
”Vi bor också här”

För avläggande av filosofie kandidatexamen i informationsdesign, 
med inriktningen rumslig gestaltning.  
Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Håkan Wannerberg
Examinator: Yvonne Eriksson 
Akademin för innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2011-06-01

en utomhusutställning på Parken Zoo

Linn Köpsell





Förord

Jag skulle vilja inleda den här rapporten med att rikta min tacksamhet 
till alla som hjälpt mig i min process. Min handledare Håkan 
Wannerberg har varit ett viktigt stöd och för det vill jag tacka 
honom. Det har varit intressanta diskussioner som fört mig framåt i 
tankegångarna. Jag vill tacka Jennie Westander och Parken Zoo för att 
jag fick chansen att fördjupa mig i ett så spännande projekt och för att 
ni trodde på mig. Tack även till familj och vänner som stått ut med 
högar av böcker och bemödat sig med att läsa igenom rapportmaterialet. 
Era synpunkter har varit mycket värdefulla. Slutligen vill jag rikta ett 
stort tack till Natasha Södergren för din gästfrihet. Utan de intensiva 
dygnen med dig och Anna i kollektivet hade jag aldrig blivit färdig i tid.





Abstract Sammanfattning
I detta examensarbete redovisas mitt förslag på utformning av en 
utomhusutställning på Parken Zoo i Eskilstuna. Studier har gjorts för att 
försöka reda ut hur målgruppen 3-10-åringar kan stimuleras och ledas 
genom utställningen. I arbetet ingår även en lekfull gestaltning av 16 
utställningskomponenter i form av bostäder åt vanligt förekommande 
sörmländska djur. 

För att samla in data och kunskaper har flera observationer gjorts 
på barn i lekmiljöer. Jag har även gjort en introspektion och samlat 
data genom regelbunden kontakt med Parken Zoo. Studierna har 
visat att barn tycks lockas av lekredskap som inbjuder till aktivitet 
och att leken ofta sker i rumsligheterna mellan redskapen. De vuxnas 
inställning spelar stor roll för omfattningen av barnets utforskning i 
lekmiljön. Teoretiskt material är inhämtat från utvecklingspsykologin, 
muntlig berättarkultur, teorier om lekmiljöer, utställningsdesign och 
wayshowing. 

Examensarbetet har resulterat i ett utställningskoncept där de lekfulla 
bostäderna tolkats utifrån djurordspråk. Dessa har visualiserats med 
hjälp av idéskisser och fotorealistiska vyer. Vid varje bostad finns det 
en skylt i form av en lucka i marken. Skyltarna innehåller lättsam 
information om de olika djuren.

Min tolkning är att en utställning med en komplex målgrupp bör 
innehålla flera ingångspunkter för att bereda möjlighet att stimulera 
personer som befinner sig i väldigt skilda utvecklingsstadier. Detta 
kräver utprovningar och vidare forskning. Studien lämnar även öppet 
för vidare forskning kring fenomen att följa strömmen på lekplatsen. 
Leker barnen vid de lekredskap de finner roligast eller leker de där flest 
andra barn är?

 

Nyckelord: wayshowing, barnutställning, utomhusutställning, 
djurordspråk, barn i utemiljöer, djurbostäder.

This thesis presents my proposal for the design of an outdoor exhibition 
concept at Parken Zoo in Eskilstuna. The study intend to investigate 
the potential to guide and stimulate a complex target group of 3-10 
year olds. This assignment also includes the designing of the exhibition 
components, in the form of 16 playful accommodations for some 
common animals in Södermanland.

Several observations of children in playgrounds have taken place in 
order to collect data. My empirical studies also include an introspection 
and regular contact with the Zoo. My studies have shown that children 
seem to be attracted by play equipment that invites to activity. Also, 
the playing often occurs in the spatiality between the playing devices. 
The adults’ attitudes play a major part in the child’s exploration 
process. Theoretical data was obtained from developmental psychology, 
storytelling culture, theories of play environments, exhibition design 
and wayshowing.

The work has resulted in an exhibition concept, in which the playful 
accommodations are interpreted upon animal sayings. These have 
been visualized by rough sketches and photo-realistic views. At each 
accommodation there is an information sign underneath a shutter. The 
signs include easy-going information about the different animals.

My interpretation is that an exhibition of a complex target group should 
include multiple entry points to provide an opportunity to reach people 
from many different age groups. This will although require testing on 
the target group for further research.The study also leaves open for 
further research into the phenomena of going with the flow on the 
playground. Do children choose their preferred playground equipment 
based on what they find fun or based on where most of the other 
children are? 
 
 
Key words: wayshowing, children’s exhibitions, outdoor exhibitions, 
animal sayings, children in outdoor contexts, animal’s accommodations.
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1. Utgångspunkter
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1.1 Bakgrund 
Parken Zoo i Eskilstuna uttryckte ett önskemål om en utställning 
med temat “Vi bor också på Parken Zoo”. De ville uppmärksam-
ma de djur som inte tillhör djurparkskollektionen, dvs. ekorrar, 
fåglar, humlor, snokar och andra svenska djur som har valt att 
bosätta sig i parken av fri vilja. I samband med ombyggnationen 
av ”Lilla Zoo” tilldelades utställningen en oanvänd skogsdunge. 
Önskemålet var en utomhusutställning med djurens bostäder 
gestaltade på ett lekfullt sätt. Det fanns därmed inga krav på att 
bostäderna skulle vara realistiska. Gestaltningen bör dock inte 
sväva ut för långt ifrån sanningen så att felaktig information om 
djuren lärs ut. Mössens hus får således inte hamna i trädtopparna 
eller fågelholkarna nergrävda i marken, eftersom det insinuerar att 
djuren bor så i naturen. 
 
Då ”Lilla Zoo” främst riktar sig till 3-10-åringar blev de även mål-
grupp för utställningen. Tanken med utställningen var inte att bo-
städerna ska bebos på riktigt. Avsikten är istället att uppmärksamma 
målgruppen på att det även finns djur ur den sörmländska faunan 
som bosatt sig i djurparken, precis som i vilken skogsbacke som helst. 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med mitt arbete är att formge en utställning som stimulerar 
barn i åldrarna 3-10 år. Utställningen ska bereda möjlighet att 
låta målgruppen ta till sig de vilda djur som finns i närmiljön på 
ett lättsamt sätt. Målet är att hitta ett tilltal, en gestaltning och 
ett vägledningskoncept som gör det möjligt för de olika ålders-
segmenten ur målgruppen att stimuleras av utställningen.  
 
 
1.3 Problemformulering 
Utställningens målgrupp är bred då den riktas till barn i åldrarna 
3-10 år. Problematiken vilar i att skapa en gestaltning som attra-
herar treåringarna likväl som tioåringarna, då de befinner sig på 
helt olika förståelsefronter i livet. Många kommer i sällskap med 
en förälder eller någon annan vuxen. Ett utställningsbesök som 
leds av en engagerad förälder gör att barnet får ut mer av vistelsen 
(van Schijndel m.fl. 2010, s. 800). Därför bör även den medföl-
jande föräldern stimuleras. Den stora målgruppens komplexitet är 
således en viktig faktor att ta hänsyn till i gestaltningen. 

I detta avsnitt ämnar jag presentera de förutsättningar jag haft i mitt arbete. Jag kommer att beskriva bakgrunden till arbetet och presentera problem-
formuleringen och mina frågeställningar. Begrepp och avgränsningar förklaras även. Slutligen redogör jag för teoretiska och metodiska utgångspunkter.



Även om gestaltningen av bostäderna ska vara lekfull så bör det 
finnas drag av realism för att felaktig information inte ska läras 
ut. Det är en balansgång som behöver beaktas. Intrycket riskerar 
dessutom att bli splittrat om de gestaltade djuren väljs ut på måfå. 
Därför bör de väljas utifrån en tydlig, gemensam röd tråd. 
 
Vägvisning och orienterbarhet är viktiga faktorer för att barnen 
ska hitta utställningen och kunna tillgodogöra sig den när de väl 
är där. Min ambition är att locka besökarna från huvudstråket 
och leda in dem till utställningsytan. Väl på utställningsytan bör 
besökarna ledas till de olika utställningskomponenterna.  
Gestaltningen bör därför fungera både lockande och ledande. 
 
