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Abstract

Drawing on earlier research, and using observations as the method, 
this study presents a design of a nature playscape for children. 
Applying outdoor pedagogy to the fundamental structure of a specific 
location, the study proposes a design of a playscape, over a more 
obvious design, for instance one based around a quiz walk. 
 
The theoretical framework is Gibson’s theory of affordance, and the 
goal has been to create a ”play flow”. The study concludes that spatial 
rhetorics can be an important tool when teaching children about 
nature.

Keywords: affordance, play flow, nature playscape, landscape design

Abstrakt

Med tidigare forskning som underlag och observationer som metod 
har mina studier resulterat i gestaltningen av en naturslinga för 
barn. Genom en diskussion om utomhuspedagogikens kärna och 
platsens grundläggande struktur har arbetet lett till designen av ett 
leklandskap, istället för frågor eller stationer placerade längs en 
stig. Som teoretiskt ramverk för gestaltningen har Gibsons teori om 
affordans använts. Genom en medveten design av landskapets terräng 
har målsättningen varit att skapa ett lekflöde på platsen. Detta för att 
visa hur rummet kan ha betydelse för lärandet om naturen.

Nyckelord: naturslinga, leklandskap, affordans, lekflöde
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slutligen tacka pappa, mina svärföräldrar och Malin & Linus 
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svärföräldrar för ett öppet hem, och Natasha, för att jag fick bo på din 
soffa och vara en del av kollektivet! 

Nördig som jag är, kan jag inte låta bli att reflektera över hur snabbt 
man tillägnar sig nya platser. Det känns fortfarande som att jag har 
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1 Inledning

En vanlig föreställning bland vuxna är att barn kan leka var som 
helst. Många av de miljöer som är till för barn formges därför efter 
hur vuxna ser på vad barnen behöver och vad vuxna anser vara 
praktiskt och estetiskt tilltalande. Risken med ett sådant synsätt är 
att man försummar rummets betydelse för barns lärande genom 
lek. Rummets eller landskapets utformning är avgörande för 
hur det kommer att användas och vilken relation barnen skapar 
till platsen. Det i sin tur inverkar på barnens välbefinnande och 
inlärningsförmåga. Inom utomhuspedagogiken tar man tillvara på 
naturens möjligheter som förutsättningar för lärande och man hävdar 
även att tillgången till en mer vildvuxen natur är särskilt viktig för 
utvecklingen. Ett problem som blir synligt i vildvuxen natur är att det 
ofta saknas en röd tråd, eller en ingång till lek. 

Genom att medvetet formge en naturslinga ur ett barnperspektiv, 
med fokus på hur barn använder landskapet i leken, kan ett naturligt 
lekflöde uppstå som leder barnen till lärdomar. Därför har jag studerat 
hur interaktionen mellan barn och fysisk miljö i utomhuslek ser 
ut. Med utgångspunkt i detta och med hjälp av informationsdesign 
har sedan en plats för en blivande barnslinga analyserats och 
omgestaltats. Med den här rapporten vill jag också bidra till en 
djupare förståelse för rummets betydelse för barns lärande och lek.

1.1 Bakgrund 

Årets tema för examensarbete inom Informationsdesign är flöden 
och processer. I mitt examensarbete med inriktning mot Rumslig 
gestaltning, har jag valt att arbeta med frågan hur barn interagerar 
med rumsliga formelement i sin utomhuslek. Jag har haft privilegiet 
att få ha Örebro kommun som samarbetspartner för min gestaltning. 
De har sedan tidigare planer på att upprätta en barnslinga i 
Varbergaskogens naturreservat. I närheten av området bedriver 17 
förskolor samt ett antal grundskolor sin verksamhet. Kommunens 
syfte är att barnslingan både ska kunna användas i skolornas 
undervisning och som en plats för rekreation på barnens fritid. Där 
ska de kunna träna motorik och lära sig om naturen på ett roligt sätt. 

Ohlsson, tidigare studerande vid Hälsopedagogiska programmet 
på Högskolan i Gävle, har i sitt examensarbete (2011) genomfört 
en intervjustudie som berör barnslingan. I studien tillfrågades 
fyra pedagoger i området om deras önskemål för vad slingan ska 
innehålla. Resultatet av intervjustudien kan delas upp i två olika 
typer av önskemål: praktiska behov, samt aktiviteter utformade som 
fysiska element. Några praktiska behov som framkom var vindskydd, 
eldstäder och någonstans att gå på toaletten. Önskemål om aktiviteter 
etc. på slingan var en frågeslinga/tipspromenad, någon form av 
äventyrsbana, olika stationer som handlar om olika saker, tex. djur, 
växter, matematik. Ett förslag var att det först ska finnas en fråga, 
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som sedan ska följas av en praktisk övning. Vidare poängteras i 
resultatet av undersökningen, vikten av att slingan både tillgodoser 
möjligheter till styrd undervisning, för att underlätta för pedagoger 
och vuxna med sämre fantasi, och ett landskap som uppmuntrar till 
fri lek. 

Den av Ohlsson genomförda intervjustudien (2011) beskriver 
uteslutande pedagogers syn på barnslingan och deras önskemål om 
innehåll. Som informationsdesigner har jag istället valt att anta ett 
barnperspektiv i min gestaltning av slingan, med affordans (Gibson 
1979) som utgångspunkt. Begreppet affordans förklaras närmare i 
teoriavsnittet.

1.2 Syfte

I nuläget saknas en röd tråd, eller en ingång till lek, på området för 
barnslingan. Syftet med arbetet är därför att, med affordans som 
utgångspunkt, ta reda på hur naturen kan användas i en gestaltning 
av barnslingan så att ett lekflöde skapas. Detta för att ge en djupare 
förståelse av rummets betydelse för barns lärande genom lek i 
naturen.

1.3 Frågeställning

Hur kan affordans användas som synsätt vid gestaltningen av en 
barnslinga, så att ett lekflöde skapas?

1.4 Avgränsningar

Örebro stadsbyggnad har som tanke med barnslingans utformning 
att den ska bidra till att barn lär sig om naturen på ett roligt sätt, men 
också att det ska vara en plats att träna motorik på. Jag har emellertid 
i mitt examensarbete valt att avgränsa gestaltningen till att den ska 
ge upphov till ett lekflöde. Därmed ser min gestaltning inte primärt 
till vad barnen ska lära sig om naturen, utan utgör ett koncept för hur 
rummet förmedlar lärandet. Under del 1 i resultatavsnittet kommer 
jag närmare att redogöra för mitt koncept. 

En avgränsning som hör ihop med ovanstående är den teoretiska, 
att använda affordans som utgångspunkt. Det innebär att jag främst 
kommer arbeta med terrängens utformning för att skapa ledtrådar 
till rörelse. Vad gäller orienterbarheten på området kommer denna 
också bara behandlas med hjälp av rummet, jag kommer därför inte 
använda skyltar, pilar etc. i min gestaltning. 

