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Abstract 

This is a study about the balance between freedom and structure in the 
information design of an exhibition based on hands-on education. Work is 
focused on the exhibition The Human Body at Tom Tits Experiment in Södertälje. 
The exhibition, which was built in 1997, was designed with the idea that signs 
create barriers and a reluctance to advertise about the "right way".  
 
The exhibition space has now been compressed and experiments have been 
grouped into two sections. In connection with this change, the signs in the 
exhibition come to be reviewed. This is because parents and other adult visitors 
expressed a desire for more information. The need for information is divided into 
labels for individual experiments and signage for the exhibition's theme. How this 
demand can be met without going against the pedagogy and aesthetics that Tom 
Tits believe is the central point of the work. The solution was based on the thesis 
that it is possible to gather information at one point to minimize the number of 
signs in the exhibition. 
 
Through methods as qualitative interviews, questionnaire survey and spatial 
analysis have an understanding of the complexity of the problem created. Which 
largely deals with the contrasts between the child's curiosity and the controlling 
adult world. The design solution that has been developed, resulting in three 
(instead of one) points where the focus has been on establishing the exhibition's 
theme and encourage interactivity. There has also been a quest for uniformity and 
flexibility, then the problem is not found to the current exhibition and information 
design throughout the house lacks a common thread. Whereupon consideration 
has been given to Tom Tits visual profile and the aesthetic that is seen as 
characteristic of the business. Studies circuits thus largely about Tom Tits, but it is 
hoped that the work interests a number of players, then a pursuit of general 
guidelines for the transmission of information have existed. 
 
Keywords: sign, information point, landmark, structure, hands on, 
informationdesign, spatial design, exhibition design.   
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Abstrakt 

Detta examensarbete undersöker balansen mellan frihet och struktur i 
informationsförmedlingen i en utställning som bygger på hands on-pedagogik. 
Arbetet har utgått från utställningen Människokroppen vid Tom Tits Experiment i 
Södertälje. Utställningen som byggdes 1997, har utformats med en tanke om att 
skyltar skapar hinder och en motvillighet om att skylta om ”rätt sätt”.  
 
Utställningsytan har idag komprimerats och experimenten har grupperats i två 
avdelningar. I samband med denna förändring har skyltningen i utställningen 
kommit att ses över. Detta eftersom föräldrar och andra vuxna besökare utryckt en 
önskan om mer information. Behovet av information har delats in i skyltar för 
enskilda experiment och skyltar för utställningens tema. Hur denna efterfrågan 
kan mötas utan ett gå emot den pedagogik och estetik som Tom Tits tror på är den 
centrala punkten för arbetet. Lösningen har utgått från en tes om att det går att 
samla informationen vid en punkt för att minimera antalet skyltar i utställningen.  
 
Genom metoder såsom litteraturstudier, kvalitativa intervjuer, enkätundersökning 
och rumsanalys har en förståelse för problemets komplexitet skapats. Vilken i stor 
utsträckning handlar om kontrasterna mellan barns nyfikenhet och den 
kontrollerande vuxenvärlden. Den designlösning som tagits fram, resulterade i tre 
(istället för en) punkter där fokus har lagts på att etablera utställningens tema och 
uppmuntra till interaktivitet. Det har även funnits en strävan efter enhetlighet och 
flexibilitet då problemet inte är koncentrerat till den aktuella utställningen och 
informationsförmedlingen i hela huset saknar en röd tråd. Varpå hänsyn har tagits 
till Tom Tits visuella profil och den estetik som ses som karaktäristisk för 
verksamheten. Studierna kretsar därmed till stor del kring Tom Tits, men 
förhoppningen är att arbetet intresserar flera aktörer, varpå en strävan efter 
generella riktlinjer för informationsförmedlingen har funnits.  
 
Nyckelord: skylt, informationspunkt, landmärke, struktur, hands on, 
informationsdesign, rumslig gestaltning, utställningsdesign.  
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Förord 

Jag har under mina tre år som student på programutbildningen Informationsdesign 
– rumslig gestaltning fått många frågor från vänner och bekanta om utbildningen. 
”Vad är informationsdesign och vad kan du bli?”. Många har aldrig stött på 
begreppet, men alla kan relatera till miljöer där dålig informationsdesign medfört 
negativa konsekvenser för personen i fråga. God informationsdesign däremot, den 
märks inte. Denna beskrivning har funnits med mig genom arbetet och gett 
motivation till den lösning som presenteras här.  

TACK! 
Examensarbetet är endast en liten del av utbildningen och jag vill tacka alla som 
varit med på hela resan. Särskilt tack vill jag sända till Frida, David, Mamma och 
Pappa för att ni lyssnat, peppat och tagit hand om mig.  
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Introduktion 

Detta examensarbete undersöker balansen mellan frihet och struktur i 
informationsförmedlingen i en utställning som bygger på hands on-pedagogik. 
Tom Tits Experiment (Tom Tits), med kontaktperson Eva Blomkvist, är 
uppdragsgivare och utställningen Människokroppen används som fallstudie.  
 
Sedan starten 1985 har Tom Tits medvetet valt att begränsa skyltningen i sina 
utställningar och inte skylta om ”rätt sätt”. Det har dock framkommit att besökare 
efterfrågar mer information. Hur efterfrågan kan mötas utan att gå emot den 
pedagogik och estetik som Tom Tits tror på är en central punkt i arbetet. Få 
studier som behandlar samma problematik har påträffats. Då Tom Tits, som är ett 
av Sveriges största och ledande Science center, länge haft olika skyltprojekt/ sökt 
andra lösningar ses frågan som aktuell för liknande verksamheter i branschen.  
 

Bakgrund 
Nedan beskrivs verksamheten, utställningen och studiens problematik.   

Tom Tits Experiment 
Tom Tits Experiment ligger i den gamla industribyggnaden ”Centrifugen” på 
Storgatan 33 i Södertälje. I Tom Tits Experiment – Från handling till ord (Jonson, 
1998, s.24-26) framgår att grunden till Tom Tits föddes 1985. Då som en konst-
utställning under ledning av Klas Fresk som skulle undersöka hur barn och 
ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik kunde väckas. Två år senare 
invigdes Tom Tits ”på nytt” i de lokaler som används än idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.1 Tom Tits Experiment, exteriör     Figur.2 Karta (hämtad från eniro.se) 
 
I intervju med Håkan Wannerberg (14 april 2015) som arbetade som scenograf i 
konstutställningen förklarades att utställningar länge hade förknippats med låsta 
montrar och saker som inte fick röras. Att överföra kunskaper från teatern till 
utställningsmediet beskrevs som en för tiden uppåtgående trend. Detta genom att 
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arbeta med scenografi, men istället för skådespelare låta besökarna agera i miljön. 
Inspirationen till det grepp som användes i konstutställningen förklarades hämtat 
från en barnbok (som gett namn åt verksamheten) där fadern bygger experiment 
av husgeråd och andra vardagsföremål. Bildernas manér inspirerade men att 
bygga experiment och scenografi ”av lite vad som helst” handlade i början om 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Idag beskriver Tom Tits (Tom Tits Experiment, om oss, u.å.) sig själva som ett 
”Upplevelsecentrum”, fortfarande med en affärsidé om att väcka intresse för 
naturvetenskap och teknik. Alla rätt och fel ombeds att lämnas vid dörren och de 
är övertygande om att vi lär oss bäst genom att prova på riktigt.  