 
1.4 Frågeställningar 
• Hur utformas en utställning som stimulerar de olika individerna  
   i den breda målgruppen 3-10-åringar, samt deras föräldrar? 
• Hur leds besökaren genom utställningen på ett spännande sätt? 
 
 
1.5 Avgränsningar 
Jag har tagit fram ett utställningskoncept, där gestaltningen av 
bostäderna är på en detaljnivå som gör det möjligt för Parken Zoo 
att fatta beslut om de vill genomföra konceptet. Det innebär att 
jag har fokuserat på utställningens flöde och på att hitta ett  
berättartekniskt grepp som knyter an till den breda målgruppen. 
Min avsikt är därför inte att göra fullständiga konstruktions- 
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lösningar till de olika bostäderna. De bör istället ses som idéskisser 
med potential till vidareutveckling. Idéerna har tagits fram med 
en medvetenhet om att de är rimliga i utomhusmiljö, utifrån den 
kompetens i konstruktion och material som jag redan besitter. Det 
finns också skyltning med i konceptet. Jag ämnar visa ett förslag  
på skyltningens form och informationsnivå. Tankar om möjliga  
materialval finns men de behöver ytterligare fördjupning i samråd 
med Parken Zoo. Då förslaget syftar till att visa utformningen så 
anser jag att det är viktigt att vidareutveckla val av grafisk form, 
typsnitt, bildmaterial etc. i ett eventuellt fortsatt arbete. 
 
Platsen är avgränsad av min samarbetspartner. Jag kommer inte att 
titta på någon annan del av Parken Zoo än den tilldelade dungen 
inne på Lilla Zoo. Bostadsstationerna visas genom skisser. Fem 
stationer har dessutom visualiserats mer verklighetstroget genom 
fotomontage. Om Parken Zoo väljer att gå vidare med mitt  
koncept så ämnar jag att vidareutveckla dessa idéer. 

Lilla Zoos placering inom Parken Zoo.
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1.6 Begreppsförklaring 
Nedan förklaras min definition av de begrepp som används  
genom hela rapporten. 
 
1.6.1 Barn 
Begreppet ”barn” är mångtydigt utan en närmare definition.  
Lenninger och Olsson skriver att det lätt flyter ihop till en grå 
massa. I själva verket är barn en mosaik av individer, med olika 
intressen och behov (2006, s. 9). Som redan nämnts vänder sig 
gestaltningen till barn i åldrarna 3-10 år och det är de jag syftar på 
när jag använder begreppet ”barn” i rapporten. Det är en komplex 
målgrupp, eftersom det är en enorm spännvidd i utvecklings- 
stadier, rörelsemönster och intresseområden hos de olika individerna. 
 
1.6.2 Wayfinding och wayshowing 
Wayfinding handlar om hur användare hittar i en miljö. Per  
Mollerup har myntat uttrycket wayshowing. Det fokuserar  
istället på hur människor kan ledas och informeras i en miljö,  
vilket exempelvis kan ske genom skyltning. Syftet med way- 
showing är att underlätta för wayfinding (2005, s. 71). Jag har valt 
att inte översätta uttrycken till svenska, då ”vägfinnarstrategier” 
varken känns som en korrekt översättning eller ligger rätt i munnen. 
 
1.6.3 Flöden och processer 
Högskolan har valt att applicera teman för de olika årskullarnas 
examensarbeten inom Informationsdesign. I år anknyter alla  

examensarbeten till ”flöden och processer”. Temat passar naturligt 
in i mitt examensarbete eftersom det fokuserar på wayshowing. 
Med hjälp av olika verktyg inom wayshowing leds besökaren vidare 
genom utställningen. Det skapas på så vis ett rörelserelaterat flöde. 
 
1.6.4 Organiska former 
Med organiska former menar jag det formspråk som finns  
representerat i naturen. 
 
 
1.7 Teoretiska utgångspunkter 
Arbetet med utställningen är komplext; det är många parametrar 
att ta ställning till. Jag har valt att fördjupa mig i målgruppen 
barn och utvecklingspsykologi då jag anser att det är av högsta 
vikt att förstå de olika åldrarna för att kunna skapa utställningen. 
Jag har undersökt Vygotskijs och Piagets teorier om barns utveck-
ling men det är främst Piagets teori som ligger till grund för mina 
designval (Jerlang 1999). Utöver det har jag läst böcker och veten-
skapliga artiklar om pedagogik i utemiljöer och barns samverkan 
med djur och natur. 
 
Även teorier inom wayshowing och wayfinding har varit av intresse 
för att bestämma flödet och nivån av vägvisning i utställningen. 
Jag har bl.a. vänt mig till Gibsons teori om visuell perception där 
jag fördjupat mig i rörelsemönster i utemiljöer (1979). 
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1.8 Metodval
1.8.1 Observation
Jag ville få en bild av vad målgruppen lockas till att leka med och 
insåg att den litteratur och forskning jag kommit över inte skulle 
förse mig med den informationen. Därför gjordes observationer 
kring lekbeteenden. Bell menar att det kan vara stor skillnad på 
vad människor säger sig göra, och vad de sedan faktiskt gör  
(2000, s. 137). Det var en avgörande anledning till mitt val av 
metod. Jag ville uppleva beteendet stöpt i en så naturlig form som 
möjligt. Anledningen till att observation valdes framför intervjuer 
eller enkätundersökningar berodde även på målgruppen. Jag ansåg 
att merparten av barnen inte var mogna att själva analysera och 
berätta för mig om sitt beteende. Det är dessutom lätt hänt att en 
person som berättar om sitt beteende gör det i stora drag. De  
viktiga detaljerna går då förlorade. Genom att observera mål-
gruppen i sin naturliga lekmiljö i olika lekparker kunde jag istället 
upptäcka och samtidigt inspireras av barnens handlingar.  
 
1.8.2 Introspektion 
Introspektion är en subjektiv insamlingsmetod där forskaren 
observerar sina egna känslor. Frostling-Henningsson skriver att 
forskning kring upplevelser och beteenden med fördel kan göras 
genom introspektion. Om forskaren är driven av ett personligt 
engagemang är metoden särskilt lämplig (2008, s. 183). För att 
studera flöde och wayshowing i en utomhusutställning i textilkonst 
på Vallby Friluftsmuseum i Västerås tillämpade jag introspektion. 

Syftet var att studera mina egna känslor av trygghet respektive 
osäkerhet i utställningens flöde. 
 
1.8.3 Intervju 
Jag har intervjuat Jennie Westander, min kontaktperson på Parken 
Zoo. Syftet med intervjun var att få en bakgrund till samarbets-
partnerns syn på utställningen. Den gav mig även viktig information 
om förutsättningarna för projektet. Westander har dessutom fungerat 
som ett viktigt bollplank under arbetsprocessen.
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2.1 Teori

2.1.1 Utvecklingsteorier
2.1.1.1 Jean Piaget
Jag har valt att utgå från Jean Piagets utvecklingsteori då den  
fokuserar på olika åldrars särskilda sätt att tillgodogöra sig kun-
skap i omgivningen. Piaget har delat in teorin i fyra stadier; 
sensomotoriskt, preoperationellt, konkret operationellt och for-
mellt operationellt. Min målgrupp befinner sig i de två mellersta 
stadierna; det preoperationella stadiet (ca 2-7 år) och det konkret 
operationella stadiet (ca 7-11 år). Piaget menar att övergången 
till det preoperationella stadiet kommer sig av att barnet kan börja 
bilda symboler och förstå begrepp. En treåring börjar alltså kunna 
förstå att världen inte enbart kretsar kring det egna jaget, utan att 
barnet är ett objekt i en värld fylld av andra objekt. De är dock 
fortfarande egocentriska och har en animistisk världsbild; de tror 
att ”döda” ting har känslor, t.ex. att det gör ont i gräset när man 
sliter upp det (Jerlang 1999, s. 252). Jag förutsätter visserligen att 
de minsta barnen kommer vandra genom utställningen tillsam-
mans med en förälder. Men det är ändå viktigt att de har förmå-
gan att bilda sig en uppfattning och förståelse för den egna rollen 

i relation till utställningsobjekten och vägledningen i utställ-
ningen om de ska kunna tillgodogöra sig den. Det gäller därför 
att hitta ett tilltal som är anpassat till denna åldersgrupp. De lite 
äldre barnen som befinner sig i det konkret operationella stadiet 
har enligt Piaget börjat tänka logiskt. De förstår att det finns 
andra synvinklar än de egna. Förståelsen för rum har förändrats 
radikalt och barnet har fått en uppfattning om relationer mellan 
avstånd och sammanhang (Jerlang 1999, ss. 260-261). De här 
barnen förstår i högre grad relationen mellan de olika objekten i 
utställningen och vägledningsmomentet. De kommer att kunna 
tillgodogöra sig utställningen på ett mer logiskt, utforskande sätt, 
vilket gör att det är viktigt att hitta ett annat tilltal till dem än till 
de yngsta barnen. 
 