Årstiderna blir ytterligare en avgränsning. Då jag inte kommer 
hinna analysera platsen under ett helt år, kan jag inte heller ta 
hänsyn till olika fenomen som är årstidsbundna, t.ex. svampställen, 
sly, vårblommor m.m. Istället kommer de dominerande formerna 
i naturen, samt flödet mellan dessa, stå i fokus för mitt arbete. I 
gestaltningen används naturen som huvudsakligt material, med stort 
fokus på formgivning av terrängen. 
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Målgruppen är barn i åldern 5-11 år, då det är i den åldern som barn 
fysiskt klarar av att röra sig i skogen. Att min gestaltning inte riktar 
sig till barn över 11 år betyder inte att den är oanvändbar för dem, 
snarare betyder det att slingan i första hand avser stimulera de yngre 
barnen till lärande om naturen.
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2 Teori 

2.1 Affordans som teoretiskt ramverk

Det teoretiska perspektiv som jag har haft som ramverk för min 
gestaltning är Gibsons teori om affordans (1979, s. 127-143). Innan 
jag förklarar vad Gibsons teori om affordans går ut på, vill jag först 
förmedla en bild av människans förhållningssätt till omvärlden som 
information. Kaplan och Kaplan (1989, s. 3-5) beskriver människan 
som en varelse beroende av information, för att kunna agera gentemot 
sin omvärld. Överallt i vår omvärld finner vi information, och mycket 
av den är placerad direkt i den fysiska miljön. Informationssökning, 
tolkning och utvärdering av informationen är en ständigt pågående 
process hos människan, något som vi är så vana vid att vi knappt är 
medvetna om det själva. Denna omedvetna process är det som styr 
vårt handlande. Gibson (1979, s. 127) myntade begreppet affordance 
för att kunna sätta ord på den här processen (i svenskan saknas ord 
med motsvarande betydelse, jag använder därför en försvenskning 
av ordet: affordans). Han menar att vi i första hand inte uppfattar 
former, utan snarare vilken funktion formen eller objektet kan erbjuda 
(på engelska afford, därav affordance). Exempelvis en horisontell 
yta i knähöjd afforderar ”att bli sutten på”, en glasskiva som är 
genomskinlig afforderar ”att bli igenomsedd” etc. 

Att teorin beskriver något som för oss är så självklart kan få den 
att verka simpel. Jag vill ändå påstå att affordans som synsätt är en 
viktig grund för god informationsdesign inom rumslig gestaltning, 
just när det kommer till formspråk. Det är viktigt att kunna informera 
om användningssätt genom att designa former som afforderar det 
tänkta användningssättet. Något som är viktigt att poängtera är att 
den process som affordans utgör uppstår mellan formen och individen 
(Gibson 1979, s.127). Affordansen kan därför skilja sig mellan olika 
situationer. En och samma form kan erbjuda olika funktioner för olika 
individer. Affordans för en vuxen är alltså inte samma som affordans 
för ett barn, eftersom affordansen utgår från individen som mått. För 
att en fysisk miljö ska användas på det sätt som formgivaren avser, 
blir det därför nödvändigt att utgå från användarens perspektiv, i mitt 
fall ett barnperspektiv. 

Även årets tema för examensarbete inom Informationsdesign, 
flöden och processer, ryms inom begreppet affordans som teoretiskt 
ramverk. Det faktum att vi ständigt processar all information som 
den fysiska miljön ger oss och tolkar signalerna som olika grader av 
affordans, innebär rimligtvis att den fysiska miljöns utformning styr 
hur vi interagerar med rummet. För temat flöden och processer utgörs 
då processen av det första skedet: informationsinsamling, tolkning 
och utvärdering av graden av affordans. Detta leder i sin tur till en 
interaktion med den fysiska miljön, ett flöde. I mitt examensarbete 
utgörs flödet mer specifikt av ett lekflöde, triggat av den fysiska 
miljöns utformning.
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2.2 Tidigare forskning 

För att kunna gestalta barnslingan som ett leklandskap, har stor 
del av tiden för examensarbetet ägnats åt att hitta och tillgodogöra 
mig relevanta forskningsartiklar och doktorsavhandlingar, som 
tillsammans redogör för ett barnperspektiv när det kommer till 
interaktionen med den fysiska miljön. Genom att gå till tidigare 
forskning har jag inte bara Gibsons teori om affordans (1979, s. 
127-143) som ramverk för min gestaltning. Jag får i den tidigare 
forskningen även specifika exempel på former, som erbjuder olika 
affordans, att använda som grunder och belägg för min gestaltning. 

2.2.1 Relevans & tillförlitlighet
För att kunna använda tidigare forskning som huvudsakliga grunder 
och belägg krävs det att de är både relevanta och tillförlitliga (Booth 
m.fl. 2010, s. 83). Mina kriterier för relevans har varit att forskningen 
specifikt undersöker barns interaktion med den fysiska miljön i 
utomhuslek. Med sådana källor har jag kunnat jämföra resultaten 
med Gibsons affordansteori och då sett om källorna styrker eller 
ifrågasätter ett sådant synsätt vid gestaltningen av en barnslinga.

Tre forskare har varit av särskilt intresse utifrån relevans och 
tillförlitlighet. Mårtensson, Grahn och Fjørtoft har med hjälp av 
kvantitativa och kvalitativa metoder på olika sätt dokumenterat 
och analyserat barns utomhuslek, med fokus på användandet 

av landskapet. De har figurerat både som enskilda forskare och 
tillsammans med andra i olika projekt (Berggren-Bärring & Grahn 
1995, Boldemann m.fl. 2006, 2011, Fjørtoft 2000a, 2000b, Fjørtoft & 
Sageie 2000, Grahn m.fl. 1997, Mårtensson 2004, 2009). 
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3 Metod

3.1 Observation

3.1.1 Bekräfta tidigare forskning 
Den tidigare forskningen utgör tydliga exempel på hur barn 
interagerar med den fysiska miljön i utomhuslek och hur 
landskapet, genom affordans, ger upphov till olika lek och olika 
typer av rörelseaktivitet beroende på utformning. Med den tidigare 
forskningen som kunskapsbas och affordans som synsätt har jag 
redan ett underlag för gestaltningen av barnslingan, men i och med 
att den tidigare forskningen i vissa avseenden skiljer sig från Gibsons 
teori, har jag ansett det vara nödvändigt att själv kunna bekräfta den 
tidigare forskningen. Därför har jag valt att använda observation som 
metod. På så sätt uppnår gestaltningen av barnslingan ytterligare grad 
av validitet, i en jämförande analys av affordans, tidigare forskning 
och mina egna observationer. 

3.1.2 Observation som metod
Jag har gjort två observationer, en som undersöker barns beteende 
vid lek i förhållande till stationer och en som undersöker landskapets 
affordans vid lek utomhus. Båda observationerna ägde rum på Tom 
Tits Experiment i Södertälje och jag var passivt deltagande (Holme & 
Solvang 2008, s. 115). Jag ingick inte i någon grupp, därför blir det 
svårt att avgöra om det var en öppen eller dold observation. Jag smög 

inte med att anteckna, men jag sa heller inte öppet att jag var där som 
observatör (Holme & Solvang 2008, s. 111-114).   

Jag har varit väl medveten om det oetiska i att observera barn. 
Målet med observationerna har dock inte varit att följa barnen 
och beskriva dem som individer, eller deras livssituation. Målet 
har uteslutande varit att observera hur den fysiska miljön talar till 
barnen genom affordans, och för detta ändamål har det inte räckt 
att enbart observera den fysiska miljön, eftersom affordans uppstår 
i ett samspel mellan individ och miljö. Dessutom är rörelseaktivitet 
något ickeverbalt, som därför inte kan studeras genom t.ex. intervju 
som metod. Att observera barn har då blivit nödvändigt, som en 
logisk följd av att vilja ta reda på hur samspelet mellan barn och 
miljö ser ut. I och med att observationerna har ägt rum på Tom Tits, 
en plats som är öppen för barn från olika skolor och demografisk 
och socioekonomisk bakgrund, har det varit omöjligt för mig att 
kunna dokumentera dessa aspekter. Det har i sin tur lett till att 
barnen som individer heller inte har utlämnats i resultatet av mina 
undersökningar. 

