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Sammanfattn ing 
”Min magiska värld” är en textil installation avsedd att fungera som en sagohörna i ett bibliotek 
för barn i förskoleåldern. Med utgångspunkt i 3 mönster skapas en fantasivärld som möter barn 
på bibliotek. Mönstrade ylletyger har tillverkats för att sedan filtas och placeras i rummet. 
Meningen med mönstren är att skapa en känsla av skog, harmoni och delaktighet i rummet. 

Nyckelord: textil installation, textildesign, mönsterformgivning, sagostund, textil skog, stickade 
strukturer, biblioteksinredning för barn. 

Abstract 
”Min magiska värld” is a textile installation with the intent purpose of creating a story time escape 
for pre-schoolers. Thus, acts as a re-presentment of a creative approach towards the child-
practical décor of a library. With an outset of three textile patterns, the textile installation seeks to 
create an illusion of “ fantasy meets reality “ in the visual aspect of an enchanting grove. The 
fabric in knitted wool have been designed, fabricated and felted to be placed within the 
selected area. The layout of the patterns bears the essence of creating an increased notion of 
participation as well as to instil an impression of the kind of harmony that could be sensed in 
the forest. 

Keywords: Textile installation, knitted structures, library interior, pattern, storytelling interior. 
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In ledning 
Textilier i offentliga miljöer finns överallt i vårt samhälle. Ofta är de neutralt mönstrade eller 
enfärgade. Denna typ av textilier ger ett homogent utryck och känns platta, diskreta och är 
anpassade för många typer av offentliga rum och målgruppen är bred. I mitt tycke är dessa 
textilier enformiga, neutrala och tråkiga. Tvärt emot detta vill jag utforska möjligheten att göra 
textilier för offentlig miljö med ett starkt uttryck där jag har en utgångspunkt i en specifik plats 
och en specifik målgrupp i designarbetet. Jag vill alltså undersöka hur jag kan skapa en 
personlig textil inredning utifrån det egna personliga uttrycket och inkludera användarna.  
 

Teknikva l 
Eftersom jag har arbetat i en jacquardstickmaskin blandas alla färger som används när tyget 
tvättas i 60 grader. Därför känns samma gröna färg olika beroende på vilka färger den är 
uppblandad med. Den blå färgen och den gula som skulle vara de ljusare färgerna i 
installationen eller färgkartan uppfattas inte alls så ljusa eftersom de blandats upp med de 
mörka garnerna. Valet av stickat gav även möjlighet att klä formerna i rummet utan att tyget 
skulle ”vecka” ihop sig. När varan är stickad och sedan tuftat blir tyget perfekt i sin textur och blir 
lagom elastiskt. Jacquardstickmaskinen kan även producera en vara som är taktil och mjuk. 
Det sticksättet heter relief. Något jag undersökte i min förstudie som jag beskrev tidigare i 
texten. 
 
Valet av ull är för att det ska kunna gå att krympa i tvättmaskinen. Efter krympning blir varan 
mjukare, slitstarkare och mindre elastisk. Ull är även bra på att stöta ifrån sig smuts. Smutsen 
stannar på ytan och är lätt att torka bort med en våt trasa. Den är även bra ur brandsynpunkt.  
 

Syf te 
Syftet med examensarbetet är att skapa en fantasivärld i form av en platsspecifik textil 
installation där mönster och former skapar en inbjudande sagohörna för barn i förskoleålder.  
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Avgränsning  
- Allt material ska tillverkas enbart i 100 % ull, ett val 
baserat på att det kan komposteras om man tar 
bort sömmarna förutom att det har de taktila och 
visuella egenskaperna som jag eftersträvar. 

!- Installationen är gjord för en specifik målgrupp: 
barn i förskoleålder.  

- Rummets utformning och mått som utgår från ett 
specifikt rum på Mölndals bibliotek 
(bibliotekslabbet). Placeringen av installationen är i 
ett hörn av bibliotekslabbet, 3 meter i bredd och 
3.30 meter i djup och med ett tak som är 3.20 m 
högt. Golvytan är ca 9 m2. En plats som idag inte 
används till något särskilt. Den grönmarkerade ytan 
i skissen ovan är den hörna där installationen ska 
vara placerad.  