Utställningen ur ett historiskt perspektiv 
För att förstå utställningens historiska intentioner intervjuades Marianne Palmgren 
och Håkan Wannerberg. Palmgren arbetade som formgivare (och konstnär) och 
Wannerberg som arkitekt och scenograf i den ursprungliga utställningen.  
 
Under intervjusamtal med Palmgren (10 april 2015) framgick det att en första 
utställning på temat byggdes på bottenvåningen 1992. Den utställning som är 
aktuell för arbetet invigdes 1997 och fördelades på husets bägge vindar. Att 
utställningen idag samlats till en vind påpekades av betydelse för hur utställningen 
fungerar. ”Självklart blir det annorlunda när innehållet komprimeras till en mindre 
yta och vissa saker tas bort” (Palmgren, 10 april 2015). Utställningen förklarades 
vidare utformad mot målgruppen Ungdomar samtidigt som det fanns en tanke om 
att den skulle kunna användas av alla åldrar. Grundtanken med utsmyckningarna 
var att rummet skulle genomsyras av människokroppen på olika sätt.  
 
Palmgren berättade att det under de år som hon arbetade i olika projekt på Tom 
Tits var viktigt att ta tillvara på de rumsliga förutsättningarna och byggnadens 
unika utryck. Det skulle få synas att huset är en industribyggnad i grund och 
botten. Tanken på både detaljer och helhet, samt att skapa stämning på flera 
nivåer nämndes som något av Tom Tits särdrag. Detta genom att använda och 
kombinera olika typer av material, samt att med lekfullhet ta tillvara på sådant 
som inte förknippas med utställningar. Hon påpekade även att den pedagogiska 
grund som hon uppfattat att Tom Tits bygger på handlar om fascination och aha-
upplevelse framför att allt ska vara roligt.  
 
I diskussion om skyltningen påpekade Palmgren att olika experiment kan vara i 
behov av olika typer av information och att det är viktigt att jobba med helheten 
men inte tro att allt kräver samma lösning. För att finna en bra variation menade 
Palmgren att en inte ska vara rädd att koppla in konstnärliga aspekter. Det sades 
även viktigt att erbjuda olika sätt att närma sig ett experiment på och att våga 
förlita sig på att alla går där ifrån med någon form av kunskap. ”Kanske handlar 
det snarare om att göra tillägg på vissa saker än att finna ett system för uttömlig 
information om alla experiment” (Palmgren, 10 april 2015). 
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Wannerberg (14 april 2015) förklarade att hans inställning, vilket även 
observerades i utställningarna, är att skyltar skapar hinder. Lärare och andra 
vuxna observerades stanna upp barnen när dem först skulle läsa på skyltarna. En 
lösning blev därför kataloger för de lärare som ville förbereda sig och eleverna 
inför besöken. Katalogerna gav även föräldrar och mor/farföräldrar ”någonting att 
hålla sig i” och möjlighet till fördjupning. I början fanns ingen katalog som täckte 
in allt, vilket resulterade i att de anatomiska modellerna förseddes med skyltar. 
Däremot fanns krav på att experimenten skulle förstås utan skylt, alt. att de skulle 
förstå under tiden besökaren undersökte dem. Därmed ställdes krav på stabilitet 
då barnen kom på nya sätt att experimentera. På frågan om att skylta utan skylt 
återkom Wannerberg till experimentens utformning. ”Om ett experiment inte 
fungerar i sig bör det ifrågasättas och utvärderas” (Wannerberg, 14 april 2015). 
 
Wannerberg (29 april 2015) har bett om att få förtydliga att det redan från början 
(i konsthallen) fördes diskussion om skyltars existens. ”Traditionella pedagoger 
hävdade behovet av skyltar för att experimenten skulle hanteras ’rätt’. Vi hävdade 
att själva utforskandet var viktigt och att vi inte ville slå fast vad som var ’rätt’. 
Lösningen blev då (i de allra flesta fall) ha en katalog (för dem som inte vågar 
prova, eller vill veta mer) och låta experimenten vara utan skyltar”. Det ska även 
förtydligas att Wannerberg anser att ”hela kedjan” är av betydelse för hur 
experimentet uppfattas och används. Det vill säga experimentens formgivning och 
dess placering i förhållande till andra objekt. Under de 15år som Wannerberg 
arbetade med att bygga och bygga om utställningar (och hus) har nästan alla 
tänkbara varianter provats. Genom denna erfarenhet av att om vartannat prova, 
iaktta och diskutera har Wannerbergs värderingar formats.   

Utställningen idag 
För att skapa en djupare förståelse för problematiken har två intervjuer (1 april 
och 8 april 2015) med Eva Blomkvist, kontaktperson på Tom Tits, genomförts. 
Eftersom intervjusamtalen kretsade kring samma frågor redovisas svaren 
gemensamt under rubrikerna nedan. Enligt Blomkvist har de i och med förnyelsen 
tagit hänsyn till skolans läroplan för åk.1-6. Detta genom att ordna experimenten 
utifrån vad som läses i respektive årskurs. Utställningen har även delats in i 
avdelningarna ”Undersök din kropp” och ”Testa dina förmågor”. 
 

Figur.3 Undersök din kropp                            Figur.4 Testa dina förmågor 
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Målgrupp och behov 
Enligt Blomkvist är det är främst föräldrar (och andra vuxna) som utryckt en 
efterfrågan av information. De beskrivs som osäkra och rädda för att göra fel. 
Samt i behov av enkla förklaringar till fenomenen för att utan ansträngning kunna 
besvara barnens frågor om ”Varför blev det så?”. En vanlig kommentar sägs  
vara ”Ja, det var jätteroligt på Tom Tits. Det fanns mycket att prova men hade  
det funnits en skylt som sa vad det var så hade jag kunnat förklara för barnen”. 
Det ses som viktigt att sätta utställningen i ett sammanhang och ge besökaren en 
tydligare ingång.  
 
Blomkvist menar att barn inte bryr sig om att det inte finns några skyltar då de är 
”mer direkta”. Hon påpekar att de (personal på Tom Tits) sällan ser barn som 
stannar upp och läser de skyltar som finns. Nivån på informationen bör enligt 
Blomkvist rikta sig till barn mellan 8-12 år samtidigt som hon utrycker en önskan 
av fördjupad information för vuxna. Allmänheten ses som den prioriterade 
målgruppen med en förhoppning om att den information som fungerar för en 
förälder även är användbar för en lärare. Lärare (och andra vuxna) kan dessutom 
förbereda sina besök genom att ta del av material på Tom Tits hemsida.  

 
Tidigare undersökningar 
Från tidigare undersökningar (Transformator, 2014) har frågor, uppmaningar och 
påståenden föreslagits för att locka besökaren till att våga prova eller medvetet 
välj bort experiment. Blomkvist påpekade att det även kom fram att besökarna 
saknar stöd i att välja. De är rädda för att missa något eller vet helt enkelt inte vart 
de ska börja. Undersökningen ses som en bra grund och har flera punkter som kan 
undersökas vidare. Bland annat huruvida det visuella uttrycket bör integreras med, 
eller skiljas åt från experimenten.  
 
Då materialet från Transformator (2014) är ett internt material har min möjlighet 
att diskutera det i rapporten varit begränsad. Det resultat som Blomkvist framfört 
under intervjuerna har dock tagits i beaktning.   
 