För att försäkra mig om att jag observerade det som jag hade 
för avsikt att observera vid de olika tillfällena, upprättade jag 
två observationsmallar (se bilaga 1, 2). Observationsmallarna är 
utformade efter resultat från tidigare forskning (Fjørtoft 2000a, 
Mårtensson 2004). 
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3.1.3 Varför på Tom Tits
Den tidigare forskningen utgår från förskolan som fysisk miljö 
(Boldemann m.fl. 2006, 2011, Grahn m.fl. 1997, Mårtensson 2004, 
2009). Förskolan är en plats som barnen är väl förtrogna med och där 
de tillbringar mycket av sin vakna tid. Genom att förlägga mina egna 
observationer till Tom Tits Experiment, en plats utanför förskolan, dit 
också äldre barn kommer, fick jag svar på om barn använder former i 
sin lek på samma sätt i högre åldrar och på platser där de inte är varje 
dag. Mina observationer visade att så var fallet i stor utsträckning, 
och därför kan jag även utgå från tidigare forskning som underlag för 
min gestaltning, trots att den bara utgår från förskolan som plats. 

Det som gör Tom Tits Experiment till en bra observationsplats är 
att platsen genomsyras av tanken att man ska lära genom handling, 
något som även kännetecknar utomhuspedagogiken (Dahlgren 
& Szczepanski 2011, s. 12, Hedberg 2011, s. 71). Samtidigt har 
Tom Tits en utomhusmiljö som liknar de platser som undersökts 
i den tidigare forskningen (Boldemann m.fl. 2006, 2011, Grahn 
m.fl. 1997, Mårtensson 2004, 2009). Exempel på detta är tydliga 
lekbaser/experiment, tydliga stråk och en blandad terräng. Dessa 
platskvaliteter gjorde det möjligt att observera hur barn agerar vid 
lek i förhållande till stationer och hur höjdskillnader, stråk och hinder 
i den fysiska miljön påverkar lekflödet. Det finns också en praktisk 
aspekt av att observera på Tom Tits, nämligen att det alltid finns barn 
i rörelse där. Observationen blir då väldigt tidseffektiv.

3.2 Platsanalys

Utöver observation som metod har jag gjort en platsanalys av 
området för barnslingan. En platsanalys är nödvändigt ur två 
synpunkter, dels för att få en förståelse för området och skogens 
karaktär, dels för att kunna applicera tidigare forskning på en 
gestaltning. I analysen beskrivs området utifrån de fem olika 
elementen stråk, barriärer, distrikt, knutpunkter och landmärken 
(Lynch 1960, s. 47-48). Genom att identifiera dessa element fick jag 
en bild av områdets struktur och vilka problem som måste lösas för 
att förbättra orienterbarheten och flödet på platsen.

Med platsanalysen som underlag har jag sedan gjort en tolkning 
av slingan, utifrån en teori om nio arketyper som har betydelse för 
användningen av platser (Berggren-Bärring & Grahn 1995, Grahn 
m.fl. 1997, Grahn 2007). Till skillnad från de nyss nämnda fem 
elementen som beskriver områdets struktur, utgörs de nio arketyperna 
av olika platskvaliteter, eller stämningsskapande rumsligheter, som 
används på olika sätt i barns lek. En sådan tolkning av området för 
barnslingan pekar på vilka platskvaliteter som finns, vilka som kan 
förstärkas och vilka som saknas och därför måste skapas.
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3.2.1 Varför inte fler omvärldsanalyser?
Jag har medvetet avstått från att göra någon omfattande 
omvärldsanalys av liknande slingor, äventyrsbanor etc. för att 
undvika förekomsten av associationshinder (jfr. Johansson 2005, 
s. 52-56) i min idéprocess. Istället utgår jag från väl grundad 
tidigare forskning, som behandlar frågan hur barn interagerar med 
rumsliga formelement i utomhuslek. Detta för att vara säker på att 
gestaltningen till största del bygger på forskning, och inte visuella 
intryck från andra platser som fungerat som inspiration. 

8



4 Resultat

Under avsnittet ”Resultat” redovisas först nulägesbeskrivning av 
området och sedan omgestaltning av barnslingan. Omgestaltningen 
är uppdelad i tre delar. Del ett beskriver konceptet, del två behandlar 
Gläntan och den tredje och sista delen berör orienterbarheten på 
hela området. Varje del inleds med en teoretisk bakgrund och sedan 
föreslås en omgestaltning.

4.1 Nulägesbeskrivning

I den nordöstra delen av Varbergaskogen i Örebro ligger området 
för barnslingan. Det som i dagsläget definierar platsen, är fem 
gamla militärförråd från andra världskriget, samt stigarna 
mellan dessa. För att förmedla en bild av skogens struktur har 
jag analyserat den utifrån de fem elementen stråk, knutpunkter, 
landmärken, barriärer och distrikt (Lynch 1960, s. 47-48). 

4.1.1 Militärförråden
Förråden kan ses både som knutpunkter, landmärken, barriärer 
och distrikt. Knutpunkter, därför att det är något som händer längs 
stråken och förråden blir då naturliga stopp i flödet på platsen. I 
och med detta uppstannande av flödet utgör varje förråd också ett 
eget distrikt. Samtidigt fungerar förråden som landmärken. De 
sticker ut från miljön i form och material och ringar in området. 
Det är främst utifrån dessa byggnader som man kan orientera sig 
på området idag. 

Förråd 1, 2 och 3 utgör tydliga barriärer, det går inte att korsa 
förråden. I synnerhet långsidorna utgör en stark riktning, som även 
stigarna är upprättade efter. Förråd 4 ligger däremot lite avsides 
från stigen och utgör inte en barriär på samma sätt som Förråd 1, 
2 och 3. Förråd Kullen utmärker sig från de resterande förråden på 
så sätt att det ligger halvt inbäddat i en kulle. Det gör att även detta 
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Bild 1. Plan över slingan. 
Stigar, platser och byggnader 
som är viktiga för förståelsen av 
området är markerade.



förråd inte utgör någon barriär. Rörelsen kan ske i interaktion med 
förrådet, då det går att ta sig uppför kullen. 

4.1.2 Stigarna
Stigarna på området utgör stråk med ett tydligt flöde. Utifrån 
stigarnas olika bredd och placering i olika grader av öppen skog, går 
det att identifiera en hierarki för stråken. De stråk som kan ses som 
huvudstigarna, är den stig som skapar ett flöde mellan Förråd Kullen, 
och Förråd 1 och 2, samt den stig som leder ut ur området, från 
Förråd 1 till Förråd 2 och sedan förbi Förråd 3. Dessa stigar är tre 
meter breda och plana. De är lätta att ta sig fram på och har troligtvis 
funnits där lika länge som militärförråden. På vissa ställen går det 
även att urskilja kullerstenar som är väl nedtrampade i marken. 

De stigar som har lägre rang i hierarkin är smalare och bara 
upptrampade för fot. De är krokiga och har en mer kuperad terräng 
som utgörs av trädrötter, stockar och stenar. Dessa smala stigar leder 
genom en tätare, mer vildvuxen skog, men har sin utgångspunkt i de 
breda, plana stigarna. 

4.1.3 Knutpunkter viktiga för orienterbarheten
Utöver militärförråden som knutpunkter kunde jag även identifiera 
knutpunkter på stigarna, som utgjordes av korsningar och siktlinjer. 
De två viktigaste knutpunkterna är Stenen och Höjden. Stenen ligger 
centralt placerat på stigen mellan Förråd Kullen och Förråd 2. Den 
har även en central placering mellan, och med uppsikt över, Förråd 
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Bild 2. Inzoomning av området 
vid Gläntan. Det största flödet på 
platsen utgörs idag av befintliga 
stigar. De bredaste stigarna går 
mellan Förråd Kullen, Förråd 
1 och 2 och ringar in Gläntan. 
Från knutpunkten Stenen har 
man uppsikt över fyra av de fem 
förråden (Förråd 3 ej på bild).