Mål 
Målet med examensarbetet är dels att få kunskap om hur en installation kan utformas där 
mönster och former samverkar. Att få kunskap om hur mönster kan kombineras och att kunna 
förmedla en stark designvision från att formulera en idé till att i praktiken genomföra den. 
Målet är även att skapa en textil installation för barn, en fantasivärld där man kan sätta sig och 
läsa eller sitta i grupp och lyssna på sagor, flytta runt mjuka möbler och organisera själv så att 
det blir mysigt. Interagera med sagor med hjälp av djur som finns gömda i textilierna som 
rummet är uppbyggt av. Skapa en oas i biblioteket där man kan slappna av och försvinna in i 
böckernas magiska värld.  

Min designvision: 

I ett bibliotek förvaras det flera tusen historier och varje gång man öppnar en bok kliver man in i en egen värld, en 
fantasivärld. Lite som den jag fantiserade om när jag var barn. Den härliga känslan som jag hade i båten vill jag i 
mitt examensarbete återskapa i form av en magisk värld. En magisk plats för mig är ett ställe där verkligheten 
kopplas bort för en stund. Man möts av påhittade djur och växter, allt är möjligt. Lite som i Mumindalen där det 
finns påhittade djur och onaturligt stora blommor. En självklar verklighet men en lika självklar fantasivärld. Man har 
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trots allt klivit in i en skogsdunge. Skogsdungen har snår som är mjuka och frodiga och bakom skogssnåret 
skymtar ett kulligt landskap. En skog innehåller mycket gröna varma färger, men även ett blått mörker när kvällen 
kommer. Där finns det djur som man inte har sett förut, fast alla är snälla såklart. I min magiska värld känner man 
sig alltid trygg, man ska kunna känna sig rofylld och inviterad till att stanna på detta ställe. Hitta en plats där man 
känner sig utvald men inte uttittad, ett litet kryp in i ett hörn kanske. En magisk värld är ett ställe där tid och rum inte 
längre är väsentligt. Det känns spännande, intressant och roligt att vistas här. Man drömmer sig bort i olika vrår 
och kan organisera sin egna mysiga hörna och bara sitta läsa i flera timmar. En magisk fantasivärld är inte stel och 
tung utan bekväm, här finns det saker som är mjuka och som går att flytta på. Varje person som kommer in i 
skogsdungen kan hitta sitt eget härliga favoritställe. Ensam, tillsammans eller flera stycken kommer man hit. Alla är 
välkomna in för en härlig stund. Att koppla av med en bok eller att bara vara i nuet eller samlas man och berättar 
sagor för varandra. 

Bakgrund  
Arbetet började med en tanke och dröm som jag länge haft, att skapa en mysig hörna på ett 
bibliotek, för barn. När jag var liten drömde jag om att ha en magisk plats där jag kunde 
drömma mig bort och fantisera. 
”En gång för länge sedan låg min syster och jag i en båt på ett bibliotek och läste. Båten var gosig och fylld med 
många mjuka kuddar. Utan att tänka på det blev det blev mörkare och mörkare och när vi hade läst klart och 
skulle gå hem insåg vi att biblioteket var stängt. Alla hade gått hem, vi hade trivts så bra i båten.” 

 

Min syster och jag hade alltså förtrollat oss in i böckernas magiska värld och kände oss trygga 
och rofyllda. Många barn kommer från stökiga hem och då är det viktigt med ställen som ger 
ro. 

I min förstudie arbetade jag med undersökningar av stickade textiliers mjukhet och taktilitet. 
Detta utforskades genom att kombinera ullens egenskaper, stickteknik (relief), och tvättning. 
Stickmaskinernas begränsningar är få och det går att kombinera upp till 6 olika garner i olika 
mönster i maskinen. 

Omvär ldsanalys 
Stadsbiblioteket i Borås, Mölndal och Göteborg besöktes för att få ett underlag kring vad 
bibliotek i närområdet hade att erbjuda i form av sagostunder och läshörnor 

Sagohörnorna på Borås och Mölndals bibliotek utstrålade ingen behaglig atmosfär eftersom 
intrycket var provisoriskt och stelt, det kändes inte inbjudande att vistas där. Borås bibliotek 
hade ett eget sagorum till skillnad från Mölndal men Borås rum var väldigt sparsamt inrett. Det 
enda som fanns där var en matta och några hårda bänkar man kunde sitta på.  
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Biblioteket i Göteborg var däremot helt annorlunda, det hade ett eget designat sagorum 
uppbyggt som en scen och med olika berättelser illustrerande på väggen. Det var ett runt rum 
färgsatt på ett mysigt, tryggt och inbjudande sätt då det fanns mjuka platser att sitta på.  