Önskemål från Tom Tits 
Enligt Blomkvist önskar sig Tom Tits ett skyltsystem som varken innebär att man 
”skyltar sönder” eller ”skyltar om rätt sätt”. Det har även framförts önskemål om 
att lösningen ska gå att applicera i övriga delar av huset, vilket ställer krav på 
hållbarhet och flexibilitet. I dag saknar skyltningen en röd tråd, vilket förklarats 
med att det länge pågått olika skyltprojekt. Den enda skyltning som används 
konsekvent är experimentens namnskyltar, vilka är tänkta som ”en hint” till vad 
experimentet handlar om. Därutöver bör lösningen utformas med tanke på 
morgondagens besökare och ges på såväl svenska som engelska.  
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Utifrån intervjuerna har kriterier för morgondagens besökare definierats som: 
 

• Någonting ”nytänkande" som nödvändigtvis inte innebär den senaste 
tekniken. Tom Tits är inte främmande för att ta in ny teknik om detta anses 
nödvändigt men en del av deras ”charm” är det analoga. Idag arbetar de 
tillexempel med ”teknikförstärkta experiment” där modern teknik har 
byggs in i ett analogt system. 

 
• Lösningen bör vara flexibel och hållbar då det är möjlig att experimenten 

byter plats. Informationen kan även behöva uppdateras men idag byts 
skyltar främst ut på grund av slitage.  

 
• Dagens besökare sägs ha en förväntan om att tillgodogöra sig kunskap, 

vilken Tom Tits vill möta. Utan förklaringar är det risk för att de ”dödar” 
intresset istället för att väcka det.  

 
• Tack vare dagens teknik är vi vana att enkelt ta reda på mer, vilket även är 

något som barnen har förstått. Tom Tits vill dock inte ”servera” allt, utan 
få igång den egna tanken eller ett samtal kring upplevelsen.  

Problembeskrivning 
Utställningen som den ser ut idag har formats med en tanke om att skyltar skapar 
hinder och besökaren uppmanas att lämna alla rätt och fel vid dörren. Problemet 
handlar om att ge stöd och att tillgängliggöra information utan att ”skylta sönder” 
en utställning. På många sätt kan denna inställning kopplas till vad god 
informationsdesign kännetecknas som. Den finns men märks inte av. Kort 
beskrivet kan behovet av information delas in i två delar, skyltar för enskilda 
experiment och en avdelningsskylt om själva utställningen. Komplexiteten tilltar 
då föräldrar och barn, vilka utgör de största besökssiffrorna, anses i olika behov 
av information. Föräldrarna sägs vara den grupp som efterfrågar informationen, 
men detta delvis för att kunna besvara barnens frågor om ”varför blev det så?”. 
Därutöver saknar föräldrarna enligt Tom Tits stöd för att välja experiment och de 
känner sig osäkra på om de gör rätt. Begreppet skylt har använts i kontakt med 
Tom Tits men samtidigt har uppmuntran getts till att finna alternativa lösningar.  

Syfte 
Studien utgår från en tes om att det går att möta besökarens efterfrågan utan att 
”skylta sönder” utställningen genom att erbjuda en informationspunkt. Att en väl 
utformad sådan kan minimera behovet av skyltar vid enskilda experiment. Syftet 
är att skapa ett enhetligt och flexibelt konceptförslag för en informationspunkt. 
Utgångspunkten är Människokroppen men lösningen bör förhålla sig till övriga 
delar av huset då problemet inte är koncentrerat till utställningen.  
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Forskningsfråga 
Hur kan en rumslig informationspunkt utformas för att etablera ett 
utställningstema och uppmuntra till interaktivitet? 

Avgränsning 
Förslaget presenteras med konceptskisser och innehåller inga byggnadstekniska 
förklaringar. Arbetet syftar inte till att ta fram en ny visuell profil för den 
nuvarande informationssituationen men begreppet ses som centralt då en del av 
problematiken ligger i ett spretigt utryck. Att implementera ett nytt informations-
system medför kostnader men dessa kommer inte att ses som en begränsning. 

Målgrupp 
I arbetet ses barnfamiljer som den primära målgruppen. Föräldrar och mor/ 
farföräldrar ses som mottagargrupp av informationen medan barnen delvis är den 
verkliga slutmålgruppen. Föräldrarnas behov, och kommunikationen mellan dem 
och barnen, är av vikt att förstå för studien. Föräldrarnas perspektiv ses av särskilt 
intresse samtidigt som valet att inte studera slutmålgruppen, som är under 15år, 
har gjorts av forskningsetiska skäl.  

Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp för arbetet. 

Hands on och interaktivitet  
Tim Caulton (1998, s.1) problematiserar innebörden av en Hands on–utställning. 
Inledningsvis görs en indelning av Hands off och Hands on där den första syftar 
till traditionella utställningsformer. I Hands off utställningar sägs besökaren i 
olika grad uppmuntras till att se, reflektera, lyssna och lukta, men aldrig beröra.  
 
 
Hands on och Interaktiv påpekas (1998, s.2) ha blivit synonymer till varandra. 
Detta trots att inget av begreppen enligt Caulton är brett nog för att ringa in 
utställningsformen. Hands on sägs medföra ”förväntan på en interaktion som ska 
öka det pedagogiska värdet” (Caulton, 1998, s.2, min översättning). Problemet 
antyds ligga i att begreppet interaktion i sig själv inte behöver innebära varken 
fysisk interaktion eller ett pedagogiskt mål. Exempelvis förklaras datorspel starkt 
förknippat med interaktion trots att den enda fysiska interaktionen sker när 
användaren hanterar handkontrollen. Dessutom påpekas att många spel är 
utformade enbart i underhållande syfte.  
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När en ser till referensen från 1998 bör en ta i beaktning att spelbranschen har 
utvecklats kraftigt under 2000-talet, och idag finns teknik som tillåter interaktion 
med hela kroppen. I arbetet kommer dock Caultons egen definition att användas 
som utgångspunkt: 
 
”En hands-on eller interaktiv museiutställning har tydliga pedagogiska mål 
som uppmuntrar individer eller grupper av människor som arbetar tillsammans 
för att förstå verkliga föremål eller verkliga fenomen genom fysisk undersökning 
som innebär val och initiativ”(Caulton, 1998, s.2, min översättning). 

Skylt  
Nationalencyklopedin definierar begreppet skylt som ”tavelliknande anordning 
med ngn upplysning e.d., ofta avsedd för allmänheten” (Nationalencyklopedin, 
skylt, u.å.). Utifrån Mollerup (2013, s.60) kan skyltar användas för att identifiera 
en plats, peka ut rätt riktning, informera och beskriva, samt reglera eller varna. 
Skyltar kan vara såväl statiska som dynamiska. Även om Mollerup helst ser att vi 
klarar oss utan dem medges att skyltar är ett viktigt ”orienteringsmedel”. Dess 
flexibilitet i funktion och form påpekas medföra att skylten många gånger får 
reparera dåligt planerad design.  
 
I arbetet inkluderar begreppet skylt flera aspekter, så som form, funktion, innehåll 
och placering. Detta genom att undersöka hur en skylt kan vara mer är än en 
”tavelliknande anordning” genom att i sig själv etablera platsens syfte. Men även 
hur en skylt kan erbjuda val och uppmuntra besökarna att på eget initiativ 
undersöka dess innehåll tillsammans.  

Visuell profil 
Bergström (2012, s.267-270) skiljer på begreppen identitet, vision och profil. 
Identitet syftar på företagets inre kultur, vision på vart företaget vill i framtiden 
och profil de signaler som kommuniceras utåt. Dessa signaler delas in i 
individuell profil (ledningens och personalens framtoning), miljöprofil (exteriör 
och interiör) och visuell profil (logotyp, typografi, färg, m.m.). För en 
professionell framtoning påpekas att enhetlighet är av stor vikt.  
 