Bild 3. Foto på en av 
huvudstigarna, på väg från 
Förråd 2. Längst bort skymtar 
Förråd Kullen. Till vänster i bild 
syns Småskogen.

Bild 4. Förråd 4 saknar bred, 
plan stig. Istället är den här 
stigen upptrampad för fot, med 
stockar och stenar som försvårar 
för framkomligheten. 



Kullen och Förråd 1, 2 och 4. Vid Stenen ligger även Gläntan. 
Gläntan är ca 30 x 20 meter och utgör det tydligaste distriktet på 
området. I dagsläget är Gläntan full med sly, buskar och stubbar från 
gamla granar som stod där förut. 

Den andra knutpunkten, Höjden, utgör den enda markanta 
nivåskillnaden på området. Här strålar flera smala stigar samman. 
Skogen är lite öppnare här och består främst av lövträd. Från Höjden 
har man fri sikt till Förråd 3 och 2, och man kan skymta Förråd 4 
bakom en snårig och vildvuxen skog. Att skogen är av en så vild 
karaktär runt Förråd 4, som dessutom saknar bred stig, gör detta till 
det största problemområdet på slingan vad gäller orienterbarhet och 
sammanhang.

DEL 1: KONCEPTET

4. 2 Teoretisk bakgrund till Konceptet 

Genom att anta ett barnperspektiv har jag tvingats till en diskussion 
kring fenomenen styrd undervisning och fri lek. För utformningen 
av barnslingan innebär det ett ställningstagande om huruvida 
slingan ska bestå av stationer för övningar eller ett landskap för 
lek. Denna diskussion ger en djupare förståelse för varför jag har 
valt att avgränsa min gestaltningen till att handla om ett lekflöde, 
snarare än att hårddra slingan till ett stationsbaserat lärande om 
naturen. Diskussionen har också blivit tongivande för gestaltningen 
av barnslingan och jag har därför valt att redogöra för den som en 
bakgrund till mitt koncept. 

4.2.1 C-uppsats som förstudie
Som jag nämnde i bakgrunden har en intervjustudie gjorts med fyra 
pedagoger, för att ta reda på förskolornas önskemål och behov för 
att kunna bedriva pedagogisk verksamhet på barnslingan (Ohlsson 
2011). Jag hade i början av arbetet för avsikt att använda Ohlssons 
examensarbete som en förstudie till min egen gestaltning. I rapporten 
(Ohlsson 2011) finns många bra tankar och idéer representerade 
och de flesta är inriktade på en barnslinga som består av olika 
stationer, frågor eller specifika övningar. Problemet med att 
använda rapporten som förstudie är att den uteslutande beskriver 
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pedagogers syn på barnslingan och deras önskemål om innehåll. Som 
informationsdesigner har jag lärt mig att sätta användaren i fokus 
och för min gestaltning av barnslingan betyder det att jag har valt att 
se det hela ur ett barnperspektiv. Pedagogerna är visserligen också 
användare av slingan, men den är först och främst till för barnen. Den 
första frågan som därför måste diskuteras är slingans grundstruktur. 
Ska det vara en slinga med stationer avsedda för specifika övningar, 
som pedagogerna i förstudien önskade, eller ett landskap för lek? 
Genom att gå till utomhuspedagogiken blir det möjligt för mig att 
redogöra för den viktiga avgränsningen, som också är grundläggande 
för gestaltningen.

4.2.2 Vad säger utomhuspedagogiken?
Det finns flera faktorer som särskiljer utomhuspedagogiken 
från inlärning i klassrummet. Kortfattat kan man beskriva 
utomhuspedagogiken som ett lärande genom rörelse och 
användningen av alla sinnen. I klassrummet förvärvas kunskaper 
genom böcker, i naturen blir ”den tysta kunskapen” till, som skapar 
en djupare förståelse hos barnet (Dahlgren & Szczepanski 2011, 
s. 12). En annan faktor som utmärker utomhuspedagogiken är just 
helhetsupplevelsen. Till skillnad från lärandet i klassrummet så 
presenterar sig inte natur- och kulturlandskapet som ”uppsplittrat 
i vetenskapliga discipliner eller ämnen” (Dahlgren & Szczepanski 
2011, s. 20). Allting i naturen hänger samman och det är också så det 
bör läras ut. Även Hedberg (2011, s. 71) poängterar att kunskapen i 
utomhuspedagogiken blir till genom att uppleva helheten med alla 

sinnen, istället för att kategorisera lärandet i enskilda ämnen, något 
som tydligt talar emot en barnslinga uppdelad i stationer för olika 
ämnen och övningar. 

4.2.3 Kroppsmöte som lustfyllt lärande
Kommunens syfte med barnslingan är dels att det ska vara en plats 
att träna motorik på, men kanske ännu viktigare, en plats där man kan 
lära sig om naturen på ett roligt sätt. Detta, det lustfyllda lärandet, i 
förhållande till frågan om huruvida slingan ska innehålla specifika 
frågor och övningar, kan belysas ur Öhmans och Sundbergs (2011) 
resonemang om naturen som kroppsmöte. De skiljer på öppna och 
slutna kroppsmöten. Det slutna kroppsmötet utmärks av att det är 
målet med den fysiska övningen eller handlingen som är i fokus. 
Detta gäller t.ex. i all idrott. Handlingen är vägen till målet, som 
sedan mäts och jämförs med andra personers resultat och prestationer. 
I det slutna kroppsmötet ses alltså kroppen som ett instrument, som 
kan användas på rätt eller fel sätt, och användandet måste följa de 
regler och tekniker som finns uppställda för att kunna nå målet. 

Motsatsen till slutna möten är öppna kroppsmöten. Öppna 
kroppsmöten återfinns oftast under fri lek och kännetecknas av att 
aktiviteten eller handlingen saknar mål. Dessa kroppsmöten går att 
finna i naturen, där inga regler finns. När barn utformar sin egen 
lek får mötet med naturen betydelse i sig självt. Upplevelsen sitter i 
själva handlingen, tanken och känslan som infinner sig. Istället för att 
rörelsen blir en prestation, blir den en upplevelse. 
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4.2.4 Slingans grundstruktur
Om en barnslinga för pedagogisk verksamhet då innehåller stationer 
med prestationsfyllda övningar, s.k. slutna kroppsmöten, motverkar 
slingan sitt eget syfte, som är att barn ska lära sig på ett roligt sätt. 
Risken med frågeslingor och platsbundna aktiviteter i form av 
stationer med specifika övningar, är just att lärandet blir påtvingat och 
skapar prestationer och konkurrens, istället för ett eget upptäckande 
som utomhuspedagogiken till stor del bygger på. Dessutom talar det 
faktum att naturen är av helhetskaraktär emot en slinga som består av 
stationer uppdelade i olika ämnen. En sådan uppdelning kan splittra 
upplevelsen av landskapet, och dess potential som plats för inlärning 
och upptäckter genom fri lek riskeras att tappas bort. 

Med detta som bakgrund har jag valt att gestalta barnslingan som ett 
landskap för lek, där landskapets terräng och former är avsedda att 
skapa ett lekflöde som blir utgångspunkten för lärandet om naturen. 