På biblioteket i Mölndal var jag även med på en sagostund och senare frågade jag den person 
som höll i bibliotekets sagostund om hennes erfarenheter. Hon sa att små barn lättare kan 
relatera till små saker och figurer. Hon tyckte även att mjuka kuddar i installationen var viktigt, 
även förmågan att kunna anpassa sittplatser till hur många man är på sagostunden. 

 

 
 
 

  Borås                                                     Mölndal                             Göteborg	  
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Designreferenser 
Inspirationen till projektet kommer bland annat från fyra konstnärers formspråk och färgval men 
även det klassiska ”pop-up” kortet. Designern Ulrica Hydman Valliens produkter är väldigt 
personliga, hon har slagit igenom för att hon har sin egen stil. Bara för att en designer utgår från 
eget tycke och smak betyder det inte att ingen kommer tycka om det. Hon har inte 
kompromissat med sin design. Hydman Vallien målar bl.a. djur och har ett tydligt formspråk. 
Hennes färgval är rent och enkelt. David Hockney gör vackra detaljer i sina målningar och hans 
landskap har fina proportioner och djup enligt mig. Han har även gjort teaterscener som är 
inbjudande och intresseväckande. Tove Jansson leker med fantasin i naturen på ett 
underhållande sätt. Hon målar överdimensionerade blommor och gör mjuka vackra berg som 

vaggar in i 
landskapen. 
Yayoi Kusama 
gör många 
installationer där 
hon kombinerar 
enkla och få 
mönster och får 
det att bli 
intressant och 
levande. Hennes 
färgval är likt Ulrica 
Hydman Valliens, 
mestadels blått, 
rött, gult och 
grönt.  
 
 
 

 
 

 

“Pop-up kort”	  

Ulrika Hydman Vallien David Hockney 

Tove Jansson Yayo Kusama 
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Metod  

• Omvärldsanalys kring hur sagohörnor ser ut på bibliotek i området.  

• Designreferenser och inspiration.  

• Teknikval och uttryck.  

• Ledord  

• Mönster & form formgivning. Verktygen var akvarellfärg, tusch, färgpennor och kartong för att 
skapa en variation i mitt uttryck. 

• Ta ut de former och mönster jag vill använda mig av och testa dem i olika skalor genom 
projicering och i skalmodell. 

• Produktion av stickade tyger.  

• Bygga delarna i full skala.  

• Klä delarna och sätt ihop allt i full skala.  

• Dokumentera med hjälp av foton.  

• Bjud in barn till för att se hur de integrerar med installationen 

 

Hål lbar utveckl ing 

Textilierna och mattan är enbart bestående av ull om man bortser från sömmar och detaljer och 
därför kan de återvinnas som ull eller komposteras. Ull är även bra ur miljösynpunkt. Kommer 
det en fläck kan en blöt trasa fungera som tvätt metod eftersom ull är smutsavvisande. Ull är 
även bra ur brandsynpunkt då det inte brinner så lätt. Skulle det börja brinna så är röken inte 
giftig. Ull är naturligt det är alltså inte giftigt om ett barn skulle få för sig att tugga lite på det.  

Designprocess 
Utveckl ing av utt ryck  
Ledorden kom till genom att ta ut de ord som kändes mest betydelsefulla i texten kring den 
magiska platsen. De ledord jag valt ut är: 
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- Trygg 
- Rofylld 
- Inkluderande 
- Lockande 
- Fantasifull 
- Rolig 
 

Min tolkning av orden:!ordet trygghet står för en känsla man har i kroppen. Att man känner sig 
skyddad, omfamnad, omhändertagen och orädd. Rofylldhet är känslan som uppstår när man 
känner sig lugn, avkopplad och i harmoni med sina tankar och sin kropp. Ordet står även för 
lugnare tempo, när man vistas i installationen känner man ro för att sätta sig ner en stund. Med 
ordet inkluderande menar jag att det finns något för alla att göra eller se på i rummet antingen 
en tanke eller en rörelse. Alla ska känna sig inbjudna till att ta del av installationen. Ordet 
lockande står för frestelse, att man vill ta reda på mer, titta närmre. En lockelse till att känna hur 
det känns när man tar på de olika textilierna och en lockelse till att fundera kring vad det är man 
ser. Med fantasifull menas att det känns påhittigt, magiskt, overkligt och övernaturligt. Roliga 
och spännande strukturer med djur som ser overkliga och roliga ut.  