Som nämnts syftar inte arbetet till att ta fram en ny visuell profil men begreppet 
ses som centralt då en stor del av problematiken ligger i ett spretigt utryck.  
Tom Tits hemsida följer en tydlig visuell profil som delvis återfinns i 
miljöprofilen men en tydligare koppling är att eftersträva.  
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Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som arbetet grundar sig i.   
 

Museibesökaren och museikontexten 
En grundläggande del inom informationsdesign är att skapa sig en förståelse för 
den målgrupp som ska kommuniceras. I detta fall är komplexiteten stor då 
föräldrar och barn har olika behov och önskemål. Samtidigt bör en vara medveten 
om att det finns individuella skillnader inom alla målgrupper. Falk (u.å.) riktar 
kritik mot tidigare forskning och kundundersökningar av besöksgrupper inom 
museivärlden. De generaliseringar som gjort utifrån demografi, materiella 
kvaliteter, social ordning och psykografiska variabler påstås ingett ”en falsk 
känsla av förklaring” (Falk, u.å., s.110, min översättning). Falks studier, som 
bygger på hundratals djupintervjuer med museibesökare, visar att motivet bakom 
ett besök är bundet till ens identitet. Det ursprungliga motivet visade sig även i 
stor grad stämma överens med vad besökaren mindes. Falk påpekar (u.å., s.109-
112) att minnen inte är ett exakt mått för vad någon ha lärt sig. Dock påstås de 
vara klart relaterade och minnet ses som ”toppen av isberget” av kunskap.  
 
Vidare påpekar Falk (u.å., s.113-114) att nyckeln till att förstå identiteter är att 
vara medveten om att alla har mer än en identitet, såväl I-identiteter (versalt I) 
som i-identiteter (gement i). Den första (I) är i hög grad konstanta genom livet, så 
som nationalitet och religion. Den andra formen (i) är föränderlig och förknippas 
med behov och situationer. Studierna visade att i-identiteten i högre grad styr 
motivet bakom museibesöket än faktorer som nationalitet, ålder och kön.  
 
Studien resulterade i fem olika identitetsskapande kategorier, Explorers, 
Facilitators, Professionals/Hobbits, Experience seekers och Researchers. Även 
om ett besök kan generera i nya upplevelser menar Falk (u.å., s.119) att besökaren 
främst söker efter sådant som kan stödja det ursprungliga motivet. Och när detta 
uppfylls blir besöket både tillfredställande och minnesvärt.  
 
I boken Identity and the museum visitor experience (Falk, 2009) presenteras 
modellen ytterligare och inkluderar även den så kallade Contextual Model of 
Learning. Denna omfattas av den personliga kontexten, den fysiska kontexten och 
den sociokulturella kontexten.  
 
  



 9 

Den personliga kontexten – Enligt Falk (2009, s.96- 97) styr tidigare kunskaper 
och intressen besökarens val. Det vill säga vilka utställningar, objekt och skyltar 
som uppmärksammas. En viktig aspekt som lyfts är att vad designern har till 
avsikt att framhäva inte behöver vara detsamma som besökaren ser.  
 
Den fysiska kontexten – Falk (2009, s.98-99) menar att huruvida utställningen är 
”bra” utformad är av varierande betydelse för de olika besöksgrupperna. 
Facilitators och Experience seekers påstås starkast berörda av utställningens 
kvalitet. Att lägga energi på en välutformad utställning och anpassat innehåll 
tycks viktigt för att attrahera och hålla kvar intresset hos dessa besöksgrupper.  
 
Den sociokulturella kontexten – Gällande den sociokulturella kontexten lyfter 
Falk (2009, s.99) att många museibesök görs i grupp. Den sociala interaktionen 
sägs vara en del i att skapa samhörighet och mening för utställningen. Detta 
genom att diskutera innehållet och dela information. En intressant punkt är att 
konversationen mellan besökarna många gånger sägs göra större avtryck än 
objekten och skyltarna i sig själva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.5 The Museum Visitor Experience Model. Modifierad utifrån Falk (2009, s.161) 
 
  

Upplevelse
av museet

i - identiteti - identitet

Upplevelse
av museet

Identitetsrelaterat 
besöksmotiv

Personlig 
kontext

Fysisk 
kontext

Sociokulturell
kontext

Museibesökarens upplevelse
Besökaren

Museet



 10 

Facilitators parents (Handledande föräldrar) 
Inom ramen för detta arbete är kategorin Facilitators av särskilt intresse. Falk 
(2009, s.192-194) delar in kategorin i två subgrupper, Parents och Socializers.  
Där den första beskrivs som föräldrar eller mor/farföräldrar som besöker ett 
museum för att möta sina barn/barnbarns behov och intressen. Det egna intresset 
påstås ligga i huruvida barnen upplever besöket som intressant och lärorikt. 
Samtidigt som många föräldrar ser ett museum besök som en bra läroerfarenhet 
påpekas de ha svårt att precisera exakt vad barnen lärde sig. Vilket förklaras med 
att VAD faktiskt inte var det viktiga, utan att det egna identitetsbehovet stärkts 
genom att de varit ”en god förälder”. Vidare förklarar Falk (2009, s.222-223) att 
föräldrar använder tidigare erfarenheter och kunskaper om barnet för att guida 
barnet genom besöket. Samt att skyltar och orienteringssystem måste vara 
designade för att läsas ”on the fly” då föräldrarna har fullt upp med att hålla takt 
med sina barn.  

Interaktion och lek 
Interaktion och lek kan ses som en brygga till det intresse för naturvetenskap och 
teknik som Tom Tits vill väcka. Att försätta föräldern utanför sin bekvämlighets-
ram för att våga delta i barnens lek och direkta nyfikenhet är av vikt för arbetet. 
Lekforskaren Birgitta Olofsson (2003, s.69-70) menar att det under leken sker en 
omedveten inlärning. I leken sägs vi experimentera, undersöka och klargöra saker 
utan att vi under tiden ser det som inlärning. Och vidare förtydligas att det är 
mötet mellan impulsivitet och ordning som gör leken ”utvecklingsbefrämjande”. 
Leken sägs kräva vissa regler och ju äldre barnen blir ökar kraven på att leken 
hålls samman av ett tydligt tema. Olofsson (2003, s.24) talar om ”lekens harmoni” 
som en förutsättning för att leken ska fortgå och utvecklas, vilken sägs brytas så 
fort en känner sig rädd eller otrygg. Ett barn (som leker ensam) påstås sällan ha 
några problem med att bevara harmonin i leken, och släppa taget om verkligheten. 
Vuxna däremot, sägs allt för medvetna om det som händer runt omkring och 
känner sig dumma inför andra vuxna.  
 
Lekens tre sociala regler är enligt Olofsson:  
 
Samförstånd – Alla är medvetna om ATT de leker och VAD de leker.  
 
Ömsesidighet – Leken sker på en jämställd nivå, den äldre måste ofta anpassa sig 
efter den yngre. Leken är ingen tävling, en leker för att leka och inte för att vinna.  
 
Turtagande – En balanserad maktfördelning, ibland är det den ene som 
bestämmer och ibland den andre.  
 