4.3 Gestaltning av Konceptet

4.3.1 Från trygghet till det okända
Centrum för leklandskapet har jag valt att placera i Gläntan. Som 
jag tidigare nämnt utgör Gläntan ett tydligt distrikt på barnslingan 
och den har en central placering mellan fyra av de fem förråden som 
ringar in och definierar platsen. Genom en omgestaltning av Gläntan 
blir distriktet ännu tydligare och med den som centrum,
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Bild 5. 
Istället för stationer 
längs stigarna, 
bygger konceptet på 
motsatsorden 
trygghet - äventyr.



kommer sedan gestaltningen av skogen att sakta övergå i en gradient, 
från trygghet och lek, till en utmaning att utforska det okända och 
vildvuxna. Att kunna utforska det okända kräver dock en känsla av 
trygghet, denna är beroende av att barnet kan orientera sig och förstå 
platsen som sammanhängande (Heurlin-Norinder 2005, s. 64-65, 
136). Här kommer platskvaliteter och arketyper in i gestaltningen, 
något som kommer att behandlas lite längre fram i rapporten.

4.3.2 Eget upptäckande
Om Gläntan blir en plats för fri lek, där terrängen ger upphov till 
motoriska övningar, kommer lärandet om naturen att hamna så nära 
det vildvuxna som möjligt. Istället för en tipspromenad eller stationer 
längs en stig, bygger konceptet på ett eget upptäckande. Utspridda 
i den vilda terrängen kommer s.k. kunskapsluckor vara placerade. 
Samtidigt som luckorna förmedlar information om olika fenomen i 
naturen, blir det en upplevelse att hitta kunskapsluckorna. Dels en 
spännande skattjakt, dels en direkt naturupplevelse av spindelnät mot 
ansiktet, barr i håret och doften 
av kåda från träden. Genom 
att använda luckor som måste 
öppnas, istället för skyltar, 
bygger man upp en spänning 
och tvingar samtidigt barnet till 
interaktion och delaktighet. 

4.3.3 Pedagogen fortfarande viktig
Med det här konceptet tillgodoses fri lek och motoriska övningar, 
samt ett eget upptäckande och lärande om naturen genom 
sinnesupplevelser och information förmedlad via kunskapsluckor. För 
en mer styrd undervisning, ligger alltså ett stort ansvar på pedagogen, 
att kunna använda skogens alla möjligheter som redan finns naturligt 
på platsen.
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Bild 7. Förslag 
på placering av 
kunskapsluckor. 

Bild 6. Kunskapsluckorna 
kan innehålla både text, bild 
och föremål som t.ex. visar 
spår från en ekorre, vattnets 
kretslopp etc.



DEL 2: GLÄNTAN

4.4 Teoretisk bakgrund till Gläntan 

Formgivningen av barnslingans grundläggande struktur har kretsat 
mycket kring diskussionen om varför den bör vara utformad som ett 
landskap för lek, istället för stationer för specifika övningar placerade 
längs en stig. En annan viktig fråga, som jag här vill ge svar på, är 
hur naturen kan användas för att skapa ett lekflöde.

4.4.1 Naturens affordanser vid lek 
Fjørtoft (2000b) undersöker i sin forskning huruvida det finns 
någon koppling mellan landskapets struktur och beteendet i leken, 
med referens till Gibsons affordansteori, och kommer fram till att 
sambandet är starkt. Barn tycks ha en förmåga att uppleva den fysiska 
miljön som möjligheter och funktioner, snarare än som former 
(Fjørtoft 2000b, s. 2, Gibson 1979, s. 127). 

4.4.2 Motsättningar mellan Gibson och Fjørtoft
Samtidigt som Gibson beskriver affordans som möjligheter, som 
uppstår mellan fysisk miljö och individ, skriver han om fasta former 
som hinder, som afforderar skada (1979, s. 231). Han menar att 
människan avsiktligt undviker kontakt med stockar och stenar 
i sin rörelse framåt, och istället fokuserar på öppningar mellan 
dessa former där man kan gå utan att bli skadad. Detta strider emot 

resultaten från Fjørtofts undersökning av barn i den vilda naturen 
(2000b), och även mot min uppfattning, som är att hinder i terrängen 
kan skapa ett lekflöde som leder till en direkt interaktion mellan barn 
och fysisk miljö. 

Fjørtoft har i sina undersökningar främst använt observation som 
metod (2000b). Det intressanta är dock att det även finns mätbara 
data som stödjer Fjørtofts hypotes om sambandet mellan affordans 
och barns lek. Boldemann m.fl. har i två olika undersökningar 
bevisat hypotesen att ”stora ytor med träd, buskage och ojämn mark 
triggar små barns fysiska aktivitet och ett automatiskt solskyddande 
beteende” [min övers.]  (Boldemann m.fl. 2006, s. 302, 2011). 
Vid båda undersökningarna användes kvantitativa testmetoder och 
resultaten visar bl.a. att antalet steg kan skilja sig med upp till 1500-
2000 steg per dag, mellan en miljö med stor yta, träd, buskage och 
ojämn mark, jämfört med en ”sämre” miljö (Boldemann m.fl. 2006, 
s. 304). På samma sätt visar Fjørtofts undersökning om affordans att 
barnens fysiska lek styrs av de möjligheter som landskapet erbjuder 
(Fjørtoft 2000b, Fjørtoft & Sageie 2000). 

4.4.3 Stämmer forskningen?
Det kan dock ifrågasättas om det verkligen finns  motsättningar 
mellan Gibsons uttalande om hinder som något man undviker i sin 
rörelse (1979, s. 231), och undersökningarna som visar att hinder 
triggar rörelser och lek (Boldemann m.fl. 2006, 2011). Stockar och 
stenar kan ju å ena sidan påverka antalet steg, om fallet är så att barn 
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undviker dessa hinder i sin rörelse framåt som Gibson indikerar 
(1979, s. 231). Detta är en logisk förklaring, därför att förekomsten 
av hinder gör att vägen då blir längre. Å andra sidan har kvalitativa 
observationer av lekande barn påvisat ett beteende och en interaktion 
med dessa hinder, något som här talar emot Gibson (Mårtensson 
2004). 

En möjlig förklaring till att Gibsons teori om hinder inte stämmer 
överens med forskningen om lek och interaktion med miljön, kan 
vara att Gibson inte studerade sociala företeelser, som lek, när han 
kom fram till sina resultat. Här kan den senare forskningen inom 
miljöpsykologi vara till stor hjälp för vår förståelse av hur barn 
använder rummet i lek. 

4.4.4 Former för rörelse
För att få en mer specifik bild av vilka formelement som ger 
upphov till olika lek och rörelser, har jag tagit fasta på Mårtenssons 
avhandling Landskapet i leken – En studie av utomhuslek på 
förskolegården (2004). Hon har, med observation som huvudsaklig 
metod, kartlagt hur olika former i landskapet ger upphov till olika 
lekaktiviteter och interaktion med miljön. Med utgångspunkt i 
Mårtenssons avhandling (2004) har jag själv genomfört observationer 
för att kunna avgöra om barn undviker hinder eller interagerar med 
dem i lek. 

4.4.5 Resultat av egna observationer
Vid observationen av Tom Tits utomhuspark kunde jag urskilja 
en tydlig skillnad mellan lekflödet på framsidan och baksidan. 
Framsidan av parken uppfattade jag som ett landskap där utrymme 
för lek bara fanns i anslutning till experimenten. Landskapets former 
och stigar gav i sig själva inte upphov till lek. På baksidan av parken 
fanns inte lika många experiment, men landskapet lockade ändå barn 
att leka där. 

På baksidan fanns bl.a. en bana av stigar, trätrall och trappor som 
var placerade i en slänt. Där var det populärt att springa, gå och 
jaga varandra, samtidigt som man upptäckte platsen. I slänten fanns 
också upptrampade spår utanför trätrallen, där man kunde gå. Det 
visade sig att både de anlagda trästråken och de upptrampade spåren 
ledde besökaren. I anslutning till slänten fanns också en skogsdunge 
med en sandad väg igenom. Det gav upphov till flera möjligheter att 
röra sig på platsen, något som barnen också utnyttjade. Vid dungen 
fanns också en stor, lätt lutande sten inplacerad. Den verkade utmana 
barnen att klättra upp på den, både i stilla rörelse och när barnen kom 
springandes i full fart. Tydlig affordans märktes här. 