 
Rumsformer   
Inspirationen till installationen kommer från de fyra konstnärerna David Hockney, Ulrica Hydman 
Vallien, Yayoi Kusama och Tove Jansson och det klassiska ”pop-up” kortets konstruktion. När 
jag arbetade med processen av att skapa formerna i rummet inspirerades jag framförallt av 
David Hockneys teaterscener och ”pop-up” korten. Om man studerar Hockneys scener och 
tavlor, ser man att han har arbetat med illusioner av att skapa ett djup. I sina scener har han 
även arbetat genomgående med en inramning, de mörka färgerna ramar in platsen, den 
tanken hade jag i åtanke när jag sedan byggde formerna i rummet. Att använda mig av former 
som med hjälp av mönstrens färger skapar en inramning. Den gemensamma nämnaren i 
dessa två inspirationer är att helheten utformas av platta ytor som överlappar varandra och 
skapar en rumslighet och ett djup. Det som är bra med detta sätt att arbeta är att det tar upp 
liten plats från golvytan men skapar ändå en 3D-effekt mellan förhållandet av ytorna eftersom 
golvet är den plats där sagostunden äger rum.  
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Arbetet började metodiskt med att göra en skalmodell i skala 1:15 över rummet. Modellen 
gjorde det möjligt att testa olika moduler och former direkt i rumsligheten. Installationens storlek 
är anpassad efter måttet på bibliotekslabbet i Mölndal. 

Med ledorden i bakhuvudet klippte jag sedan ut former som placerades i rummet. När jag 
arbetade i modellen ville jag använda mig av avskalade former eftersom installationens koncept 
bygger på mönstrade textilier och därför vill jag inte att formernas formspråk ska ta över 
mönstren. Ett kulligt landskap har passande avskalade former som passar min vision. 

I modellen testade jag med att ha mjuka former kombinerat med vassa kanter för att skapa 
kontraster. Jag provade även med många former som överlappar varandra oregelbundet och 
regelbundet för att ha testat olika förslag.  
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Jag kom fram till en harmonisk formkombination som är uppbyggd av fem grundformer. Enligt 
mig är fem ett harmoniskt antal och ett antal som man kan ta in utan att helheten blir varken för 
tom eller för fylld. Med formerna kan man även arbeta med överlappningar som är till hjälp för att 
skapa djupet jag vill åt i rummet. Formerna är lugna och avskalade. Det som är viktigt i min 
installation är att man känner sig trygg och med det menar jag att man känner sig skyddad och 
att det ges möjlighet till avslappning. För att skapa ett skydd och även en plats där man kan 
gömma sig lite lade jag till två mjuka former som påminner om formen från snår och berg på 
väggen. Dessa former gav mig ännu en möjlighet att arbeta fram ett djup i rummet då de 
hjälpte till med inramningen. De har även en viktig funktion i installationen då de skapar fler 
platser att sitta och luta sig mot. Jag anser att två former på golvets yta inte tar upp för stor 
plats från sagostundens utrymme. Nedan följer fortsättningen på mitt skissarbete och mitt 
resultat: 
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Färgval 
När jag skulle ta fram de färger som jag senare skulle sticka med utgick jag från min 
beskrivande text kring min magiska värld. Färgerna till höger (figur 1) är lugnare och påminner 
med om vatten och skog medan färgerna till vänster (figur 1) är starkare och skrikigare och 
påminner mer om blommor och eld. Dessa två egenskaper tänkte jag skulle komplettera 
varandra och skapa en fin kombination. 

 

 
F igur 1 

 
Mönster formgivning 
Med hjälp av akvarell, tusch och färgpennor skapades mönster som sedan redigerades i 
Photoshop. Under mönsterprocessen hade jag ledorden i åtanke; trygghet, rofylld, 
inkluderande, lockande, fantasifull och rolig. Efter en diskussion med en förskolelärare kom vi 
fram till att små barn gillar små detaljer på mönstren och större barn har lättare för att ta sig till 
helheten av ett rum. Därför försökte jag jobba med både småskaliga och storskaliga mönster 
när jag skissade. Var god se i bifogad bilaga för större bilder. De första mönstren: 
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Utifrån hur mönstren visuellt passade ihop med varandra skedde ett urval. Mönstrens funktion i 
installationen är att de ska skapa ett intresse och vara lockande, fantasifullt och underhållande 
att se på. Det är viktigt att mönstren passar bra ihop med varandra i ett gemensamt formspråk. 
Att de balanserar och kontrasterar med varandra på ett behagligt sätt och berättar en historia.   