2.1.1.2 Barn och djur 
Leicht Madsen lär ut naturvetenskap, socialmedicin och allmän 
pedagogik på lärarhögskolan i Alberstlund i Danmark. Han har 

2. Insamlad data
Detta avsnitt är indelat i två delar. Den första delen behandlar den teori jag utgått ifrån, medan den andra delen redovisar och analyserar 
mitt empiriska material. 
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även en veterinärexamen och har skrivit boken Barn, djur & 
natur. Boken används inom det svenska högskoleväsendet och i 
den tar Leicht Madsen upp Piagets utvecklingsstadier kopplat till 
relationen med djur. Han berättar att barnen kan börja skilja på 
olika djur först när de kommer in i åldersspannet 4-10 år. Barnet 
har då börjat skapa sig egna uppfattningar och åsikter om till-
varon och djuren, utifrån egna erfarenheter. De förstår att djuren 
är andra levande väsen (1999, s. 140). Det är viktiga insikter för 
att kunna tillgodogöra sig min gestaltning. Jag tror dock inte att 
åldersindelningarna ska tolkas som hårda fakta. Min erfarenhet 
från arbete på olika förskolor säger mig att barn i samma ålder tar 
olika lång tid på sig mellan de olika utvecklingsstadierna. Men 
det är ändå bra att vara medveten om åldersindelningarna. De har 
fungerat som ett stöd i arbetet med gestaltningen. 
 
Vidare menar Leicht Madsen att barnens förhållande till djuren 
är huvudsakligen färdigutvecklad i tioårsåldern, dvs. för de äldsta 
barnen i min målgrupp. De har redan färdiga åsikter och det ska 
mycket till för att ändra ett barn om det redan bestämt sig för att 
spindlar är avskyvärda (Leicht Madsen 1999, s. 144). 
 
Djurens betydelse för barns utveckling kan även belysas i ett 
vidare samhällsperspektiv. Det finns forskning som tyder på att 
kontakt med djur har en positiv inverkan på fysisk hälsa och väl-
befinnande. Ungdomar som haft kontakt med djur tycks ha bättre 
självförtroende än de som inte har haft kontakt med djur. De 
tycks dessutom utveckla sin sociala förmåga mer. De får lättare att 

tyda kroppsspråk och andra icke-verbala kommunikationssignaler, 
menar Folke-Fichtelius (1995, ss. 7-9). Sådana forskningsresultat 
bör dock tolkas med viss försiktighet. Det är svårt att veta hur 
barnet ifråga hade utvecklat sin sociala kompetens om det växt 
upp utan kontakt med djur.  
 
Barn är väldigt måna om djuren och vill att de ska ha det bra 
(Cele 2006, ss. 142-143). Det finns en enorm kraft i detta intresse 
och engagemang för djur. Som resurs är det värdefullt, inte bara 
för mig i det här arbetet utan även i andra lärandesituationer. Det 
befintliga intresset för djur kan fungera som ett tacksamt hjälp-
medel för att förmedla de budskap man vill nå fram med till barnen. 
 
2.1.2 Fabler 
Fabler är korta berättelser med ursprung i muntlig, folklig berät-
tarkultur. De är uppbyggda av en enda episod med moraliskt 
avslut och innehåller oftast förmänskligade djur som både tänker 
och handlar. Karaktärerna har en enda tydlig, stiliserad egenskap; 
myran är flitig, räven är listig, åsnan är envis etc. (Boglind &  
Nordenstam 2010, s. 19). Med sina tusenåriga rötter betraktas 
fabeln som den tidigaste formen av barnlitteratur (Grenby 2008, 
s. 11). I modernare djurberättelser framställs djuren som indi-
vider istället för stereotyper, och har under 1900-talet blivit ett 
vanligt inslag i Sverige genom bland annat Disney, Pelle Svanslös 
och Nalle Puh (Boglind & Nordenstam 2010, s. 28). Använd-
ningen av fabler i undervisningssammanhang är ett gott exempel 
på tillämpning av djur i lärandesituationer. Det fick mig att börja 
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fundera kring tendenser av att förmänskliga djuren och vad det 
kunde föra med sig för positiva effekter i mitt arbete. 
 
2.1.3 Humanistisk synvinkel 
Barn har en särskilt stor tendens att tillskriva djuren mänskliga 
känslor. De är dock inte ensamma om denna företeelse för det 
gäller även många vuxna (Folke-Fichtelius 1995, s. 20). Olika 
djur har olika hög status och det behöver inte vila någon logik 
i våra känslor gentemot olika arter. En råtta skapar obehag och 
äckelkänslor hos många medan en ekorre inte alls möter samma 
känslomässiga motstånd, utseendemässiga likheter till trots. Våra 
katter får vara ute med motiveringen ”vem vill vara instängd hela 
livet?” medan vi inte har några problem med att låta undulaten 
tillbringa sitt liv instängd i en bur. 
 
Vi verkar ha en tendens att se på djuren utifrån oss själva. Vad är 
det som gör att vi glömmer bort att se saken ur djurets perspe-
ktiv? Kanske beror det på att vi är mer intresserade av oss själva 
än av djuren. Det kan låta egocentriskt och trist men jag tror inte 
att det är av ondo. Djuren kan användas som symboler för våra 
egna mänskliga känslor och egenskaper och vi kan lära oss av 
det. Folke-Fichtelius skriver att barn har lätt för att identifiera sig 
med djuren. De kan släppa fram egna tankar och känslor genom 
dem och koppla det till människorna i sin omgivning (1995, s. 
23). Vårt förmänskligande av djuren kan således leda till en större 
förståelse för det egna jaget, personer i vår omgivning och sam-
spelet däremellan. 

2.1.4 De vuxnas roll för utvecklingen
Leicht Madsen menar att de vuxna som besvarar barns frågor 
har ett stort inflytande på barnets mentala utveckling. Sättet som 
de vuxna möter barnens frågor på påverkar barnets nyfikenhet 
och motivation till att lära sig om omgivningen och verkligheten 
(1999, s. 50). Erfarenhetspedagogiken säger att barn behöver 
tidigare erfarenheter att koppla samman med ny kunskap. Mycket 
av den kunskap som förmedlas till barn rinner bara rakt igenom 
eftersom de inte kan relatera till den. Många av nutidens barn 
har bristande egenhändigt upplevda erfarenheter. Det beror på 
att de utestängs från många vuxenaktiviteter, t.ex. arbete, som 
annars hade gett värdefulla livserfarenheter. Dessutom byggs 
många barns världsbild av ”andrahandserfarenheter” genom TV, 
film, böcker och Internet. För att vi vuxna ska bereda barnen möj-
ligheten att bli kunniga och medvetna individer bör vi tillåta dem 
att uppleva på egen hand och skänka dem upplevelser, snarare 
än att servera våra egna tankar och insikter på ett fat. Kunskap 
bygger på barnets egen aktivitet (Leicht Madsen 1999, ss. 81-82) 
och det vill jag ta fasta på i mitt koncept. Därför måste det finnas 
ett tilltal i gestaltningen som uppmuntrar till egen aktivitet. För 
att sporra den egna utforskande leken gäller det att finna de olika 
åldersgruppernas gränsområden mellan kunskap och okunskap. 
Men jag anser även att det är viktigt att engagera föräldrarna 
i utställningen. En engagerad förälder uppmuntrar nämligen 
barnets utforskning och är nödvändig för ett lyckosamt resultat. 
Effekten består i längre utställningsbesök, vilket resulterar i att 
barnet kan tillgodogöra sig utställningen på ett djupare plan än 
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om det skulle ha utforskat på egen hand eller med jämnåriga (van 
Schijndel m.fl. 2010, s. 800). Men en förälder som inte trivs eller 
finner barnens lekmiljöer stimulerande kommer inte att fungera 
i uppmuntrande syfte (Norén-Björn 1977, s. 201). Därför är det 
viktigt att även hitta ett tilltal som intresserar och engagerar den 
vuxna.