Andra affordansmarkörer som kunde identifieras på Tom Tits:

• Sluttande trätrall, som barnen tog sats och sprang uppför eller 
nerför. Här fanns det också barn som ”hopp-sprang”.

• Smala kanter, att balansera på.
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• En konstgjord bäck. Här följde barnen vattnet uppströms och 
nedströms och balanserade på kanten, skvätte med handen i 
vattnet och hoppade över på två olika ställen: dels där det var 
platta stenar lagda som ett stråk över bäcken, dels när bäckens 
form i sig själv erbjöd att man kunde gå utan att bli blöt. 

• I en trätrappa fanns plankor avsedda för barnvagn. Här kanade 
flera barn på rumpan.

Det blev tydligt för mig att parken på baksidan av huset utgjorde ett 
landskap för lek, där terrängens former och stråk afforderade lek på 
ett annat sätt än på framsidan. 

4.4.6 Jämförelse: Mårtensson & egna observationer
Vid mina observationer kunde jag vid upprepade tillfällen se hur 
Mårtenssons (2004) resultat bekräftades. Hon skriver bl.a. att höjder 
och tydliga stråk blir incitament för rörelse (2004, s. 71) och att 
en typ av springa- och jaga lek förstärks om miljön bjuder på flera 
möjliga vägar att ta. Detta avstamp för rörelse blev tydligt vid min 
andra observation på Tom Tits, där stigar och stråk i samband med en 
slänt gav upphov till mycket spring och utforskande av landskapet.

Kullar i leklandskapet verkar kunna tillgodose många olika sätt 
att röra sig: snurra, rulla, springa snabbt, hoppa högt, uppför, 
nerför och springa kring (Mårtensson 2004, s. 71-73). Dessutom 
ger höjdskillnaden en möjlighet till ett annat perspektiv, som ger 
överblick över området och de barn som leker där. 

Slänter med vegetation, samt stora stenar och stenhällar, blir en 
utmaning att kämpa sig uppför och kana nedför, medan buskage är 
en plats att vistas i och röra sig igenom (Mårtensson 2004, s. 98-
100, 102-103). Även detta, att kana, klättra och röra sig igenom 
avskärmande rumsligheter kunde observeras på Tom Tits. Här ser vi 
även tydliga exempel på hur barn använder hinder som en affordans. 

Samtidigt verkar tydliga stråk vara avgörande för vilka hinder som 
utmanar barnet till interaktion. Ett exempel från egna observationer 
är den konstgjorda bäcken, med stenar placerade i. Även om det 
fanns andra, säkrare, vägar att ta sig över bäcken inom ett par 
meters avstånd, utgjorde stenarna ett tydligt stråk som, i och med sin 
placering, utmanade barnen till en interaktion med den barriär, som 
bäcken utgjorde. 

Överlag kan det utläsas av Mårtenssons studie och mina egna 
observationer att barn använder former i landskapet som 
utgångspunkter för rörelse och interaktion, samt att placeringen av 
olika formelement, i förhållande till stråk, är viktig. En slutsats som 
kan dras, utan att säga emot varken Gibson eller tidigare forskning, 
är att människan låter sig ledas av stråk. Mina observationer visade 
också att om dessa stråk leder direkt till ett s.k. hinder, lockas barn 
till att interagera med hindret i sin lek. Det är dessa slutsatser som 
gestaltningen av Gläntan bygger på.
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4.5 Omgestaltning av Gläntan 

4.5.1 Ledtrådar till rörelse 
Konceptet med ett leklandskap, som går från trygghet till en 
utforskning av den vildvuxna skogen, har som tidigare nämnts sitt 
centrum i Gläntan. Som nulägesbeskrivningen visar är Gläntan idag 
full med sly, buskar och stubbar. Dessa är av en sådan karaktär och 
placering att de inte utgör några ledtrådar till rörelse. I övrigt kan 
sägas att Gläntan består av plan mark. Det finns alltså inget tydligt 
flöde, utom stigarna som omringar platsen. 

För att kunna skapa ett lekflöde på platsen har jag valt att bearbeta 
terrängen genom att skapa tydliga höjdskillnader, hinder och 
ledande stråk. Gestaltningen har växt fram genom den jämförande 
diskussionen av Gibsons affordansteori, tidigare forskning och egna 
observationer. 

4.5.2 Höjdskillnader
Höjdskillnaderna i Gläntan består främst av platåer i olika nivåer. 
Platåerna bildar två tydliga baser, en i anslutning till Stentunneln 
och en snett till höger om denna. Även Stentunneln bidrar till en 
höjdskillnad på Gläntan. Även om den ska vara omöjlig att ta sig upp 
på, av säkerhetsskäl, är tanken med Stentunneln att den ska utgöra ett 
spännande inslag i miljön. Dels rent visuellt, därför att den skymmer 
sikten, och därför gör att man blir nyfiken på hur det ser ut på andra 
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Förråd 1
Förråd Kullen
Svampen (Förråd 4)
Stenen
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Bild 9. Gläntan i perspektiv. 
Såhär skulle Stentunneln och 
platåerna kunna se ut.

Bild 8. Plan över Gläntan 
som visar omgestaltningen. 
Ledorden är höjdskillnader, 
hinder och ledande stråk.
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sidan och från olika håll, dels därför att man kan gå igenom den och 
komma till den från olika håll. Tillsammans utgör Stentunneln och 
platåerna en stark och tydlig form, men samtidigt är de nonfigurativa. 
Det gör att de kan användas på många olika sätt i leken, t.ex. som bo, 
hus, skepp, rymdskepp, planeter, skola, berg, eller bara som former 
att klättra, sitta, springa och jaga på, eller hoppa upp och ner från, 
springa runt etc.

En annan höjdskillnad vid Gläntan är Förråd Kullen. 
I omgestaltningen är förrådet nu helt inbäddat i en kulle, som dels 
bidrar till en mystisk stämning, men som även för de lite äldre barnen 
blir en utmaning att ta sig uppför.

4.5.3 Hinder
Platåerna och Stentunneln kan ses både som höjdskillnader och som 
hinder att interagera med. Andra hinder i Gläntan utgörs av stenar 
och stubbar i olika storlek. Dessa är placerade på ett sådant sätt att de 
utgör tydliga riktningar och ledande stråk. 

De lite större stenarna och stubbarna kan användas både i lek att 
klättra och balansera på och som sittmöbler. Vid min platsanalys 
blev det tydligt att Stenen var den enda formen vid Gläntan som 
afforderade att kunna sätta sig. Den var dock lite för stor för att det 
skulle kunna ske på ett behändigt sätt. För att de nya stenarna och 
stubbarna ska kunna fylla den funktionen, bör de därför inte vara 
högre än ca 45 cm. 

Stenarna mellan Stentunneln och Svampen är mindre och har en 
tätare placering. Detta för att man ska kunna gå på dem utan att 
behöva klättra. Den mindre storleken utmanar även balanssinnet lite 
mer.

4.5.4 Ledande stråk
För att Gläntan verkligen ska tala om för barnen hur den kan 
användas i lek, innehåller omgestaltningen ledande stråk som binder 
ihop de olika höjdskillnaderna och hindren på platsen.

Stenarna och stubbarna utgör både hinder och ledande stråk i och 
med placeringen på rad. Det som binder ihop de större stenarna och 
stubbarna, är en trädtunnel. Tunneln är placerad mellan dessa hinder 
och skapar både en stark rumslighet och riktning. För att ta sig till 
Trädtunneln måste man passera antingen stenarna eller stubbarna, 
något som kan uppmuntra till en interaktion med dessa.   