 

Workshop: skalor 
Efter att jag hade valt ut dessa mönster hade jag sedan en workshop då jag projicerade 
mönstren i olika skalor i en rumslighet med mig som en provdocka samt använde former i skala 
1:1 för att skapa en korrekt skaluppfattning. På så sätt kunde jag arbeta fram och välja olika 
skalor på mönstren.  
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Mönsterplacer ing  
När jag startade detta projektet tänkte jag att jag skulle använda mig av ca 3-6 olika mönster. 
Men under arbetets gång insåg jag att mer mönster än 3 gör helhetsintrycket förvirrande och 
rörigt. Under skissmomentet insåg jag att två mönster i olika färgskalor i formerna på väggen 
kombinerat med enfärgade tyger fungerar bäst. Detta kan man även se i process bilden 
nedan. De enfärgade tygerna lyfter då fram de mönstrade. I David Hockneys scener och tavlor 
ser man att han har arbetat med illusioner av att skapa ett djup som jag nämnde innan. Det 
som uppfattas som nära är mörkare och mer detaljerat, färgerna står i kontrast med varandra. 
Det som är i bakgrunden innehåller mindre detaljer och kontraster och färgens nyans är ljusare. 
För att få fram ett djup och illusion av ett landskap har jag därför, när målet var att skapa en 
närhet arbetat med kontraster och mörkare tyger på vissa ställen (de mörkare textilierna ramar 
in rummet). Nedan följer en bildserie på hur jag arbetade i modellen med färger och mönster: 
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Sammansättningen av färgskalor och mönstren har som mål att skapa en inramning. Beroende 
på vilken vinkel man står i blir inramningen olika. Mönstret som är i nederkant symboliserar 
snåret och skogen man har runt omkring sig, bladen och de gömda djuren. Här har jag arbetat 
med mörkare färger och kontraster i form av de vita djuren. Det mörkgröna djurmönstret som är 
på modulerna på golvet och i den första kullen fungerar som en inramande mörk grund. Dessa 
partiers tanke är att de skapar närhet tillsammans med snåret. De övre formerna är landskapet 
som formar sig runt och med skogen. Med dem formerna ville jag skapa ett djup. Därför 
kommer sedan samma mönster fast i en annan ljusare färgställning in bakom den första 
ramen. Bakom denna ram tänker jag mig att vi har kommit ännu längre in i skogen och djupet i 
installationen. Studerar man Hockneys scener och tavlor ser man att motivet som är längst bak 
i rummet är enfärgat och ljust. Därför valde jag två enfärgade ytor på de två kullarna längst bak. 
Dessa hjälper även till med att lugna ner och lyfta upp de framförvarandes mönster. De blir en 
bra kontrast till varandra. Det blåa berget längst till höger är tänkt vara i samma djup som det 
andra blåa berget till vänster därför har de samma färgställning. Något som framkom under 
tvättningen var att färgerna blandade sig med varandra. Det ljusgröna tyget är alltså en grön 
och gul stickad vara som är tvättad. De gråa rullarna på golvet symboliserar kuddarna som 
barnen ska ha och sitta på.  

Takets form  
Nästa steg i processen var att bestämma hur formerna i taket skulle se ut. Jag skissade på 
samma sätt som förgående och testade med liknande som fanns på väggen för en 
genomgående form i hela installationen. Men intrycket det gav var mer stora droppar som 
hängde ner och det passade inte in i min vision av en skogsdunge. I bilden nedanför visar jag 
min process kring hur jag kom fram till formerna i taket: 
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Formerna jag valde i taket är ny form i installationen, den är lite vågformad men ändå mjuk 
precis som resten av formerna i rummet. På så sätt anser jag att formspråken hänger ihop. 
Formen påminner om både moln och trädkronor vilket är något jag efter- strävade. Men 
framförallt att det ska påminna om trädkronor. Därför tyckte jag att det var extra viktigt att 
mönstret i taket skulle vara lövinspirerat så att uppfattningen skulle kännas som trädkronor. 

