har skapats då barnen gärna mäter sig själva och sina föremål 
som de själva byggt upp och skapat. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Designförslag på fysikstation. 
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5.3 Bibliotek- och matematikstation 
 
Som tidigare nämnt har rum 3 utformats för lugnare aktiviteter. Pedagogerna har, 
enligt respondent på intervjun, diskussioner i form av samlingar med barnen. 
Barnen behöver också någonstans att sätta sig ner eller lägga sig ner när 
pedagogerna läser en bok för barnen, därför har en biblioteksstation skapats. På 
denna station kan barnen bekvämt sitta för att bläddra i böcker, ensamma eller 
tillsammans med en pedagog. Eftersom avdelningen har tillgång till en iPad så 
kan även den komma till användning på denna station.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Designförslag på biblioteksstation. 
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Den intervjuade pedagogen nämner att en typisk dag på förskolan består dels av 
fria lekar, som kräver mycket golvyta och plats. Under de fria aktiviteterna 
behandlas temat matematik främst vilket har skapat en matematikstation. Här har 
funktioner som förvaring, golvyta och bordsyta tagits till hänsyn och varit en 
viktig del i skapandet av detta rum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Designförslag på matematikstation. 
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6. Diskussion och slutsats 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna studie har varit att ge förslag på hur en förskolemiljö kan 
förstärka och stödja verksamhetens pedagogiska inriktning och därmed 
personalens arbetssätt. Samtidigt ska denna studie kunna svara på min 
frågeställning som varit utgångspunkt för denna rapport för att kunna skapa ett 
designförslag med stöd från metodresultat och teorier. 
 
Frågeställningarna löd: 

• Vilka rumsliga funktioner är relevanta i en temainriktad 
förskoleverksamhet? 

• Vilka aktiviteter ska de rumsliga funktionerna stödja för att underlätta 
pedagogernas arbetssätt? 

 
De rumsliga funktionerna som är viktigast för en temainriktad förskoleverksamhet 
handlar om stora golv- och arbetsytor, många sittplatser och gott om förvaring. 
Vissa aktiviteter, som kemiexperiment, kräver tillgång till vatten vilket har lett till 
station placerad intill kokvrå för att underlätta detta. Varje station behöver 
förvaring på olika sätt men med samma förutsättning, att barnen själva kan få 
tillgång till föremålen.  

I en förskolemiljö kan det finnas många fler rumsliga funktioner än de som 
redovisas i detta examensarbete. Därför var det viktigt för mig att göra en 
avgränsning genom att välja en specifik förskola och avdelning för att studera just 
deras behov. Samtidigt finns det rumsliga funktioner, såsom ljussättning, som alla 
förskolor är i behov av men, som nämnt i inledningen, valdes att inte studeras. 

 
De aktiviteter som ovannämnda funktioner ska underlätta för är aktiviteter med 
koppling till temainriktningen. En ständig nyfikenhet ska finnas med och ett 
dagligt utforskande görs med barnen, i olika former såsom experiment med 
materia i både fast fas och vätskefas. Det ska finnas funktioner som kan stödja 
lugnare aktiviteter som läsning och samling. Målning och ritning på papper och 
byggande med olika material är dagliga aktiviteter som barnen sysselsätter sig 
med. För dessa aktiviteter byts materialet ut med jämna mellanrum vilket innebär 
att en viktig funktion varit gott om plats för förvaring av dessa material. 
 
De funktioner som använts i designförslaget är ett resultat från mina metoder. De 
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behöver stödja de aktiviteter som pedagogerna utför dagligen med sina barn på 
avdelningen. Bearbetande av rumsmiljön gjordes genom både skisser och genom 
en avstämning av skisserna på förskolans avdelning. Designförslaget som tagits 
fram är ett sätt att förändra en rumsmiljö på. 
 
Teorierna har visat att en aktivitets- och funktionsbaserad utformning av 
avdelningen ger barn möjligheten att utforska och upptäcka på egen hand, vilket 
var en av punkterna pedagogerna ansåg som viktig. Platsen har även anpassats på 
så sätt att flera olika funktioner kan hanteras samtidigt i ett rum och att det arbetas 
med material och föremål som kan förändras. Funktionerna hjälper pedagogerna 
att utföra sina aktiviteter med barnen och en medvetenhet finns om att aktiviteter 
kan ändras vilket skulle innebära att även vissa funktioner behöver bytas ut. 
Förskolor med ett temainriktat arbetssätt kan då fortfarande använda sig utav 
examensarbetets resultat, genom att låta rumsmiljöns uppbyggnad styras av 
funktioner som behövs i den dagliga verksamheten för de tänkta aktiviteterna.  
 
Genom det rumsliga förslaget ska personalens uppgifter kunna utföras med hjälp 
av aktivitets- och funktionsbaserade stationer i rummet. En uppgift är 
verksamhetens arbetssätt som ska kunna speglas och förstås av barnens föräldrar, 
vilket varit av stor vikt för pedagogerna när det kommer till kommunikation och 
pågående process- och utvecklingsdokumentation.  
 