2.1.5 Kunskap
Ekman påpekar att det råder ett överflöd av information i dagens 
samhälle. Vidare beskriver han hur det har en förmåga att kväva 
vår egen kreativitet, förmåga att tänka och lust att upptäcka  
(1996, s. 32). Rapp har författat boken Väntande spännande natur 
och menar att naturundervisningen kan göras mer spännande 
för barnen genom överraskningar vid vandringar i skogen och i 
utemiljön. En variation skapas i undervisningen, som han menar 
uppmuntrar barnens fantasi, kreativitet och förmåga att lära (1992, 
s. 23). Det är dock svårt för människor att ta in information om 
det först inte finns ett intresse för att göra det. I det hänseendet vill 
jag därför inte tvinga kunskap på min målgrupp. Det är mer effek-
tivt om den istället väljer att ta till sig det som är av intresse för den 
egna individen. Jag anser därför att det inte är viktigt att enbart 
servera barnen biologiska fakta om djuren. Det vore istället värde-
fullt att få igång den egna nyfikenheten, reflektionerna och funder-
ingarna genom att uppmuntra upptäckarlusten. Jag bedömer att 
det är viktigt med olika intressemässiga ingångar, så att besökarna 
kan ta till sig det som passar den egna individen. Min ambition 
är därför att det ska finnas olika nivåer av tilltal, så att var och en 

får chans att hitta något som känns roligt eller intressant. Jag anser 
dessutom att det är lättare att skapa en gestaltning med lekfull 
framtoning om jag även får hämta inspiration ur det humanistiska 
perspektivet. Det är sedan upp till var och en att välja inom vilka 
områden eller på vilken nivå man vill ta in kunskapen.

2.1.6 Barn och lek i utemiljö 
I leken har kunskapen kulör, till skillnad från informationsflödets 
gråskala (Ekman 1996, s. 32). Mårtensson har tagit fram några 
kännetecken för en bra lekmiljö. Ytan är viktig för att barnen 
ska få svängrum. Kuperad terräng är en annan viktig faktor. 
Det ska dessutom finnas träd och buskar. Förhållandet mellan 
olika lekredskap och platser är avgörande. Redskapen ska 
placeras i närheten av vegetationen och en blandning av öppna 
ytor, vegetation och lekmiljöer är bra för leken (2006, s. 19). 
Utställningsytan på Parken Zoo har en väldigt varierande terräng, 
vilket gör att den är optimal för en sådan här utställning.  

Utställningsytan består 
av kuperad terräng.
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Jag vill poängtera att jag inte räknar med att kunna bestämma 
hur eller var barnens lek ska äga rum. Men eftersom jag vill att 
besökaren ska få ta del av utställningens olika komponenter anser 
jag att det är viktigt att styra och leda på platsen. En stig i skogen 
annonserar att andra människor vandrat där tidigare. En stig 
signalerar därför att det är rätt väg att gå (Mollerup 2005, s. 67). 
Då min ambition är att leda besökarna förbi de olika bostäderna 
skulle en stig genom utställningsytan fungera som en tydlig 
vägledare.
 
Barn behöver inte så avancerade lekredskap. De kan ofta ha roligt 
med enbart en kotte och en pinne tillhands, eftersom föremålen 
blir något annat än en kotte eller pinne i leken (Nelson & Svens-
son 2005, s. 34). Det betyder dock inte att miljön inte spelar 
någon roll. Norén-Björn har studerat barns användning av lek-
platser utomhus och konstaterar att den mesta leken pågår i rum-
men runt, under och mellan lekredskapen (Lenninger & Olsson 
2006, s. 9). Upplevelsen av rummet är intensivare hos barn än hos 
vuxna. Det gör att barnet är väldigt utelämnat till omgivningen 
(Mårtensson 1993, s. 10). De behöver gott om plats i leken efter-
som de är i ständig rörelse. Hela kroppen används i upptäckten av 
omgivningen. Genom att barns nerv- och muskelapparat är under 
utveckling tröttas de ut fortare. Barnet måste därför byta ställning 
oftare än en vuxen (Norén-Björn 1977, s. 187).

”Bra för barn” och ”barn tycker om” är töjbara begrepp som 
används med varierande grad av kunskap (Lenninger & Olsson 

2006, s. 11). Vuxna och barn har ofta olika uppfattningar om vilka 
miljöer som är roliga. Som vuxen formgivare av barns lekmiljöer 
är det därför viktigt att skilja på vad vuxna tycker verkar roligt och 
vad barn faktiskt tycker är roligt. Det är lätt att fastna i föreställn-
ingar om att barn tilltalas av ett annorlunda, ”kul” formspråk med 
mycket organiska former. Jag tror att vi glömmer något viktigt 
på vägen om vi formger miljöer efter vad som ser roligt ut ur ett 
vuxet perspektiv. Vi får inte glömma fantasins stora roll i leken. 
Lenninger och Olsson spekulerar i att personer som kommer ihåg 
hur det var att vara barn är de som lyckas bäst med att skapa lyck-
ade lekmiljöer i det offentliga rummet (2006, s. 11). Jag tror att 
det ligger något i det och att vi vuxna har en tendens att ”krångla 
till” barnens lekbehov. Kanske behöver barnen inte de dyraste och 
häftigaste studsmattorna, egentligen? 

Jag tycker att den här lekparken verkar rolig, men är det för att 
jag som vuxen kommit att tycka om det använda formspråket? 
Hade jag tyckt att den verkade lika rolig om jag varit 5 år?
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Parken Zoo skapar sina miljöer utifrån ledorden ”enkelt, lekfullt 
och gemenskap” (Westander, forskare på Parken Zoo, 2011-05-
20). För att förankra utställningen i den befintliga kontexten är 
det viktigt att min gestaltning följer samma ledord. Den får därför 
inte vara krånglig eller för avancerad, för det skulle gå emot både 
ledord och barnens lekbehov. 

2.1.6.1 Säkerhet i lekmiljö 

Säkerhet är viktigt i en miljö som används av barn. Många gånger 
är det möjligt att eliminera olycksrisken med små och enkla  
medel (Svenska kommunförbundet 2003, s. 3). Men alltför 
många lekplatser har fastnat i att enbart fokusera på säkerhet.  
Garanterad säkerhet skapar aldrig några fullvärdiga miljöer för 
barn. Det nyfikna, lustfyllda utforskandet är själva drivkraften i all 
lek. Fokuseringen på säkerhet i lekmiljöer blir därför en riskfaktor 
för barns utveckling (Lenninger & Olsson 2006, s. 10). 

Parken Zoo tycker att det är viktigt att behålla miljön på utställ-
ningsytan så autentisk som möjligt; den ska inte kännas konstru-
erad. Det ska kunna vara vilken sörmländsk skogsbacke som helst 
och får inte kännas som en anlagd sådan. Snår och taggiga buskar 
finns på platsen, men inte i direkt anslutning till stigen. Eftersom 
min ambition är att besökarna ska vilja hålla sig till stigen, för 
att få syn på bostäderna, ser jag ingen vikt av att rensa upp i hela 
miljön.

2.1.7 Utställningsdesign för barn 
Lorenc m.fl. skriver att utställningsdesign för barn måste ske 
baserat på åldersgruppens intressen, eftersom en 2-åring och en 
10-åring har helt olika preferenser. De menar att observationer av 
lekande barn är en bra metod som kan hjälpa designern i arbetet 
med utställningen (2007, s. 66). Det är ytterligare en anledning 
till att hitta olika tilltal till de olika åldersgrupperna.  
 