Sedan när jag metodiskt testade ut olika mönster och färger kom jag snabbt fram till att jag ville 
använda mig av mönstret med löv i sig. På så sätt tycker jag att taket uppfattas som lövkronor. 
Med hjälp av samma metod som med väggen (där jag arbetat med de mörkare färgerna längst 
fram för att arbeta fram ett djup) satte jag en ljusare färgskala längst bak. 
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Golv 
Vid ett tidigt stadium i processen insåg jag att jag ville ha en matta i installationen för att tydligare 
skapa en rumslighet och höja mysfaktorn genom att tillföra något mjukt till den inbjudande 
platsen. En klippt ullmatta i mörkblå färg, är neutral och den förhöjer känslan i rummet utan att 
ta över mönstren. Mattan är rundad för att skapa inkludering. En mjuk och rund cirkel som även 
talar samma formspråk som modulerna på väggen. Den runda formen börjar där modulerna på 
väggen tar slut, för att skapa en gräns var sagorummet tar vid. 
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Kuddar 
Under sagostunder är det viktigt att ha något att sitta på, en sagostund är en mysig stund och 
därför tycker flera tillfrågade förskolepedagoger och den sagostundsansvariga på Mölndals 
bibliotek att det passar bra med att sitta på något mjukt och avlångt så det får plats två barn 
om det skulle bli fullt. Med en skissteknik i skala 1:1 arbetade jag fram en storlek på en kudde 
som jag ansåg vara passande till rummet och barnen.  
 
Jag visade kuddmodellen för 
arbetsgruppen på Mölndals 
bibliotek för att få input och 
feedback från dem. De gillade 
kudden och storleken på den, 
den är så pass liten att en 
ettåring kan krypa över den 
men det går ändå att sitta två 
barn på den om det skulle 
behövas. Men vi kom fram till 
att det är bättre att ha 
overkliga djur för då kan barnet själv hitta på vad det är för djur. Sittkuddarna behöver vara 
slitstarka och hålla sin passform då de är sydda som en kudde med en innerkudde i. Därför 
tog jag in i beräkningen att filta tyget så mycket som möjligt. Med olika tester kom jag fram till att 
tvätta tyget 2 gånger i 90 grader gjorde tyget slitstarkt och fast, perfekt till en sittkudde. 
Kuddarna är fyllda med frigolitkulor för att få en mjuk och följsam sittkudde. Ur mina mönster 
som jag hade gjort utvecklade jag djuren och gjorde förslag till kuddar. Meningen är att det är 
djuren som även finns på kuddarna fast att kuddarna har mer detaljer och är större, för att få en 
helhet i rummet med ett genomgående djurtema. Förskolebarn från 3 olika förskolor fick sedan 
titta på bilderna och välja ut de tre djur de gillade bäst. De djur med en röd markering (på nästa 
sida) var populärast av barnen och valdes därför ut. Eftersom barn lätt bråkar över saker som 
det bara finns 1 av gjordes det därför 4 kuddar av varje djur. 
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Djuren som förskolebarnen fick tycka till om: 
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Slutligen blev kuddarna gråa för att symbolisera stenar som finns i skogen, på långt håll ser de 
ut som stenar och kommer man närmre så ser man att det är djur på dem. Det är fantasidjur 
som finns i skogen. 

Under hela processen hade jag möten med biblioteksledningen i Mölndal och de gav mig 
förslag och deras åsikter. De var väldigt positiva kring mina idéer och de gillade verkligen allt och 
sa att de litade helt och hållet på mig. 

Utförande i  fu l l  skala  
Sedan kom nästa steg i processen att sticka och att göra formerna i full skala. Jag utgick från 
ett tomt klassrum på skolan när jag arbetade. Där skissade jag först av modellen för hand men 
insåg snabbt att det inte fungerade. Det var svårt att få till de linjer som var mjuka. Därför gjorde 
jag en skiss i datorn som jag sedan projicerade på väggen i rätt storlek, sedan ritade jag av det 
på ett mönsterpapper. Dessa former sågades sedan ut ur tjocka träskivor som ska hålla för 
barnlek. 

Efter det började jag producera 
stickade textilier som skulle klä 
formerna. I en förstudie arbetade jag 
med stickade textilier och hittade en 
teknik där fyllnadsgarn skapar en 
strukturerad yta. En av de textilierna 
kan ni se på den högra bilden. Den 
tekniken heter relief och bygger på att 
varan dubbelstickas. På så sätt 
skapas ett mellanrum mellan bottnen 
och framsidan och där stickas ett fyllnadsgarn in. Eftersom allt är stickat blir tyget stretchigt och 
på så sätt kan man välja vilka ställen man vill att fyllnadsgarnet ska få en 3D effekt. Med 
rundsticksmaskinen kan man även ha 6 olika färger vilket skapar många möjligheter när man 
skapar mönstret. Detta sticksätt ville jag även kombinera med släta tyger så att de tillsammans 
kan lyfta fram varandra i sina kontraster. Att bara använda sig av stickade tyger har även att 
göra med att de har samma uttryck och skapar en inkluderande helhet. Ull blir även tjockt, 
mjukt och kompakt när man krymper det vilket var en egenskap jag letade efter. 
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Analys  
Interakt ion  
När installationen började ta form bjöd jag in två barn från en förskola för att höra deras 
synpunkter kring installationen. Innan barnen kom talade jag med en förskolelärare kring hur jag 
skulle bemöta barnen på bästa sätt. Målet är att få barnen att känna sig välkomna och fria att 
säga vad de vill. Därför kom vi fram till att ställa öppna frågor. 
 