   (Olofsson 2003, s.25-26) 
 
Därutöver lyfter Olofsson (2003, s.28-29) vikten av att leken får pågå ostörd. Barn 
påpekas duktiga på att skydda sin lek genom att gå undan eller sänka blicken.  
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En lek (eller annan aktivitet) som hela tiden avbryts sägs snabbt tappa mening. 
Vidare antyds (2003, s.30) att vuxenvärlden är platt och att den vuxne, för att ge 
stöd i barnens lek, måste visa på en bredd av tolkningsmöjligheter. Leken 
insinueras svårutvecklad om den vuxne envisas med att sand är sand. 
 
Allens (2004, s.30) studier om betydelse av fysisk interaktivitet i en hands on- 
utställning visade att interaktivitet förstärker engagemang, förståelse och minnet 
av upplevelsen. Samtidigt påpekas att det tycks finns en gräns då ”för många” 
interaktiva funktioner hindrade besökarnas engagemang och lärande. Interaktiva 
utställningar som utformats för ”självstyrd utredning” resulterade i fler egna 
förklaringar till fenomenet, särskilt om de engagerade flera besökare samtidigt. 
Dock påpekas att en självstyrd utredning ibland kan minska chansen för att 
fenomenet verkligen förstås (rätt).   

Skyltar i informationssituationen 
I arbetets begreppsdefinition vidgades synen på skylt som en ”tavelliknande 
anordning” genom att inkludera aspekter som form, funktion, innehåll och 
placering. Hur skyltens utryck i sig kan etablera platsens syfte, samt hur den kan 
erbjuda olika valmöjligheter och uppmuntra besökarna att på eget initiativ 
undersöka innehållet tillsammans är av intresse för informations-situationen.  

Rumsliga markörer och semantik 
Att orientera sig beskrivs av Mollerup (2013, s.19-20) som en iterativ process av 
stegen Söka, Fatta beslut och Förflytta sig. Vidare påpekas att Wayshowing 
föregås av Placeshowing. Det vill säga att vi inte söker efter någonting som vi inte 
vet om finns. 
	  
Enligt Mollerup (2013, s.128) spelar den exakta formen (av en skylt) inte så stor 
roll. Dock bör en vara medveten om att vissa former har en inbyggd riktning och 
andra en mening, som exempelvis att triangeln betyder varning i trafiken. Vidare 
förklaras (2013, s.12) att olika fysiska element kan användas som rumsliga 
markörer i syfte att signalera en plats funktion eller reglera ett beteende. Så som 
att bilhandlaren använder bilarna i sig för att indikera att ”Här säljs det bilar”, 
eller vägar som blockeras med stenar för att tala om att ”Här får du inte köra”.  
 
En rumslig markör i wayshowing är ett landmärke. Meuser och Pogade (2010, s. 
027-028) beskriver landmärken som referenspunkter som möjliggör orientering 
inom en miljö. De kan representera ett område och dela in en miljö i greppbara 
enheter. Mollerup (2013, s.54) definierar landmärken genom tre aspekter som alla 
måste uppfyllas. För det första måste ett landmärke vara synligt, för det andra ska 
det stå ut från sin omgivning och för det tredje måste det vara enkelt att prata om. 
Skulpturer påpekas krångliga att använda som landmärken då de kan vara svåra 
att beskriva i ord.  
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Bergström (2012, s.118-121) påpekar att typografi kan vara synlig eller osynlig.  
En synlig typografi sägs levandegöra budskapet medan den osynliga är tyst och 
låter läsaren skapa sina inre bilder. Den synliga typografin påpekas effektiv för att 
väcka känslor medan den osynliga lämpar sig i litterära, informativa och 
pedagogiska sammanhang. Mollerup (2013, s.99) påpekar att många skyltar läses 
i farten varpå tydlighet är viktigare än ”Fashion”.  
 
Ikoner, index och symboler är en del av teckenläran och kan vara effektiva då 
andelen text vill begränsas. Bergström skiljer dem åt med att ”ikoner låter oss se 
något, index ger oss möjlighet att räkna ut något och symbolen är ett tecken som 
vi får lära oss” (Bergström, 2012, s.286). Mollerup (2013, s.75) menar att ett 
tecken med en naturlig koppling mellan vad det visar och betyder är ett motiverat 
tecken. Ett tecken som inte har en naturlig koppling ses däremot som godtycklig 
då det bygger på överenskommelser. Ikoner och index framhävs som motiverande 
medan symboler är godtyckliga. Med andra ord förutsätter användningen av 
symboler att betydelsen är känd av mottagaren. 
 
Allen (2004, s.30) påpekar att ett allt för abstrakt tema mellan olika delar i en 
utställning är svårt för besökaren att uppfatta. Delvis eftersom besökaren tenderar 
att lära sig på ett konkret och bokstavligt sätt. Många sägs även ha en bestämd 
uppfattning om vad experimenten/utställningen handlar om, vilken enligt Allen är 
svår att förändra med enbart en skylt. Ett flertal faktorer sägs ha betydelse för hur 
temat tolkas, flera i relation till den omgivande miljön, såsom närvaro eller 
frånvaro av skiljeväggar. 

Affordance och Immediate apprehendability 
För att beskriva hur människor orienterar sig och förstår rum/information används 
även begreppen affordance och immediate apprehendability. Enligt Pettersson 
(2013, s.13) möjliggör affordance för betraktaren att på ”ren intuition” förstå hur 
ett föremål ska hanteras. Affordance ses som ett naturligt och inbyggt utryck och 
förklaras som en central del inom intuitionsdesign. Som exempel ges hur 
utformningen av ett dörrhandtag kan signalera om dörren öppnas genom att trycka 
på, dra i eller vrida om handtaget.  
 
Allen (2004, s.20-21) påpekar att en utställning, och särskilt de som bygger på 
hands on-pedagogik, många gånger är kognitivt överbelastade. Varpå vad Allen 
benämner som immediate apprehendability (omedelbar förnimmelse, min 
översättning) anses vara av stor vikt. Begreppet sägs likartat med affordance, men 
inkluderar även sådant som inte har någon fysisk användning, däribland skyltar. 
Snabbt och utan medveten ansträngning ska besökaren förstå en utställnings syfte, 
omfattning och egenskaper. Och detta redan vid första mötet. Därmed möjliggörs 
för besökaren att lägga energi på det som är värt sin ansträngning. Förnimmelsen 
påpekas styras av besökarens tidigare erfarenheter men det ses som möjligt att 
besökarna i en utställning delar perceptuella och konceptuella scheman. Det vill 
säga en viss likhet av tidigare erfarenheter bör finnas.  
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Allens (2004,s.21) studier visade även att det är av vikt att minimera antalet val 
inom varje steg och vara konsekvent gällande placering av olika ”hjälpmedel”. 
Detta för att minska den kognitiva belastningen inför efterföljande interaktion. 
Allen (2004, s.23) påpekar vidare att den omedelbara förnimmelsen även är av 
stor vikt för att fortsätta besökaren i den bekvämlighetsram som krävs för att 
”våga prova” och vara nyfiken.  

Information ska ges där information behövs 
Pettersson (2003, s.531) påpekar att information oftast enbart är av intresse vid 
exat rätt tillfälle. Det vill säga, varken försent eller för tidigt. Vad som är ”rätt 
tillfälle” påpekas vidare skilja sig mellan olika individer och organisationer, men 
framförallt är kontexten avgörande. 
 