För vidare studier finns stora möjligheter. Förskolor med andra arbetsinriktningar 
kan mycket väl vara en utgångspunkt för ett påbörjat arbete. Att studera ljus i 
rumsmiljöerna och hur detta påverkar förskolors arbetssätt är ett annat alternativ 
till fortsatta studier.  
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8. Bilagor	  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

8.1 Intervju 
 
Bilaga 1: Mall vid intervju med pedagog från förskolan Pärongården 
 
Datum: 01.09.2014 
Tid: 16.15 
Plats: Förskolan Pärongården 
 
INLEDNING 
Hur många barn finns på avdelningen? 

 Det finns 14 barn på avdelningen 
 
Hur gamla är barnen? 

 Barnen är mellan 2-5 år.  
 
TEMAARBETE 
Hur arbetar ni för att få in temat i den dagliga verksamheten? 

Vi arbetar dagligen med temaarbete och ibland i projekt. Barnen ställer frågor 
och är intresserade av specifika saker som kan leda till att vi börjar arbeta kring 
det. Då tar vi upp den specifika frågan i den dagliga verksamheten, och 
tillsammans experimentera, hitta fakta osv för att de ska få svar på sina frågor, 
vi pedagoger ska bara stötta de i sitt tänkande och sitt utforskande för det är 
viktigt för oss pedagoger att de vill ta eget initiativ.   

Vi brukar plocka föremål från naturen som vi tar med till förskolan för att 
rita av. Vi skriver ut bilder på blommorna eller kottarna, ibland myror och 
andra insekter, för att hänga upp på väggarna. Till kanelbullens dag så bakar 
barnen. Då har vi kemi som samtalsämne, för att degen jäser och det sker en 
kemisk process. Vi frågar barnen då vad de tror händer så att de får komma 
med sina hypoteser.  

 
Hur länge pågår ”projekten”? 

Ibland är det klart under dagen och andra större projekt pågår under en längre 
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period, kanske en månad eller så, till exempel en planta som växer till sig, som 
utvecklas varje dag. Då avslutar man projektet när det man påbörjat hunnit 
slutföras.  
 

Vad brukar ni göra när ni arbetar med temat? Hur ser en typisk dag ut? 
Vi går ut till exempel och kommer tillbaka. Då ska vi försöka få fram fakta. 
Om vi har tagit någon blomma så ska vi försöka se vad det är för blomma. Då 
kan vi använda iPaden, och hitta information eller i böcker. Efter det ritar vi 
kanske, skapar på det ämnet och försöker kanske bygga något, använda 
kreativiteten. Barnen vill kanske berätta en saga. Det som står i läroplanen, ska 
vi försöka bocka av. Det språkliga och matematiska, att räkna, blir ett lärande 
som kommer på ett lättare och roligare sätt. 
En typisk dag på förskolan.. Vi kan ta tisdag som exempel. Barnen är på 
förskolan innan klockan nio, några kommer tidigare för att äta frukost. Men vi 
börjar klockan nio på avdelningen med att barnen delas in i två grupper. En 
grupp går ut i naturen och den andra gruppen stannar inomhus. Den 
barngruppen som stannar inomhus samlas på golvet för en samling. Vi brukar 
prata om vilken veckodag det är och hur vädret varit under morgonen och om 
årstiden ibland. Vi pratar också om vad man gjort igår, så att barnen får berätta, 
och sen komma med önskemål om vad de vill göra under dagen. Ett barn 
kanske frågar om vatten och vill prata om det, eftersom det regnade just den 
morgonen och han såg vattenpölar, som han undrade över. Vi pratar då 
tillexempel om var vattenpölarna tar vägen när det slutat regna. Efter det 
brukar vi gå in djupare i ämnet, och alla barnen får säga vad de tror händer, en 
egen hypotes. För att visa barnen vad som händer och hur det går till så brukar 
vi experimentera, på så sätt få barnen själva upptäcka hur det går till. För oss är 
det viktigt att barnen är intresserade och nyfikna, att de vill utforska och vara 
delaktiga.  

 
Hur brukar ett experiment gå till? 

Just det här experimentet med vattenpölen gjordes på så sätt att vi hällde vatten 
i en burk och sen ritade vi ett streck där vattennivån gick. Vi la burken på en 
fönsterbräda och sen dagen efter ser vi om vattennivån minskat.  
 

Hur länge brukar ett experiment pågå? 
Ja, i högst 30 minuter och sen tappar de intresse. Så då måste vi fortsätta på 
någonting annat.  
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Hur fortsätter dagen sen? 

Fram till lunch brukar vi låta de ha fri lek och innan lunch så plockar vi undan 
och barnen går på toaletten och tvättar händerna innan vi går för att äta. Innan 
lunch så samlas vi en snabbis med den andra gruppen som var utomhus och sen 
får båda grupperna berätta vad de gjort och om de lärt sig något. 