Iakttagelser av hur Lukas 3 år och Viktor ia 5 år använde insta l lat ionen 

Mina två testpersoner Lukas 3 år och Viktoria 5 år kom in i rummet och kastade sig genast på 
kuddarna. Viktoria som är lite äldre kunde gissa vad det var för djur på kuddarna vilket Lukas 
hade svårare med. Hon gissade även på de andra djuren i mönstren. Vid frågan om de kände 
sig glada eller ledsna sa de båda att de kände sig glada och ville vara i rummet. De kände på 
fyllnadstextilen och gissade vilka djur det fanns på det. De gillade färgerna på denna. De såg 
även direkt löven och trodde att det var små träd. Först frågade jag dem om de visste vilken 
plats de kommit till och de visste de inte. Jag frågade dem om de trodde detta var rymden, 
havet, månen, savannen, öknen och de svarade nej på alla. Sedan frågade om de trodde att 
det var djungeln och då sa de ja de trodde även att det var en skog. Både Viktorias och Lukas 
favoritplats i installationen var bakom det lilla berget i hörnan, där gömde dem sig och tog med 
sina kuddar och placerade dem som en vägg. 

Vid frågan hur det brukar gå till på deras sagostunder svarade de at de måste sitta ner. På 
frågan om de hade velat ha mina kuddar att sitta på under deras sagostund sa de direkt ja. 
Mattan sa de kändes mjuk och de ville verkligen komma tillbaka och leka och gosa när alla 
kuddar var insatta och installationen klar. 

Slutligen byggde jag klart installationen och lade till ledljus bakom formerna för att få fram ännu 
ett djup i rummet och en ljusblå bakgrund för att förstärka känslan av en skogsdunge och 
matta ner den vita väggen. 
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Resul tat 
Resultatet av examensarbetet är en platsspecifik installation som uttrycker en fantasivärld där 
intentionen är att textila mönster och former uttrycker fantasi och glädje. Installationen är i skala 
1:1 och anpassad för sagostunder för barn i förskoleålder. 
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Diskussion  
Process- och resul tatd iskussion 
Mitt mål med examensarbetet var att få kunskap om hur en installation kan utformas där 
mönster och tredimensionella former interagerar. Jag ville även få mer kunskap i hur mönster 
kan kombineras. En målsättning var även att skapa förutsättningar för att barn ska, utifrån sagor 
de läser i sagohörnan, kunna associera till den fantasivärld som finns gömd i textilen. Målet var 
även att skapa en fantasivärld där man kan sätta sig och läsa eller sitta i grupp och lyssna på 
sagor, flytta runt mjuka möbler och själv ordna så att det blir mysigt. Att skapa en oas i 
biblioteket där man kan slappna av och försvinna in i böckernas magiska värld. Ytterligare en 
målsättning var att använda mig av ett metodiskt processarbete utifrån formulering av idé till 
slutligt genomförande i skala 1:1. Jag har fått ökad kunskap i hur en installation kan utformas 
där mönster och tredimensionella former interagerar. Jag även fått en större insikt i hur mönster 
kan kombineras då jag undersökt många olika mönsterkombinationer. Enligt de förskolebarn 
som var testpersoner har jag även uppnått målet med att skapa en plats för avkoppling och en 
fantasivärld som uppmuntrar till läsning.  

I arbetet har jag arbetet metodiskt för att komma fram till hur tredimensionella former och 
mönster kan samverka genom att testa många olika varianter. Det har gett mig erfarenhet och 
större kunskap om hur mönster kan kombineras och integrera med tredimensionella former. 
Jag kom fram till att kombinationen av många olika mönstrade textiler på ett antal 
tredimensionella former i en installation skapar ett rörigt intryck och att mönstrade textilier 
kombinerade med enfärgade textilier lyfter fram de mönstrade textiliernas egenskaper. Slutligen 
användes sammanlagt 3 olika mönster i installationen och färgerna ur min färgkarta 
reducerades ordentligt för att uppnå ett sammanhålet uttryck.  