2.1.8 Locka och leda
Gibson skriver om perception kopplat till rörelse, orienterbarhet 
och wayfinding. En person som rör sig i en miljö får hela 
tiden olika vyer presenterade för sig. De nya vyerna byggs upp 
allteftersom, medan det redan sedda lämnas bakom. Vyerna 
är seriekopplade och presenterade i rätt ordning skapar de 
en förståelse för platsen (1979, ss. 198-199). Den naturliga 
terrängen på min yta gör det omöjligt för besökaren att hålla 
hela utställningen under uppsikt. Allteftersom besökaren vandrar 
längs stigen får den nya vyer presenterade för sig. Det finns ett 
spänningsmoment i det och förhoppningen är att den känslan ska 
fungera vägledande i sig.  
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2.2 Empiri 
2.2.1 Observationer 
För att studera relationen mellan lekredskap och vad som lockar 
barn ur min målgrupp valde jag att göra tre observationsstudier 
vid tre olika lekplatser. Den första skedde på Djäkneberget i 
Västerås, som har en stor, ofta välbesökt lekpark. De andra två 
skedde på två olika lekplatser på Skansen i Stockholm. 
 
Jag försökte hålla mig i bakgrunden för att inte störa leken genom 
min närvaro. På så vis kunde jag studera vilka fasta objekt som 
barnen drogs till, samt se vilka delar och lekredskap som inte 
användes, utan att påverka det naturliga beteendet för mycket. 
 
2.2.1.1 Pilotobservation: Djäkneberget 18 april 2011 
Jag gjorde en pilotobservation dagen innan den riktiga observa-
tionsstudien på Djäkneberget. Det gjorde jag som ett led i för-
beredelsen för att försöka undvika grövre missar. Under pilot-
observationen märkte jag att min egen klädsel bör väljas med 
omsorg. En liten flicka kom fram och började prata med mig.  
Innan hon gick sa hon att hon tyckte att jag bar en fin kjol. Jag 
misstänker att hon la märke till mig på grund av den färgglada 
kjolen och noterade att jag skulle klä mig mer neutralt för att 
smälta in bättre i den omgivande miljön. Även Holme och 
Solvang påpekar att valet av klädsel kan vara viktigt vid observa-
tionstillfället. Det gäller särskilt om man valt att göra en dold 
observation, eftersom det är lätt att bli avslöjad om man inte 

uppfattas som en naturligt förekommande person i miljön (1997, 
s. 115). För att inte verka tjuvlyssnande beslöt jag mig även för att 
ha hörlurar på mig, för att ge intrycket av att vara ute på en 
promenad i min ensamhet. 
 
2.2.1.2 Observation: Djäkneberget 19 april 2011 
Anledningen till att jag valde lekplatsen på Djäkneberget var att 
jag ville studera en välbesökt lekpark. Studien skedde en varm 
vårdag i april under påskveckan. Det var min första observations-
studie i ordningen och jag valde att studera olika barn för att se 
vilka objekt eller lekredskap i miljön de drogs till. De naturliga 
inslagen i miljön, som stenar och groddammen, lockade generellt 
mer än de byggda lekredskapen. Jag lade märke till att många av 
barnen inte tycktes bry sig om att de blev smutsiga. Det var 
däremot viktigare för föräldrarna. Vid upprepade tillfällen fick 
barnen tillsägelser gällande det lekbeteende som de vuxna verkade 
uppfatta som felaktigt. Ett barn som använde händerna till att 
utforska miljön under vattenytan i groddammen fick skäll, vilket 
tydligt hämmade den fortsatta leken. 
 
2.2.1.3 Observation: Trysil 22 april 2011 
Barnbacken vid Högfjällscentret i skidorten Trysil blev föremål för 
en av mina observationsstudier. I barnbacken finns en sagoinspire-
rad nerfart med statyer av troll och djur, vissa med ljudinstallationer. 



20

Jag ville studera om de skidåkande barnen drogs till eller visade 
uppskattning för några särskilda objekt i nerfarten. Ett träd hade 
försetts med en ljudinstallation som talade med barnen. Ljudin-
stallationen var i särklass det mest populära inslaget i nedfarten. 
 
Under tidpunkten för min studie i Trysil pågick en störtlopps-
tävling i barnbacken. Majoriteten av alla skidåkande barn deltog i 
den. Flera barn valde att delta i tävlingen flera gånger om, vilket 
indikerar att det var ett populärt inslag. Jag hörde flera gånger i 
högtalarna att treåringar deltog i tävlingen, vilka tillhör det yngsta 
segmentet i min målgrupp. Således verkar det finnas en tävlings-
lust representerad även hos de allra yngsta. 
 
2.2.1.4 Observation: Skansen 
Jag valde ut två lekplatser på Skansen för min observationsstudie 
kring vilka lekredskap som lockar flest barn. Vid observationen på 
Djäkneberget följde jag specifika barns lekbeteende men på 
Skansen fokuserade jag istället på specifika lekredskap. Målet med 
studien var att se om vissa redskap lockade till sig fler barn. Det 
soliga vädret hade lockat många besökare till Skansen, vilket 
resulterade i ett välbesökt turistmål, trots att det var första öppna 
veckan för säsongen. 
 
2.2.1.4.1 Ekorrparken 25 april 2011 

Ekorrparken bestod av fyra lekredskap; ett stort klättervänligt 
”spindelnät”, en klätterställning med rutschkana, en tunnel av 

pilträd och en labyrint av stenar. Under studien befann sig hela 
tiden majoriteten av barnen i det klättervänliga ”spindelnätet”. 
Därefter var klätterställningen med rutschkana populärast, medan 
labyrinten hade 1-2 användare som mest. Tunneln av pilträd, som 
jag själv tyckte såg mysig och naturlig ut, hade inte en enda 
användare under hela observationsstudien. Det verkar alltså som 
att de mest interaktiva lekredskapen lockade flest barn. Samtidigt 
går det att spekulera i om det berodde på att de ansågs vara 
roligast eller om barnen helt enkelt drogs till de redskap där de 
flesta andra barnen befann sig. 
 

Ekorrparken på Skansen den 25 april 2011. Till vänster i bild 
skymtas “spindelnätet”, längre bak finns labyrinten, i mitten klät-
terställningen med rutschkana och tunneln av pilträd till höger.
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2.2.1.4.2 Päronparken 25 april 2011 

Observationsstudien i Päronparken skedde strax innan Skansen 
stängdes. Lekplatsen var därför inte lika välbesökt som Ekorrparken. 
Det jag kunde se var att barnen inte använde lekredskapen i lika stor 
utsträckning som i Ekorrparken. Leken skedde istället i rumslighet-
erna däremellan. Några av användarna hittade på egna sätt att leka 
med redskapen. Kanske beror det på att flera lekredskap i Päron-
parken inte hade så tydligt definierade användningsområden. 
 
Utifrån observationerna tycks barn inte vara rädda för att använda 
utemiljön och dess naturliga redskap i leken. De räds inte att 
utforska det okända och verkar inte främst attraheras av byggda, 
färdigkonstruerade lekredskap. Kanske finns det mer spänning i 
det som inte har ett så självklart användningsområde? 
 
2.2.2 Introspektion 
Jag valde att göra en introspektion med syfte att studera wayshow-
ing, wayfinding, känslor av trygghet alt. osäkerhet och det uppfat-
tade flödet i en utomhusutställning. 
 
2.2.2.1 Textilutställning på Vallby Friluftsmuseum 18 maj 2011 
Utomhusutställningen med textilkonst på Vallby Friluftsmuseum 
inleds av att man möts av textilblommor som pyntar ett helt 
staket vid ingången. Det känns trevligt och välkomnande, om än 
med lite dagiskänsla. Därefter finns det ingenting som fångar upp 
mig och leder mig vidare. Jag får istället chansa och leta mig fram. 
Kan det vara åt höger jag ska gå? Eller vänster? Jag väljer höger 

Päronparken på Skansen den 25 april 2011. 
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men det ger mig känslor av osäkerhet då jag inte vet om jag valt 
rätt väg i jakten på resten av utställningen. Det ger mig också en 
bild av att utställningsföremålen är utspridda lite här och där över 
hela friluftsmuseet, vilket känns jobbigt.  
 