 
 
                tid 
 
         för tidigt           rätt tillfälle                                   för sent 
 
Figur.6 Modell utifrån Pettersson (2013, s.531) 
 
Mollerup menar (2013, s.51) att antalet skyltar ska vägas mot respekt för 
omgivningen.  Den bästa lösningen sägs vara en läsbar omgivning där varken fler 
eller färre skyltar än nödvändigt används. Vidare påpekas (2013, s.135-137) att 
grundregeln för placering av skyltar är att inte förse betraktaren med information 
för tidigt då denna kommer förvirra eller glömmas bort. Betraktarens hastighet 
och riktning, samt avståndet mellan betraktaren och skylten sägs påverka vart 
skylten bör placeras. Viktig information bör enligt Mollerup placeras framför 
betraktaren och mindre viktig längs med färdriktningen. Det sägs även av vikt att 
ta hänsyn till betraktarens ögonhöjd och längd för att öka läsligheten och ge 
tillräcklig fri höjd under skylten. Enligt Mollerup behövs skyltar:  
 

• Vid vägvalspunkter (korsningar m.m.) 
• När användaren träder in i en ny miljö (för att etablera platsens funktioner) 
• Där osäkerhet kan uppstå (för att försäkra att rätt ”spår” följs)  
• För att stödja säkerheten (övergångsställen m.m.) 

 
(Mollerup, 2013, s.135-136) 

 
Mollerup (2013, s.70-71) behandlar även begreppen Simplicity och Redundancy. 
Det vill säga det enkla, tydliga och direkta kontra ett ”garantiskydd” mot buller/ 
brus, tekniska fel och missförstånd genom olika upprepning. Som med det mesta, 
handlar det om en fin balansgång där ”lagom är bäst”. Konkret kan sägas att 
upprepningar som sker enbart för upprepningens skull är överflödig information.  

Information 
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Hierarkier och gruppering av information 
En överordnad struktur visade sig i Allens (2004) studier av vikt för att minska 
besökarens kognitiva belastning och låta henne fokusera på det som är av vikt för 
besöket. Struktur för i vilken ordning informationen läses och hur olika delar 
kopplas samman kan skapas genom kontraster, gestaltlagar, färgkodning och 
visuella framåtrörelser. 
 
Kontraster 
Kontraster är en av de grundläggande designprinciperna, vilka kan användas för 
att skapa visuella hierarkier. Bergström (2012, s.232) listar konstraster i storlek, 
styrka, form och färg. Den starkaste skapar en tydlig ingång, en startpunkt i 
materialet. Ware (2008, s.29) benämner denna ingång som en pop-out effekt, 
vilken “skriker” så högt att den inte går att undvika att se även om vi vill.  
 

Gestaltlagar 
Araï (2001, s.18-19) förklarar att gestaltpsykologin växte fram i Tyskland under 
1900-talet och formade principer för organiseringen av perceptuella stimuli. Den 
grundläggande principen förklaras vara att människan är minimalist och därför 
alltid väljer den tolkning som äger den så kallade goda formen. Med denna menas 
att organiseringen i högre grad styrs av ”här och nu” än tidigare erfarenheter. 
Bergström (2012, s.200-201) använder sig av begreppet ”hjärnans ordningsman” 
och den ”goda gestalten” sägs vara den som underlättar för människan att läsa av 
delar till en tolkningsbar helhet. Vidare förklaras att det inom bildkommunikation 
även talas om den dåliga gestalten. Vilken helt enkelt, i motsats, försvårar för 
betraktaren att ”bringa ordning”.  
 
För att beskriva hur organiseringen av delar till helhet kan te sig har olika 
gestaltlagar formulerats. Tre av de vanligaste är: 
 
Närhetslagen – Objekt som ligger nära ordnas i grupp istället för enheter.  
 
Likhestslagen – Objekt som liknar varandra till form eller färg läses samman 
 
Kontinutietslagen –  Enskilda streck och punkter fylls i till hela linjer 

 
(Holsanova, 2010, s.93)  
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Färgkodning 
Mollerup (2013, s.119) menar att färger går att identifiera på betydlig längre 
avstånd än andra grafiska element. Vid skyltning framhålls den grundläggande 
regeln vara att använda tydliga färgkontraster. Så väl mellan skylten och dess 
omgivning, skyltens olika delar och olika typer av skyltar.  
 
Bergström (2012, s.256) skiljer på funktionella och icke funktionella färger. En 
funktionell färg har i uppgift att förbättra det fysiska och kommunikativa syftet. 
En färg som däremot enbart har i syfte att försköna är av icke funktionell karaktär. 
Inkonsekvent användning sägs medföra negativa konsekvenser då mottagaren inte 
vet om färgen är tänkt som informationsbärare eller ”dekor”.  
 
Mollerup (2013, s.125) påpekar att färgers ”emotionella effekt” avtar i takt med 
antalet färger som används. Mellan 4-5 färger påstås vara maximalt antal. För 
effektiv färgkodning påpekas att färger med överenskomna namn bör prioriteras. 
Att använda färger ur företagets visuella profil i ett skyltsystem bör enligt 
Mollerup (2013, s.124) göras med försiktighet. Detta eftersom de i regel inte är 
framtagna i detta syfte. Å andra sidan kan de fungera som en identifikation om 
profilen är välkänd. Samtidigt påpekas att en ska vara medveten om att vissa 
färger är ”reserverade”, exempelvis betyder gult varning och grönt nödutgång.  
 
Ware (2008, s.77) lyfter liknande aspekter men menar att studier pekar på att 
mellan 6-12 stycken färger kan användas. Vidare förtydligas att färgkodad 
information måste uppfylla Visual distinctness och Learnability. Det vill säga, 
färgerna måste tydligt gå att urskilja och dess betydelse vara möjlig att lära in. För 
inlärning påpekas att grundfärgerna, röd, grön, gul och blå är att föredra och 
därefter rosa, brun, orange, grå och lila som även dem har någorlunda överens-
komna beteckningar. För att effektivisera färgkodning och förkorta den visuella 
sökprocessen påpekar Ware (2008, s.35) att en kombination av skillnader i färg, 
form, och textur är att föredra. Det finns dock en gräns av hur många 
kombinationer som kan användas, tre steg inom varje ”kanal” anses vara 
maximum i strävan efter tydliga pop-out effekter. 
 

Figur.7 Primära färger Figur.8 Sekundära färger             Figur.9 Använd olika 
för färgkodning                       för färgkodning             pop out-kanaler 
 
Färgkontraster kan skapas genom skillnader i nyans, ljushet och kulörton. Enligt 
Ware (2012, s.73) kan omkring 8 % av alla män och 1 % av alla kvinnor inte 
skilja på röda och gröna färger. De kan däremot urskilja skillnader mellan gula 
och blå färger, samt gråskalor. Boverket (BFS 2011:5 ALM 2) rekommenderar en 
ljushetskontrast om minst 0,4 enligt NCS-skalan (Natural Color System) för att 
stödja orienteringen för personer med nedsatt synförmåga.  
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Förstärkning och visuella framåtrörelser 
Bergström 2012 (s.235-236) framhäver att det i inlärningspsykologin talas om 
förstärkning. Vilken han inom visuell kommunikator översätter till visuella 
framåtrörelser. Det så kallade variabla förstärkningsschemat, som bygger på 
oregelbundenhet och överraskande moment, sägs effektivt vid inlärning då det 
håller intresset uppe. Dessutom ges en god minneseffekt då minnet kan hänga upp 
sig på en viss detalj och därmed hitta tillbaka till ett avsnitt (eller ett rum). 
Samtidigt som detta förstärkningsschema bygger på variation påpekas att den röda 
tråden inte ska ses förbi.  
 