I förhållande till min analys av biblioteken i Göteborg, Mölndal och Borås tycker jag att min 
installation har fler mjuka platser och möjligheterna att kunna möblera om är större. Göteborgs 
sagohörna är uppbyggd som en scen medan min installation är inte uppbyggd som en scen 
eftersom jag tror att man måste vara en riktigt stor grupp med barn för att det ska vara 
nödvändigt. Jag tror att kontakten med barnen blir mer naturlig om alla sitter nära varandra på 
en mindre yta. 

Under arbetets gång insåg jag att mina inspirationskällor främst kom från David Hockney, pop 
upp korten och Tove Jansson. Det hade räckt med bara dem som inspirationskällor. Det har 
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även varit en utmaning att vara metodisk och veta vad som var nästa steg i processen. Det var 
något jag fick testa mig fram till. I min installation har jag försökt att arbeta med tredimensionella 
former på bästa sätt för att kunna förhöja textiliernas mönster och för att skapa ett djup, det var 
något som för mig var viktigt att fokusera på. 

Jag skulle ha velat införa något som rör sig horisontellt i taket, så att man kan ligga på marken 
och fantisera, men det får ske utanför detta projekt eftersom tiden inte räckte till. En annan sak 
som jag även hade velat ta ställning till var att integrera med mönstren i en saga på t.ex. en 
ipad. På så sätt kan de äldre barnen få ännu en dimension av sagorummet. Barnen skulle 
också ha kunnat integrera med mönstren på annat sätt, som tillexempel MaKey. MaKey är en 
ljudinstallation man kopplar samman med ledande trådar. En idé är att ett ljud skapas när 
någon kliver in i installationen eller att en saga berättas när man trycker på en knapp eller ett 
djur på väggen. Sagorna som spelas upp ska förslagsvis baseras på djuren i rummet eller 
klassiska sagor som utspelar sig i skogen. Det hade varit intressant att utveckla dessa olika 
tekniker för att skapa ett rum för fler sinnen och intryck som på så sätt kan hjälpa barn i deras 
språkutveckling. 

Det svåraste valet i arbetet var när formerna i taket skulle bestämmas. Eftersom de andra 
delarna i rummet var klara behövdes det ett perfekt tak för att helheten skulle harmonisera med 
de egenskaper jag ville få fram i rummet. Därför var det viktigt att det kändes rätt med formerna 
i taket. En annan svårighet var filtningen för att få rätt kvalité och att uppnå bra färgnyans-
skiftningar när de olika garnernas färger blandades vid filtning. 

 
Metoddiskussion 
Metoden som arbetet bygger på utgick från ett urval av olika designförslag. Urvalsprocessen 
baserades på hur väl designförslagen visualiserade de olika ledorden. Beskrivande text var ett 
bra sätt att synliggöra och analysera mina beslut. Alla steg i processen bygger på att 
föregående steg känns 100 % rätt. Ibland var jag tvungen att gå tillbaka och göra om och lägga 
till nya idéer som kom upp. Att jobba i en skalmodell var något som verkligen underlättade i mitt 
arbete men det är också svårt att skaffa sig en helhetsbild av hur det skulle se ut i verkligheten. 
Därför hoppade jag lite mellan de stickade textilierna och min skalmodell. Det blir inte samma 
sak med stickade textilier i verkligheten som utskrivna papper. 
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Slutsats 
Med ledorden trygg, rofylld, inkluderande, lockande, fantasifull och rolig har målet varit att skapa 
en textil installation med namnet ”En magisk plats”. Installation är avsedd för ett bibliotek där 
barn i förskoleåldern kan ha sagostunder eller sitta själva och läsa. Installationen är uppbyggd 
av stickade mönstrade textilier i två olika sticksätt. När jag tittar på resultatet tycker jag att man 
får en klar bild av att det är en textil hörna som inbjuder till kreativitet och rofylldhet. Förslag på 
fortsatt utveckling är att djupare undersöka hur installationen fungerar som sagohörna. Det 
hade även varit intressant att utveckla interaktionen mellan barnet och installationen genom att 
installera elektronik vilken genererar ljud när olika delar av installationens textilier aktiveras genom 
beröring. 
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Mönsterb i laga 
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Dessa fyra mönster används i olika färgställningar och sticksätt i installationen.  
 
 

 
 