När jag vandrat en bit får jag syn på något som ser ut som kläder 
som blivit utspridda med vinden och fastnat i ett buskage. Min 
första tanke är att det är barnkläder och jag ryser vid tanken på att 
det skulle bo en snuskgubbe i snåren. Jag anar att det är del av 
utställningen och går dit, genom att korsa en äng. Det finns ingen 
naturlig stig som leder dit och jag irriterar mig över att jag tvingas 
vara så aktiv för att ens få möjlighet att uppleva utställningen. Väl 
framme vid buskaget ser jag att det finns ännu mer textilkonst 
inne i skogen. Därifrån finns en stig som känns naturlig att följa, 
så jag slår mig in på den. Äntligen en tydlig vägledare. Ganska 
snart upplever jag spretigheten; föremålen är placerade flera meter 
från huvudstråket. Jag väljer att inte lämna stigen och gå fram till 
dem eftersom det inte känns värt det. Jag vill inte att min mål-
grupp ska känna så. Så kommer jag till en vägkorsning. Stigen 
fortsätter antingen nedåt, eller skarpt åt höger. Jag förstår inte vart 
jag ska ta vägen. Ett utställningsföremål är placerat strax nedanför 
korsningen. Flera föremål är utplacerade längs stigen som går 
skarpt åt höger. Det här förvirrar mig och jag måste stanna upp 
och fundera i några minuter. Föremålen till höger går att över-
blicka från min placering i korsningen. Min kropp skriker att den 
vill fortsätta nedåt, utifall det finns något mer bortom kröken. Jag 

funderar på om det här är ett medvetet, ”konstnärligt” val från 
utställarnas sida för att få besökaren att själv välja sin väg, eller om 
man helt enkelt inte tänkt till ordentligt. Jag väljer att lita på min 
inre känsla och bestämmer mig för att fortsätta nedåt. Lite längre 
ned längs vägen får jag syn på lite textilkonst i ett träd och jag 
känner mig trygg med vägvalet. Det ser ut som att dagisbarn 
hängt upp sina alster på en gren. Jag får intrycket av att det är 
väldigt oprofessionellt. Utplaceringen av föremålen känns 
märklig. I början var det väldigt långt mellan de olika objekten, 
men så fort jag hamnat i skogen är det istället väldigt tajt. Nu är 
utplaceringen gles igen.  
 
Just som jag börjar fundera på om det finns något mer får jag syn 
på 3 stora segel. Ett av dem är redan trasigt, upphängningsanord-
ningen verkar ha blåst sönder i vinden. Det är synd och jag inser 
att det är viktigt att anpassa föremålen efter slitaget som uppstår i 
utemiljöer. När jag har gått runt skogsområdet får jag syn på 
ytterligare föremål i utkanten av ytan. Jag funderar på om det var 
tänkt att vandringen skulle börja där men finner inte många 
tecken som leder besökarna dit. Det är synd att man inte förstår 
var man ska börja. Det gör besökaren osäker. Därför är det viktigt 
att markera starten. I min rädsla för att missa något mer strosar 
jag runt en stund på hela museiområdet. Då jag inte finner  
någon mer textilkonst lämnar jag museet med känslor av osäker-
het och förvirring. Jag inser vikten av tydlig och lättorienterad 
vägvisning för att få besökarna att känna sig trygga och säkra.
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3.1 Konceptet 
Som tidigare nämnts fungerar skogsstigar som tydliga vägvisare. 
Därför har en stig anlagts genom utställningsytan. Stigen är ca 
85 meter lång och utefter den finns 16 bostadsstationer. Valet 
av antal stationer grundas i att jag anser att de behövs för flödet; 
varje station syftar till att vägleda besökaren vidare genom 
utställningen, förutom funktionen som utställningsföremål. 
Genom att besökaren vägleds förbi alla bostäder bereds 
majoriteten därmed möjlighet att få uppleva dem. Målet med 
att använda bostäderna som vägvisare i sig är att besökaren ska 
förstå vart den förväntas gå härnäst, för att undvika den negativa 
förvirringen som framkom i den introspektiva studien.  
 
Samtidigt är stigen ett inslag som kan trigga igång spänningen 
ytterligare. Allteftersom besökaren vandrar i den skiftande 
terrängen får den nya vyer presenterade för sig. Förutom 
spänningen det för med sig skapar det även en förståelse för 
platsen, som jag nämnde tidigare i avsnittet om Gibsons 
perceptionsteori. Min önskan är att spänningsmoment i den 
skiftande terrängen även fungerar vägledande i sig; besökarna 
vill förhoppningsvis söka vidare efter nästa djur och bostad. 

Genom att smyga in bostäderna i den omgivande miljön förstärks 
förhoppningsvis spänningssökandet. Samtidigt som jag vill att 
utställningen ska kännas spännande vill jag att besökarna ska hitta 
alla bostäder. Det måste därför ske en noga avvägning mellan vikten 
av tydlig vägledning och vikten av att behålla spänningen i miljön. 
Som ett led i detta finns även skyltning med i konceptet, vilket jag 
kommer återkomma till i slutet av det här avsnittet. 
 
För att möta den breda målgruppen har min ambition varit att 
skapa en utställning med flera ingångspunkter. Den bör bjuda 
in till att ta till sig kunskap som är av intresse och inte påtvinga 
information som anses oväsentlig för respektive individ, som 
nämnts tidigare. Utställningen ska kunna upplevas som enkel, 
spännande, lärorik och humoristisk samtidigt som den inbjuder till 
någon form av interaktivitet. Jag har använt olika grepp för att fånga 
in så många segment som möjligt ur målgruppen. Det ska finnas 
möjlighet för den tävlings- och lekinriktade att bli stimulerad, 
likväl som för den mer reflekterande och den rent faktainriktade. 
Gestaltningens ambition är även att inbjuda till skratt och 
gemenskap mellan såväl familjemedlemmar och andra besökare. 

3. Gestaltningsförslag
I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt koncept och gestaltningsförslag. Jag kommer att visa idéskisser över bostadsstationerna samt fem 
fotorealistiska vyer. Slutligen kommer jag även presentera mina idéer med skyltningen.
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3.2 Bostadsstationerna 
Gemensamt för de valda djuren är att de 
finns representerade i djuruttryck eller 
talesätt. Samtliga återfinns dessutom i den 
sörmländska faunan. Tanken är att varje 
bostad ska återkoppla till hur djuret bor i 
verkligheten, men med en finurlig koppling 
till den humanistiska synvinkeln.

spår från flera djur leder in till ytan 
fjärilar i magen 
tjuvaktig som en skata 
flitig som en myra 
långsam som en snigel 
sånglärka/glad som en lärka 
liten som en mus 
arg som ett bi 
som spindeln i nätet 
rädd som en hare 
klok som en uggla 
latmask 
snabb som en vessla 
ful som en padda 
listig som en orm 
fri som en fågel 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

14

Stigen

Planvy över Lilla Zoo.

Lilla Zoo

Planvy över Parken Zoo.

Planvy över stigen.
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Idéskisser över de 16 bostads-
stationerna. Samtliga bostäder utgår 
ifrån respektive djurs naturliga 
boende, men med en humoristisk 
vinkling till djurets ordspråk. 
Ugglor bor t.ex. i hålor, så den 
”kloka ugglan” bor i hålor formade 
som glasögon; en vanlig symbol för 
klokhet. Den ”rädda (påsk)haren” 
syns inte till någonstans utan verkar 
ha flytt fältet. Kvar har han eller 
hon lämnat halvmålade ägg, inför 
påsksäsongen. Sånglärkan bygger 
vanligtvis sitt bo i högt gräs och 
gömt i gräset finns en sjungande 
ljudinstallation. 
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3.3 Designförslag 
Nedan följer mer fotorealistiska vyer över fem av 
bostadsstationerna. De finns även med i bilaga 1, 
i större format. 

”Pssst... Vi 
bor också här” 
bildar anslag till 
utställningen, 
i kombination 
med djurspår. 

”Tjuvaktig 
som en skata”. 
Skatans bo är 
byggt av diverse 
smycken och  
silverbestick.

”Latmasken”  
bor i svampar  
och slappar i 
den extra långa, 
kroppsanpassade 
solstolen.

De ”långsamma 
sniglarna” har 
parkerat sina  
skal på husvagns- 
campingen.