Övriga ledande stråk som binder ihop leklandskapet, är anlagda 
stigar, varav två är sandade och en består av skiffer-sten. Tanken 
med skiffer-stenen är främst att den skiljer sig i färg och form, från 
markunderlaget som finns i den mindre gläntan, vid Förråd 1. Färg- 
och formskillnaden gör att stråket uppmärksammas som en entré in 
till Gläntan.



DEL 3: ORIENTERBARHETEN

4.6 Bakgrund: Platskvaliteter

För att kunna gestalta det tidigare nämnda konceptet, med en 
gradient från trygghet till utmaning och utforskning, är det viktigt 
att flödet och orienterbarheten på hela barnslingan förbättras. 
Detta för att flödet på barnslingan inte ska stanna inom Gläntan, 
som så tydligt talar om för barnen hur den kan användas i lek. 
För att locka barnen att utforska skogen runt om Gläntan, har 
jag, som en del i gestaltningsprocessen, analyserat barnslingan 
utifrån vilka platskvaliteter som finns, vilka som saknas och vilka 
som kan förstärkas. Genom att göra en sådan analys blir olika 
problemområden synliga och tillsammans med nulägesbeskrivningen 
utifrån de fem elementen (stråk, knutpunkter, landmärken, barriärer 
och distrikt) kan man både komma fram till hur orienterbarheten kan 
förbättras för att göra slingan sammanhängande och hur man kan 
bygga upp en stämning som lockar till eget utforskande.

4.6.1 Nio arketyper 
I studien Ute på dagis konstateras att det finns ett behov av olika 
naturkaraktärer inom ett och samma område, man talar om åtta 
arketyper som barn har ett behov av att uppsöka i sin lek (Grahn m.fl. 
1997, s. 92-93). Dessa arketyper är även ett resultat av rapporten 
Grönstrukturens betydelse för användningen (Berggren-Bärring & 

Grahn 1995) och omnämns också av Grahn i ”Barnet och naturen” 
(2007, s. 61-63), här tillkommer ännu en arketyp, tillgänglighet. De 
åtta första arketyperna beskrivs med orden rofylld, vild, artrik, rymd, 
allmänning, viste, samvaro och kultur. De anses alla vara viktiga för 
barns lek. 

Vuxna människor söker sig ofta till en sådan arketyp per utevistelse, 
medan barn bör ha tillgång till samtliga arketyper på ett och samma 
område, eftersom de pendlar i sinnesstämning och intressenivå 
snabbare än vuxna personer (Grahn m.fl. 1997, s. 93). Vid min 
platsanalys studerade jag området för barnslingan utifrån dessa nio 
arketyper, för att se vad som finns, vad som kan förstärkas och vad 
som saknas helt.

4.6.2 Arketyper generella för barnslingan
De kvaliteter som redan finns på barnslingan och som är 
gemensamma för hela platsen är rofylldhet, vildhet, artrikedom och 
kultur. Redan några meter in i skogen upplever man den rofylldhet 
som naturen erbjuder. Man hör fåglarna kvittra, ser ekorrar klättra i 
träden och man upplever genast att tiden står stilla. Mossan på stenar 
och träd förstärker skogens vilda karaktär, tillsammans med rotvältor 
och de insekter och djur som står för en del av artrikedomen. 
Samtidigt som skogen är så vild, finns det tydliga spår av kultur. 
Platsen erbjuder fascination inför tidens gång. Exempel på detta är 
den mossiga gamla brunnen, spår av kullersten på stigen vid Stenen 
och mossan på taken till militärförråden som härstammar från andra 
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världskriget. Platsen ger upphov till fantasier om tidens gång och 
historiska händelser.

4.6.3 Arketyper som saknas och måste gestaltas
Som jag nämnde ovan erbjuder slingan redan många platskvaliteter 
som är viktiga i barns lek, men det som saknas är sådana arketyper 
som gör att man kan använda platsen och uppehålla sig där. Det 
som saknas är platser för samvaro, som sittplatser, picknickbord och 
grillplats. Andra faktorer som är viktiga för tillgängligheten är toalett, 
regnskydd och soptunna, d.v.s. de praktiska förutsättningarna som 
pedagogerna efterfrågade för att kunna använda barnslingan (Ohlsson 
2011). 

Arketypen viste  utgörs av platser som man kan dra sig undan till för 
att ägna sig åt detaljer och sinnliga upplevelser. I skogen finns redan 
många detaljer som pinnar, kottar, löv, insekter m.m. men bortsett 
från den hemliga platsen saknas det platser som tydligt utgör ett viste. 

4.6.4 Arketyper som finns, men som kan förstärkas 
Utöver de arketyper som är tydliga i skogen och de som saknas på 
barnslingan, finns det platser som har antydan till olika platskvaliteter 
och som med fördel kan förstärkas för att arketypen ska bli tydligare 
och platsen användas. 

Arketypen rymd innebär att man som besökare upplever att man 
kommer in i en egen värld. Det finns platser på barnslingan som 
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Bild 10. Skogen upplevs som 
rofylld och artrikedomen är 
stor. Naturen bjuder i sig själv 
på många upplevelser, som 
spännande dofter, hackspettar 
som letar mat och knakande 
kvistar. Ekorrarna är inte heller 
sena att visa upp sig.

Bild 11. I skogen finns spår av 
både vildhet och kultur. I det här 
bildexemplet kan dock mystiken 
förstärkas så att brunnen blir ett 
stämningskapande inslag på 
barnslingan. En önskebrunn?

Bild 12. Samtliga militärförråd på 
barnslingan ger ett intryck av att 
tiden har stått stilla på området. 
Mossa och ormbunkar pryder 
taken och träden växer tätt inpå 
husen. Klottret visar dock tecken 
på att området blivit ett tillhåll för 
ungdomar. 



erbjuder känslan av rymd. Exempel på dessa är Småskogen vid 
Förråd 2, den hemliga platsen bakom Förråd 1, Höjden, Gläntan 
och gläntan vid Förråd 1. Känslan av rymd kan dock förstärkas vid 
samtliga av dessa exempel. Vad gäller Förråd Kullen och brunnen vid 
Höjden, kan stämningen förstärkas på dessa platser, genom att tillföra 
mystik. Med en genomgående stämning för hela barnslingan, kan 
hela platsen upplevas som en egen värld. 

Även om barnslingan omges av rofylld natur, finns det moment 
som stör detta, men som går att göra någonting åt. Vid samtliga 
förråd störs rofylldheten av klotter och graffiti, som även bidrar till 
en känsla av otrygghet. Dessa förråd bör på något sätt omgestaltas 
så att klotter blir omöjligt, och så att förråden samtidigt bidrar till 
stämningen på barnslingan. Det kan exempelvis ske med hjälp av 
olika klängväxter. Ytterligare något som stör rofylldheten är skräp 
som är kastat på marken. Genom att ha soptunnor vid de olika 
entréerna till barnslingan kan detta enkelt undvikas. De markerar då 
att det inte är okej att kasta skräp i naturen.
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Bild 13. Bilden är tagen inifrån 
Småskogen. Här har skogen en 
helt annan karaktär än i övrigt. 
Småskogen är ett exempel på 
arketypen rymd. Tittar man noga 
hittar man även spår av kultur: 
en gammal husgrund eller mur 
göms i Småskogen.

Bild 14. Väl gömd, bakom Förråd 
1 och omgärdad av små granar, 
finns ett exempel på arketypen 
viste. Den hemliga platsen är ca 
6 m i diameter och har en sten 
med perfekt sitthöjd.  