 
 

 
 
Figur.10 Variabelt förstärkningsschema. Modifierat från Bergström (2012, s.235) 
 
Ching och Binggeli (2012, s.140-142) skriver om rytm i rummet. Den enklaste 
formen av rytm sägs uppstå när identiska föremål placeras med liknande avstånd 
längsmed en linjär axel. En mer dynamisk rytm skapas genom varierade former, 
detaljer, färger och texturer. Genom att gradvis öka storlek eller färgintensitet kan 
designprincipen även användas för att peka ut en bestämd riktning. Inom ett rum 
kan flera olika rytmer förekomma där de linjära sägs mer direkta. 
 
Metod 

Nedan redovisas de metoder som använts för insamling av empiri. Metodvalen 
har vägts mot kunskapsfrågan, arbetets tidsram och forskningsetiska riktlinjer.  
 

Etiska överväganden 
I möjlig utsträckning har Vetenskapsrådets (u.å., s-7-14) etiska riktlinjer följts. 
Detta genom att informera samtliga deltagare om studiens bakgrund, syftet med 
intervjun/enkäten och att tydliggöra ett frivilligt deltagande. Informationen gavs 
både muntligt och skriftligt, varpå skriftligt samtycke inhämtades. De tillfrågade 
som inte ville delta behandlades med respekt och utan påtryckningar. Vid enkät-
undersökningen erbjöds konfidalitet och mina kontaktuppgifter lämnades utifall 
frågor eller invändningar skulle dyka upp i efterhand. Vid intervjuerna gavs 
godkännande att redovisa namn och informanten fick möjlighet att godkänna den 
sammanfattning som gjordes.  
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Att notera rörelsemönstret och besökarnas aktiviteter sågs av betydelse för 
artefaktens placering och funktion. Observationen var okänd och icke deltagande. 
Patel och Davidson (2003, s. 97) påpekar att detta medför vissa etiska problem. 
Den personliga integriteten måste övervägas då samtycke till deltagande inte kan 
ges. Därmed ställs krav på att resultatet inte redovisas så att enskilda individer går 
att identifiera. Det notationsspråk som använts möjliggör dokumentation där 
personliga egenheter kan uteslutas. Rent teoretiskt kan dock en markerad rörelse 
(om rörelserna är få) härledas till en individ eftersom tid och datum anges.  

Litteraturstudier 
Sökorden exhibition, hands on, affordance, spatial, signage, pedagogik och lek 
har använts för att finna forskningsartiklar och litteratur inom området.  
Däröver har tidigare kurslitteratur inom blanda annat wayshowing och visuell 
kommunikation används. Under rubriken källkritik bedöms litteraturens relevans 
och tillförlitlighet.  

Kvalitativa intervjuer 
Enligt Hartman (2004, s.279) kan kvalitativa metoder användas som ingång i 
forskningen. Genom en teorineutral ingång kan informationen i sin tur generera i 
en teori. Intervjuerna har främst genomförts i detta syfte, att skapa en överblick av 
problemet. Därmed sågs en semistrukturerad intervju, med färdiga fokusområden 
med utrymme för informanten att utveckla sina resonemang, som användbar.  
 
Två intervjuer genomfördes med Eva Blomkvist som arbetar som program-
producent (Tf utställnings- och programchef under mars-augusti 2015) på Tom 
Tits. Blomkvist har fungerat som kontaktperson under arbetet och syfte med 
intervjuerna var att förstå hur utställningen har/ska förändras, Tom Tits inställning 
till skyltar och målgruppen för informationen. Vi diskuterade även tidigare 
undersökningar och rimliga avgränsningar för arbetet. Utifrån Patel och Davidson 
(2003, s.80) kan upprepade intervjuer leda till en fördjupad tolkning om nya 
insikter förvaltas väl. Efter medgivande av Blomkvist spelades intervjuerna in 
med mobiltelefon. 
 
I syfte att förstå de historiska intentionerna med utställningen och Tom Tits 
utmärkande egenskaper och estetik intervjuades Marianne Palmgren och Håkan 
Wannerberg. Palmgren och Wannerberg arbetade tillsammans med utformningen 
av utställningen och har även arbetat med flera andra projekt på Tom Tits. Idag 
arbetar de som lärare inom ämnet informationsdesign-rumslig gestaltning och är 
därmed sakkunniga i frågan.  
 
Intervjuerna redovisas i arbetets bakgrund och det sammanfattade materialet 
finns i sin helhet hos arbetets författare. 
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Enkätundersökning 
I syfte att finna generella förväntningar och synpunkter på informationen i 
utställningen genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. Denna sågs som ett 
komplement till de kvalitativa intervjuerna. Insamlingen genomfördes vid två 
tillfällen där Surveymonkeys tjänst användes och den tillfrågade fick fylla i 
enkäteten på en Ipad. Urvalet gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval/ 
tillfällighetsurval, vilket av Hartman (2004, s.243) beskrivs med att en helt enkelt 
tillfrågar dem som är tillgängliga. De tillfrågade var ”Föräldrar och andra vuxna” 
som besökte utställningen vid de utvalda tillfällena. Ingen skillnad gjordes mellan 
kön eller ålder då det ansågs irrelevant för enkätundersökningens syfte. Besöks-
frekvensen var vid de båda tillfällena ”stötvis” låg vilket kan förklaras med att de 
genomfördes över ”lunchtid”. Första tillfället var en fredag och det andra en 
söndag och insamlingen pågick under ca 2 respektive 3 timmar.  
 
Enkäten (bilaga 1) kan delas in i tre delar där den första omfattas av informations-
kravet och samtyckeskravet. I den andra delen undersöks respondentens motiv till 
besöket och huruvida utställningarna möter detta. Den tredje delen består av ett 
antal påståenden där respondenten ombeds välja det som stämmer bäst överens 
med en själv. De frågor som ställdes handlade om vilken information de svarade 
saknade samt vart och i vilken form de skulle föredra att ta del av denna.  

Observationer av rörelsemönster 
I syfte att finna en lämplig placering för informationspunkten genomfördes 
observationer av rörelsemönstret i utställningen. Det notationsspråk som användes 
är framtaget av Branzell (1976) men bygger på Lynch (1960) orienterings-
symboler. Branzell (1976, s.7 och 10) framhåller notationsspråket som ett 
praktiskt hjälpmedel för att föra kontrollerbara anteckningar av en 
rumsupplevelse. Detta genom generella (men utvecklingsbara) symboler och 
färgkodningar som gör det möjligt att med enkla medel notera upplevelserna på 
plats. Observationerna genomfördes vid tre tillfällen under 20 minuter vardera. 
Detta för att identifiera likheter/skillnader i rörelsemönstret.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Figur.11 Notationsspråk, teckenförklaring utifrån Branzell (1976) 
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Rumsanalys 
Att studera utställningens begränsningar och förutsättningar sågs som viktigt då 
arbetet syftar till att tillföra en artefakt i en befintlig miljö. Därför genomfördes en 
så kallad rumsanalys av utställningen och trapphusen/hissen upp till denna. Som 
stöd formades en analysmall (se bilaga 2) utifrån Chings och Binggelis (2012, 
s.58-60) riktlinjer för att bedöma ett rums funktionalitet. I analysen lades fokus på 
rummets arkitektoniska detaljer, öppningar/rörelseriktningar och funktioner/ 
aktiviteter. Det gjordes även ett tillägg av punkterna rumsförstärkare (ledtrådar till 
utställningens tema) och informations-material då dessa sågs av särskild vikt i 
förhållande till kunskapsfrågan.  
 