De ”flitiga  
myrorna” har 
byggt ett slott åt 
sin drottning.
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3.4 Skyltning 
Även skyltar finns med i konceptet. Det finns flera skäl till det. 
Dels fungerar skyltarna som återkommande objekt med syfte 
till wayshowing och igenkänning, dels för att berätta om de 
olika djuren. För att inte stjäla fokus från bostäderna eller förta 
spänningsmomentet i att försöka hitta dem bör skyltarna vara 
diskreta. Jag har därför valt att göra dem som öppningsbara 
luckor i marken, där informationen om djuret finns på insidan. 
Utformningen inbjuder till egen aktivitet. De gör också att 
besökarna kan använda hela utställningen som en gissningslek 
eller tävling, som enligt observationsstudien i Trysil tycks vara 
uppskattat hos målgruppen. Besökarna kan bestämma sig för att 
gissa vilket djur som gestaltas vid de olika bostadsstationerna. 
Man kan också tänka sig att gissningsleken grundar sig i vilket 
djurordspråk som hör till de olika stationerna. Först när alla i 
sällskapet gissat vilket djur det handlar om kan luckan öppnas och 
svaret uppenbaras. 
 

En mus kan klämma sig 
igenom ett hål som är 
så litet som bara några 
millimeter. 
 

Möss bor inte bara i skogen. De tycker om att vara 
nära oss människor. De trivs i våra bostäder där de 
kan få värme och smaka på vår mat. Exempel på skyltens 

informationsnivå.

Skylten som ”stängd lucka”. 
Spåren är återkommande från 
anslaget till utställningen.

Skylten som  
”öppen lucka”.
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4.1 Källkritik 
En del litteratur har några år på nacken, t.ex. Gibsons The  
ecological approach to visual perception från 1979 och Norén-
Björks Lek, lekplatser, lekredskap från 1977. Det är dock litteratur 
som fortfarande är relevant inom respektive vetenskapsområde. 
En del av den andra litteraturen som jag använt är baserad på både 
Gibsons och Norén-Björks forskning och jag har därför valt att gå 
till grundkällan. Jag har hela tiden värderat aktualiteten i det jag 
läst. Då mitt arbete inte inriktats på ett tekniskt snabbt föränder-
ligt område har jag hänvisat till sådana fakta som jag anser fortfa-
rande är relevanta, trots att forskningen gjordes för kanske 20 år 
sedan. Speciellt inom området barn, djur och natur kom jag över 
en del litteratur med tveksam trovärdighet. Jag har där valt att ta 
avstånd från källhänvisningar som inte grundats i forskning. 
 
Jag är medveten om att jag hade kunnat göra en mer djupdykande 
jämförelse mellan olika utvecklingsteorier. Det hade gett resultatet 
en större trovärdighet. Att jag valde Piagets utvecklingsteori beror 
på han fokuserar mycket på utveckling och kunskapsintag i kom-
bination med lek. Rumslig gestaltning är ett komplext och mång-
vetenskapligt arbetsområde, eftersom det kräver att man sätter 

sig in i så många olika discipliner. En mer djupgående jämförelse 
riskerade att föra mig lite för långt ifrån mitt huvudämne; rumslig 
gestaltning. Jag ansåg mig tvungen att avgränsa mig för att även 
hinna sätta mig in i andra vetenskapsområden. 
 
 
4.2 Metodkritik 
Bell skriver att observation kräver erfarenhet och noggrann  
planering för att få ut så mycket som möjligt av metoden  
(2000, s. 145). Även om jag har använt metoden en handfull 
gånger tidigare ser jag mig inte som en erfaren observatör. För att 
minska risken för att missa väsentliga förberedelser eller synvink-
lar valde jag därför att göra pilotobservationen, som nämnts ovan. 
Det blev en övning i att vänja mig vid observationstekniken sam-
tidigt som jag kunde välja ut en lämplig plats med goda möjlighe-
ter till att höra och se bra. 
 
Jag utförde dolda observationer. Det finns etiska aspekter på det. 
Pellegrini menar att föräldrar eller målsmän alltid bör underrättas 
om att deras barn blir observerade (2004, s. 45). Den litteratur 
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4. Avslutande diskussion
Detta kapitel inleds med en diskussion om källor och metoder. Vidare förs en diskussion kring hur väl gestaltningen löst problematiken med den kom-
plexa målgruppen. Även min slutsats och förslag på vidare forskning presenteras i detta kapitel. 



jag kommit över angående observationsstudier på barn har dock 
haft sin fokus på förskolemiljöer. I förskolemiljön är det ofta det 
specifika barnet som studeras och det blir mer naturligt att under-
rätta föräldern om studien. Jag har valt att observera barn på  
offentliga platser, i naturliga lekmiljöer. Målet var att studera lek-
en och flödet på lekplatsen, inte den specifika individen. Därför 
anser jag att det fanns ett behov av att utföra studien i det dolda. 
Det var dessutom viktigt för mig att min närvaro skulle ha så liten 
påverkan som möjligt på det naturliga beteendet. Om jag hade 
gått runt och presenterat mig för alla föräldrar på lekplatsen och 
bett om lov att få studera deras barn så hade det med stor sanno-
likhet haft en påverkan på slutresultatet. Jag var dock hela tiden 
medveten om att det inte går att smälta in i bakgrunden som 
observatör. Men med målet att synas så lite som möjligt, exempel-
vis genom att sitta på en parkbänk i en dold skogsdunge ca 100 
meter bort som på Djäkneberget, är min förhoppning att min 
påverkan på det normala beteendet blivit så liten som möjligt. 
 
Introspektion är en metod som använts i flera tusen år. Kritiker 
menar att det är ett väldigt bekvämt sätt att välja metod och att 
att resultatet innehåller för mycket av personlig tolkning  
(Frostling-Henningsson 2008, s. 180). Metoden är visserligen  
lättillgänglig men jag tycker inte att det bör ses som en nackdel 
eller en ”enkel väg att gå”. Även om jag inte tillhör min målgrupp 
för utställningen på Parken Zoo så har jag haft nytta av analysen 
från min introspektiva studie när jag arbetat med utställningens 
flöde. Metoden hade dock kunnat få högre trovärdighet om jag 

även tagit del av  introspektiva studier som gjorts av andra. Jag 
anser ändock att teorierna i wayshowing kompenserar för subjek-
tiviteten i metoden. 
 
Observationen i Trysil skedde i slutet av april. Det var visser-
ligen under påskveckan men det var dålig tillgång till snö och 
därför inte så många skidåkande barn på plats. Jag är medveten 
om att det påverkar reliabiliteten av undersökningen. Samtidigt 
fungerade studien i inspirerande syfte och jag anser att flera insik-
ter från den har varit av värde för min gestaltning. Därför har jag 
valt att ta med studien som empiriskt underlag för mitt arbete. 
 
Under mina observationer på Skansen föddes en tanke om män-
niskors förmåga att följa strömmen. Jag märkte att folk, inklusive 
jag själv, drogs till folkmassorna. Om det stod en grupp män-
niskor invid ett stängsel och tittade in i inhägnaden blev det lätt 
att många andra gjorde likadant. Man vill helt enkelt veta vad 
de andra tittar på. Vid flera tillfällen märkte jag dock att varken 
jag eller den övriga folkmassan fick syn på något djur. Mollerup 
skriver om social navigation. Genom metoden finner man sin väg 
genom att följa andra människors agerande (2005, s. 67). Det blir 
alltså lättare att utesluta fel vägval genom att handla på ett sätt 
som någon annan redan gjort. För att prova teorin i praktiken 
valde jag ut en otrafikerad väg på Skansen. Enligt skyltningen 
ledde vägen till en utställning om rovdjurens relation till män-
niskan men ingen verkade intresserad av att gå dit. Jag trotsade 
folkströmmen och valde den otrafikerade vägen. Genast märkte 
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jag att en pojke valde att följa efter mig och ganska snart följde 
även fler efter. 
 
Det praktiserade exemplet på social navigation från Skansen fick 
mig att fundera kring de fenomen jag sett under mina observatio-
ner. Valde barnen att leka på de platser och med de redskap som 
de fann roligast eller valde de att leka där det fanns flest andra 
barn? I Ekorrparken var det tydligt att de lekredskap som gick att 
klättra i var populärast. Det skulle kunna tolkas som att barn gillar 
att klättra och utforska med kroppen, men kan det lika gärna bero 
på att flest barn redan befann sig där? Det räcker inte med en dold 
observation för att ta reda på det. Jag ställer mig fortfarande tvek-
sam till intervjuer eller frågeformulär som användbara metoder. 
Troligtvis skulle en kvantitativ observationsteknik kunna komma 
närmare ett svar men det kräver mycket mer tid än vad som dispo-
nerats för detta examensarbete. 
 