Bild 15. Så ser Förråd Kullen 
ut i dagsläget. Det ryktas om att 
det bor troll här. Stämningen tar 
dock skada av klottret. Här kan 
mystiken förstärkas genom en 
omgestaltning, se bild 21.
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4.7 Omgestaltning för bättre orienterbarhet 

Med konceptet som utgångspunkt och med nulägesbeskrivningen och 
ovanstående analys utifrån arketyperna i åtanke, har jag märkt ut de 
platser som jag har valt att arbeta med för en omgestaltning. Eftersom 
syftet med examensarbetet är att skapa ett lekflöde på barnslingan, 
har jag valt att bortse från de praktiska förutsättningarna som jag 
tidigare har räknat upp, d.v.s. picknickbord, grillplats, soptunna, 
toalett etc. 
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Entréer
Hemliga platsen
Förråd 1-3
Förråd Kullen
Förråd 4
Småskogen
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Bild 17. Med portaler och 
stenmurar skapas tydliga entréer 
till barnslingan, som utgör ett 
första anslag. Entréerna kan 
skapa förväntningar och bidra 
till ett flöde in i området. De 
avgränsar dessutom barnslingan.

Bild 16. Punkt 1-6 ska 
omgestaltas för ökad orienterbarhet och 
stämning. Punkt 7 visar Höjden som viktig knutpunkt.  

Bild 18. Den hemliga platsen 
är redan hemlig, men känslan 
av rymd kan förstärkas. Ett sätt 
att göra det är att tillföra en 
upplevelse av väggar och tak, 
här gestaltat som en öppen 
kupol.

Bild 19. Förråd 1-3 är viktiga 
för orienterbarheten och ramar 
in området för barnslingan. För 
att bli av med störande klotter 
och samtidigt förstärka skogens 
vilda karaktär, kan dessa förråd 
omgestaltas med hjälp av 
klängväxter. 
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3
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Bild 21. Förråd Kullen efter 
omgestaltning. Genom att bygga 
in förrådet i en kulle förstärks 
känslan av mystik. Kullen blir 
ett stämningsskapande element 
som kan trigga fantasi och lek.

Bild 20. Flödet från 
Gläntan utgörs av stråk 
och former som lockar 
vidare ut i skogen.
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Bild 22. Genom att riva Förråd 4 
och uppföra en svamp i armerad 
glasfiber, får området ett tydligt 
landmärke. Vid ankomst från 
Förråd 3 och Höjden, ser man 
svampen och leds till Gläntan. 
Svampen hjälper även lekflödet 
att gå utanför Gläntan, samt 
tjänar som regnskydd och 
samlingsplats.

Bild 23. Småskogen utgör 
arketypen rymd, men det 
finns idag inget som leder 
dit. Stenar staplade på 
varandra blir en tydlig entré 
in i Småskogen från Gläntan. 
Detta för att skapa ett flöde dit.

Ambitionen med omgestaltningen är att den ska bidra till förbättrad 
orienterbarhet och fungera som stämningsskapande inslag. Ledord för 
den stämning som eftersträvas i gestaltningen är: fantasi, mystik och 
oväntade inslag.  

Genom en strategisk placering av Svampen som landmärke, är 
tanken att besökaren ska kunna ledas från Höjden som knutpunkt, till 
Gläntan, utan skyltning. På samma sätt är ambitionen med Gläntan, 
att de former som ger upphov till ett flöde där, även utgör riktningar 
som lockar barnen vidare ut i skogen. 



5 Avslutning 

5.1 Affordans som synsätt

Som jag nämnde i teoriavsnittet ser jag affordansteorin som 
en av grunderna för god informationsdesign inom rumslig 
gestaltning. Detta för att teorin har sin grund i hur den visuella 
perceptionen går till. Gibson sätter ord på den process som är 
ständigt pågående i människans interaktion med den omgivande 
miljön. Affordans kan tyckas vara en självklarhet att använda i 
alla designprocesser, vi designar trots allt för människor. Det som 
definierar informationsdesign är dock, enligt min mening, att vara väl 
medveten om varför en design bör se ut på ett visst sätt. Tack vare 
att Gibson har satt ord på denna process, affordans, kan vi uppnå 
en medvetenhet om relationen människa – rum. Då kan vi också se 
att rummets utformning är viktig, den styr vårt beteende. Genom att 
studera användaren får vi även kunskap om hur rummet kan utformas 
för att stödja de flöden och processer som rummet är avsett för. 

5.2 Rummets betydelse  

Min förhoppning är att rapporten har bidragit till en djupare förståelse 
för rummets betydelse när det kommer till lärande och lek. Givetvis 
kan lärande ske genom traditionell undervisning med hjälp av böcker 
och andra verktyg. Det som gestaltningsförslaget i rapporten visar 
på, är emellertid hur rummet kan förstärka lärandet. Genom att 

använda rummets retorik i en gestaltning, kan man förmedla spänning 
och nyfikenhet som förhoppningsvis även förhöjer upplevelsen av 
naturen. 

Det koncept som jag har presenterat i rapporten är ett exempel på 
rummets retorik. I och med att de befintliga stigarna utgör ett så starkt 
flöde, samtidigt som Gläntan och skogen som omger stigarna saknar 
ledtrådar för rörelse, stannar upplevelsen lätt vid en promenad genom 
området. Genom att använda höjdskillnader, hinder och ledande stråk 
i en omgestaltning av Gläntan kan ett lekflöde skapas, därför att den 
formgivna terrängen då talar om för barnen hur den kan användas. 
Affordans uppstår. 

För att kunna lära sig om naturen blir det viktigt att få tillgång 
till den, eftersom informationen ju ligger i omvärlden. Om man i 
gestaltningen av barnslingan därför drar nytta av lekflödet i Gläntan, 
kan man genom ledande stråk och oväntade inslag, locka ut barnen 
i den vildvuxna skogen. På jakt efter kunskapsluckor upplever man 
naturen med alla sinnen. Tack vare rumsliga inslag som förbättrar 
orienterbarheten kan barnen uppfatta slingan som sammanhängande. 
Då de vet att det finns en trygg plats att återvända till, vågar de även 
utforska det okända. 

Konceptet trygghet - äventyr är bara ett exempel på hur rummets 
utformning kan ha betydelse för barns lärande genom lek. Min 
uppfattning är inte att barn kan leka var som helst. Här finns det 
mycket vi kan göra som informationsdesigners för att ändra på det.
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Bilaga 1 

Observationsmall 20 april, Tom Tits Experiment, 

Södertälje 

Observation inomhus
Vad vill jag uppnå med observationen?
Observationen görs för att kunna bekräfta tidigare forskning om hur 
barn använder den fysiska miljön i sin lek, med fokus på hur stationer 
används av barn i åldern 5-11 år.

Välj ut några experiment med tydlig affordans. Interagerar barnen 
med experimentet som väntat? 

Påverkar placeringen av experimentet lekflödet? Hur?

Vilka övriga paralleller kan dras till tidigare forskning? 

Bilaga 2 

Observationsmall 7 maj, Tom Tits Experiment, 
Södertälje

Observation utomhus 
Vad vill jag uppnå med observationen?
Observationen görs för att kunna bekräfta tidigare forskning om 
hur barn använder den fysiska miljön i sin lek, med fokus på hur 
landskapets former används för rörelse.

Identifiera tydliga stråk, som är avsedda stigar eller vägar. Vad är det 
för typ av stråk? Hur används de? Som incitament för rörelse? 

Bortsett från flödet mellan olika experiment, finns det former i 
terrängen som utgör riktningar för rörelse? Vad är det för former?

Påverkar sol/molnighet var barnen befinner sig?

Vilka övriga paralleller kan dras till tidigare forskning?