Efter lunch är det dags för barnen att vila. Vi brukar sitta med barnen och 
läsa en bok för dem. Efter det så är det aktivitet igen, barnen får välja vad de 
vill göra. Något barn kanske fortsätter att läsa med en pedagog eller titta i 
böcker själv och andra barn kanske leker med lego och bygger klossar. Eller så 
målar några, eller spelar ”memory”. Barnen tycker om att leka sånt som sker på 
fritiden, de bearbetar. Någon kanske låtsas åka tåg, för att den gör det med 
föräldrarna efter förskolan. Ibland leker de ”mamma, pappa, barn”. Och någon 
ska låtsas föda barn, barnens fantasi tar inte slut. De gör sånt som händer 
hemma hos dem.  
 

Vilka material använder ni vid aktiviteterna? 
En iPad har vi användning av. Men barnen får inte använda den ensamma utan 
bara med oss pedagoger. Vi laddar ner olika appar där barnen kan lära känna 
olika djur och få höra olika ljud från djuren. Eller en app där barnen får räkna.  
Det är efter barns intressen. De väljer. Om de vill skapa, bygga, sitta och rita. 
Varje termin ska vi observera barnen, och efter observationen ser vi vad barnen 
är intresserade av. Det är olika intressen beroende på barnens ålder. Barnen 
säger till vad de är intresserade av, vad de vill leka med. Vi pratar på 
samlingar, och ser vilka rum som är bäst använda. Kanske behöver man lägga 
till material ibland eller byta ut någonting, oftast gör vi det en gång i veckan.  

 
Hur sker dokumentation till föräldrar? 

Genom datoranvändning, iPaden och en dator som vi kan använda. 
Dokumentationen kan ske genom iPaden. Vi ska ta bilder på barnen, kanske 
filma barnen och visa föräldrarna vad de gjort under dagen. Varje barn har sin 
egen portfolio där vi pedagoger har en timme per vecka att uppdatera och lägga 
i pärmen, och föräldrar och barn kan återkomma till den och titta i den. 
Dokumentationen ska ske med barnen så att barnen får möjlighet att återberätta 
eller reflektera över det som har hänt. Ge de en till möjlighet att reflektera. En 
gång per termin har vi också drop-in fika där vi tar upp alla saker som barnen 
gjort, och gör en liten presentation. 



 45 

AVDELNINGEN 
Hur ser ni på innemiljöns betydelse för er verksamhet? 

Vår pedagogik som vi utgår efter, säger att innemiljön är tredje pedagogen. Det 
är väldigt viktigt att den är anpassbar till barnen så att vi pedagoger inte 
behöver leka med barnen hela tiden. Rummet ska hjälpa till med barnens lek, 
inspirera de och förstärka deras intressen för temat. Både det sociala och 
intellektuella. Vi försöker alltid tänka ”hur ska jag ta det här ämnet närmare 
barnen så att de kan genom leken lära sig mer om temat”. 

 
Vad använder ni rummen till? 

Vi har samlingar, mellanmål, pysslar, målar, bygger, experimenterar fri 
aktivitet, vi hänger många bilder på väggarna också. Olika delar i rummen 
måste också kunna bytas ut för att barn ständigt byter intressen, ibland är det 
intressant att experimentera med vatten och en annan dag vill vi läsa om olika 
blomväxter  

 
Vad är nödvändigt att ha i rummen? 

Mycket golvyta vid fri lek och mycket väggyta eftersom vi brukar klistra upp 
bilder på olika saker, tex när vi studerar insekter och skriver ut förstorade 
bilder av dem. Plats där så många som möjligt kan vara med, t.ex. när man ska 
visa något experiment. Kanske ett stort bord istället för två små. Och vid 
samlingar, där behöver vi alla få plats. Och plats för det som barnen gjort under 
projekten. Förvaring för alla saker som finns i rummen, också material, spel, 
pussel. Och vi vill ha rum i rummen, samla likadan typ av aktivitet på samma 
plats.  

 
Vad i rummet skulle kunna underlätta för den dagliga verksamheten? 

Ha allt synligt för barnen och åtkomligt, så att de kan använda sig av material 
utan att vi pedagoger är med. Barnen tröttnar snabbt, ibland redan efter 10min, 
då måste man lätt kunna plocka undan efter sig och hitta en annan aktivitet.  

 
Känner du att det saknas något? 

Naturen borde finnas inomhus också. Mer anpassat till den temainriktningen vi 
kan. Temat ska vara presenterat på ett bättre sätt. Barnen är begränsade, de är 
intresserade av kanske planeter och raketer, men tar inte initiativ att själva ta 
upp ämnet eftersom det inte finns tillgängligt på förskolan. För det mesta gäller 
det djur, och kemi och fysik, det ska också kunna synas på avdelningen. Att de 
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kan blåsa såpbubblor exempelvis. Enklare labb som de själva kan utföra. Det 
skulle bli mer spännande för barnen.  

Rummen vi har nu är gamla traditionella sätt att bygga, barnen kan inte röra sig 
fritt som det skulle kunna göras. Möjligheten att kunna plantera och ha djur, 
som självklart inte kan ge barn allergi. Till exempel vandrande pinnar, grodor 
eller sköldpaddor i akvarium.  
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8.2 Notationer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Notationer av  
avdelningen med temainriktningen  

Matematik och Naturvetenskap. 
 
 
 

Figur 10. Notationer av 
 avdelningen med temainriktningen  

Matematik och Naturvetenskap. 
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