 
4.3 Målgruppens komplexitet 
Mitt arbete har hela tiden fokuserats kring att skapa en gestaltning 
som attraherar de olika segmenten ur den komplexa målgruppen.  
Allteftersom arbetet framskred insåg jag att jag skulle behöva  
hitta olika tilltal, eftersom det kändes hopplöst att bara hitta ett 
berättartekniskt grepp som kunde stimulera både föräldrar, 3- och 
10-åringar. Förhoppningen är att mitt gestaltningsförslag ska täcka 
in de olika åldersgrupperna; de yngsta stimuleras av ”de roliga 
husen” medan allt fler perspektiv kan tas in ju äldre och mognare 

målgruppen blir. Jag upplever att t.ex. Disney och diverse jul-
kalendrar på teve brukar använda sig av underliggande humor 
som är anpassad till vuxna. Genom att dra humoristiska paral-
leller till människovärlden är därför min förhoppning att fånga 
den vuxna delen av målgruppen. Exempel på det är mössens 
bostad. Då de är djur som tenderar att föröka sig ganska snabbt 
och således behöver nya, större bostäder drog jag parallellen till de 
massiva byggnadsprojekt som drog igång i Sverige under 1950-, 
1960- och 1970-talen. Mössen bor därför i miniatyrer av typiska 
loftgångshus, som var vanliga i miljonprogrammet (Björk m.fl.  
2008, s. 87). Ett annat exempel är att sniglarna har en husvagns-
camping, eller de extra långa, måttanpassade solstolarna vid 
latmaskens svampbon. Det är inget som jag räknar med att de 
yngsta barnen ska förstå, det är istället ett berättargrepp för att 
stimulera den medföljande vuxna. 
 

4.4 Säkerhet 
Jag pratade tidigare om säkerhet i barns utemiljöer och vill hävda 
att all fokus inte får kretsa kring säkerhet. Det är en balansgång 
mellan att skapa en säker miljö och en utvecklande miljö. Jag 
anser att skrubbsår hör barnleken till. Det finns många lärdomar 
att inhämta i miljöer som inte är garanterat säkra och det hör till 
en individs utveckling. Jag kan inte förstå de som förespråkar att 
barn ska börja använda hjälmar på lekplatser. Barn har lekt utom-
hus i alla tider, utan hjälm. I slutändan blir resultatet bättre om vi 
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låter barnen lära sig genom egenhändiga upplevelser, utan att för 
den skull skapa uppenbart farliga lekplatser. 
 
 
4.5 Konstruktion, material och miljö 
Utställningskomponenterna har formgetts med en tanke om att 
de ska kunna tillverkas i material som tål slitage som uppkommer 
i en utomhusmiljö. Varje utställningskomponent bör förankras 
i marken så att inte besökarna plockar upp bostäderna och går 
iväg med dem. Det skulle exempelvis kunna göras med hjälp av 
jordankare. Jag ser även att det är viktigt att beakta miljöaspekter 
vid en sådan här utomhusutställning. Det kan göras genom att 
undvika material som är skadliga för miljön. Jag ser dock fördjup-
ning i budgetering, konstruktion, material, förankring i marken 
etc. som ett vidare arbete i samarbete med personalen på Parken 
Zoo.  
 
 

4.6 Barn, djur och natur 
Under teoridelen diskuterade jag barns relation till djur. Det 
kan tyckas vara en paradox med tanke på min gestaltning, som 
inte syftar till att främja barnens umgänge med de sörmländska 
djuren. Men en av mina förhoppningar med utställningen är 
att öppna barnens ögon för naturen. Egentligen behöver man 
inte bege sig till Parken Zoo, eller någon annan djurpark, för att 
uppleva mäktiga upplevelser kopplade till djur och fauna. Det 
finns mycket spännande att upptäcka i trädgården eller i skogs-
dungen på gården. Det gäller bara att få upp ögonen för det. ”Vi 
bor också här” är en utställning med syfte att uppmärksamma de 
”naturliga” djur som bor på djurparken. Men dessa djur finns ju 
i så gott som alla skogar i hela Sverige. Min förhoppning är att 
utställningen ska leda till ett vidare intresse för att upptäcka de 
lättåtkomliga djuren. Vi behöver inte ge oss iväg långt för att få en 
spännande upplevelse. Det kan vara minst lika häftigt att uppleva 
den blivande humlemammans tunga uppvaknande efter vinterns 
slummer som att titta på när aporna svingar sig runt bland träden 
i djurparken. Att upprätta en relation till närmiljön och djurlivet 
i den för med sig positiva effekter för både samhälle och miljö. 
Man vårdar och bryr sig om djur och natur som man har en rela-
tion till. Jag vill uppmuntra nästa generation till att se det fina i 
det lilla. Att kunna njuta av det som finns runt husknuten istäl-
let för att tro att det krävs en jorden-runt-resa för att få en häftig 
naturupplevelse. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. 
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Bostäderna kan fästas i ett jordankare 
 så att de förankras i marken. 

 
http://www.rorprodukter.se/produktbilder_125/Jordankare.jpg



4.7 Slutsats 
Mina frågeställningar handlade om målgruppens komplexitet och 
hur utställningen kunde utformas för att locka till sig och leda 
runt besökarna. Min slutsats är att ett gestaltningskoncept med 
flera olika tilltal är ett bra sätt att ta hand om en så bred målgrupp. 
Genom flera tilltal och intresseingångar får besökarna möjlighet 
att själv välja vilket tilltal som attraherar. Jag är dock medveten 
om att utställningen inte kommer att attrahera alla som besöker 
den, det går inte av naturliga skäl. Men målgruppen bereds större 
möjlighet att stimuleras genom att det finns många olika intresse- 
ingångar till utställningen, i motsats till om utställningen utform-
ats utifrån ett enda berättargrepp. Bostäderna har tagits fram med 
en grund i hur djuret kan bo i naturen. Därifrån har ett tilltal ut-
vecklats som leker med diverse mänskliga uppfattningar av djuret. 
Det är enligt mig ett bra sätt att inte helt frångå verklighetstrogna, 
biologiska fakta, men ändå göra gestaltningen lekfull och tanke-
väckande. Utställningskomponenterna kommer förhoppningsvis 
även locka och leda runt besökarna på utställningsytan. I kombi-
nation med stigen och skyltningskonceptet anser jag att det är 
tydlig vägvisning på platsen, utan att det förtar spänningen. Stigen 
är en viktig komponent i konceptet, då den har flera syften. Den 
fungerar som viktig vägledare, samtidigt som målgruppen bör 
tycka att det är spännande att följa en stig eller ett spår. Stigen 
bildar på så vis balansen mellan spänning och vägledning. För att 
styrka att det skulle te sig så i praktiken behöver jag dock göra en 
utprovning med målgruppen, vilket avgränsats till vidare forskning.

4.8 Vidare forskning 
Det vore intressant att gå vidare med observationer kring beteen-
det att följa strömmen på lekplatsen. Hur stor roll spelar egent-
ligen de olika lekredskapen i sig och hur stor roll har de andra 
barnen vid valet av plats för lek? 
 
Det är även ett vidare arbete att göra utprovningar, för att se om 
målgruppen attraheras och lockas av utställningskomponenterna. 
Jag anser att det är ett mycket viktigt steg i arbetet med  informa-
tionsdesignsartefakter, innan de realiseras. I det här arbetet ansåg 
jag dock att Parken Zoo skulle få bedöma om de vill gå vidare 
med konceptet innan jag lade ner för mycket energi på att göra 
utprovningar. Det är således lämnat för vidare forskning. 
 
Personer med vissa funktionsnedsättningar kommer att ha svårt 
att tillgodogöra sig utställningen på grund av terrängen i den 
tilldelade skogsdungen. Om upplevelsestigen blir ett uppskattat 
inslag är det möjligt att det blir aktuellt att ta fram en ny, anpas-
sad utställning. Det är hur som helst lämnat för vidare forskning. 
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