Analysen genomfördes på plats i utställningen under ca 1 timme. Detta i samband 
med att Tom Tits höll stängt för allmänheten och endast tog emot skolbesök. 
Därmed var aktiviteten låg och fokusering på rummet som sådant var möjlig. 
Utöver analysmallen användes planlösning, fotograf, och måttband som 
hjälpmedel. Den rosa markeringen visar ett område som idag är avstängt och ingår 
därför inte i analysen (figur.12). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur.12 Planlösning 
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Resultat 

Nedan sammanfattas de slutsatser som kan dras från empiri och teori. 
 

Enkät 
Enkätundersökningen visade att 11st av 23st svarande uppgav att det var deras 
första besök på Tom Tits. Merparten, oavsett antal besök, besökte i första hand 
utställningen för att barnen skulle ”ha roligt” och i andra hand för att barnen 
skulle ”lära sig” Förstagångsbesökare hade i större utsträckning även ett motiv av 
att de själva skulle ha roligt och lära sig. De som uppgav ”Annat” kommenterade 
med ”Present till kusinbarnen” och ”Första besök med gudbarn”. Utifrån 
besöksmotivet motsvarade utställningen i stor uträckning de svarades 
förväntningar. De som uppgav ”Delvis” kommenterade med ”Var på liknande 
museum nyligen. Mkt här är sönder. T. Ex saknas halva hjärnan!”, ”Visste inte 
om att den fanns” (första besöket) och ” Har varit här tidigare och då fanns det 
mer att titta på” (mer än ett besök). Dessa svar visar på att Falks (2009) 
Facilitators parents finns representerade i urvalet. Vilket pekar på att de riktlinjer 
som ges för att stödja och attrahera denna besöksgrupp är användbara för arbetet.  
 
Efterfrågan på information var snarlik och främst efterfrågades information om 
vad experimenten handlar om hur de genomförs. Därefter förklaringar till de 
anatomiska modellerna. Endast två (förstagångsbesökare) saknade information 
om hur de hittar. Som ”Annat” angavs: ”inget/ingenting (3st) och ”Vill ha full 
beskrivning. Ej bara info via appen”. I rangordning av vart de svarade skulle 
föredra att ta del av informationen var den populäraste ordningen 1) Intill 
experimenten 2) I någonting jag kan bära med mig 3) Samlad på en punkt i 
utställningen. Detta gällde så väl förstagångsbesökare som återkommande 
besökare. Merparten av besökarna angav att de skulle föredra information i form 
av fakta framför berättelser. De som angav ”Annat” kommenterade med ”Båda” 
och ”Exempel”. Fördelningen av i vilken form de svarade skulle föredra att få 
information i var likartad. Text och bild valdes framför film och ljud. Många 
klickade i flera alternativ vilket visar på att en kombination är att föredra. 
Förstagångsbesökare angav de skulle föredra digital information framför tryckt 
medan de återkommande besökarna valde tvärtom. Onlinebaserat material angavs 
enbart av 3st. Även här har flera alternativ klickats i, så en variation är önskvärd.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att i-identiteteten som ”den goda föräldern” utgör 
en stor del av de svarande som besöker Tom Tits i första hand för sina barns skull. 
Därmed är barnens upplevelser i centrum där det tycks viktigare att barnen ”har 
roligt” än att de ”lär sig”. Att leka (och ha roligt) har av Olofsson (2003, s.69-70) 
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å andra sidan påpekats leda till en omedveten kunskapsinlärning, vilket talar för 
att se kunskapsinhämtningen som ”en bonus” som inte behöver stå i centrum för 
informationssystemet. Resultatet talar emot en lösning där informationen samlas 
vid en punkt. Därmed bör det övervägas vilken typ av information som är möjlig 
att samla och vilken som ska ges i anslutning till experimenten. Det ”analoga” 
tycks inte helt främmande även om förstagångsbesökare utifrån enkäten föredrar 
digital information. Att blanda såväl digital och tryckt information som text och 
bild (och i viss mån ljud och film) kan ses som en lösning som tilltalar många av 
de svarande. 

Rumsanalys 
Nedan sammanfattas resultatet av rumsanalysen. Som komplement till egna 
iakttagelser har delar ur intervju med Wannerberg (14 april 2015) lyfts in. 

Trappa.1 
Trappa.1 ses som den primära vägen till utställningen. Varje våningsplan är 
markerat med en skylt som ingår i ett färgkodat orienteringssystem, där blått 
används för Människokroppen (figur.13). I trappan ges ett antal ledtrådar om att 
trappan leder till en utställning om människokroppen (figur.14 och 15). 
 
 
 

   

 

 
 
                                                                                    
                                                                    Figur.14 Porträtt-(Blyertsteckningar)  
                                                                    Konstnär M. Palmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.13 Färgkodat orienteringssystem      Figur.15 ”39 steg till utställningen om                  
                                             Människokroppen” 
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Hiss 
Hissen nås i anslutning intill Trappa.1 och dess färgrika inramning skapar en  
pop-out effekt (figur.16). Inuti i hissen finns en målning som föreställer en 
människa men i övrigt ges inga indikationer på temat människokroppen (figur.17)  
 

 
Figur.16 Dekormålning ramar in hissen.  Figur.17 Målning i hissen. 
Konstnär Juri Arakelian                                                         Blyerts och akryl/dörrar i 
                                                                                              laminat. Konstnär M.Palmgren 

Trappa.2 
Trappa.2 ligger mer avskilt och markeringar i golvet indikerar att denna leder till 
rutschkanan (figur.18). Med undantag för dekormålning av dörrar (figur.19) och 
orienteringsskyltarna saknas ledtrådar om att trappan även leder till utställningen.  

Figur.18 Orangea prickar till rutschkanan    Figur.19 Återkommande dekormålning. 
                                                                         Blyerts och akryl/dörrar i laminat. 
                                                                         Konstnär M. Palmgren 

Första intrycket 
Vid första intrycket läses utställningen av som två delar eftersom utrymmet 
mellan avdelningarna utgör ett tomrum. Den öppna planlösningen ger goda 
möjligheter att snabbt läsa av rummets omfattning men det saknas tydliga 
hierarkier. Musikcyklarna skapar med sina grälla färger (och höga ljudnivå) en 
tydlig pop-out effekt gentemot en i övrigt mild färgsättning (figur.20). Från 
Trappa.2 begränsas sikten något åt vänster på grund av snedtaket (figur.21).  
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I intervju med Wannerberg (14 april 2015) förklarades att tanken bakom den 
milda färgsättningen var att besökarna ska sätta färg på utställningen. 
Installationen/experimentet Musikcyklarna, med svart och ”grälla” färger anser 
Wannerberg står i för kraftig kontrast till det övriga formspråket. Troligtvis har 
detta formgetts av en extern formgivare. Att experimentet är populärt tror han inte 
betyder att det är bäst eller roligast. Wannerberg påpekade att det är skillnad på att 
ge 10 formgivare en gemensam uppgift och att ge dem 10 separata uppgifter. Att 
bygga en utställning med den metoden menar Wannerberg medför att objekten 
konkurrerar med varandra istället för att utgöra en helhet. ”Den utställningen blir 
en ’tuppgård/ alt. hönsgård med bara tuppar’ där alla försöker gala högst” 
(Wannerberg, 10/ 29 april 2015). 
 

 
Figur.20 Vy från trappa.1/hiss 
 

 
Figur.21 Vy från trappa.2/andra vinden 
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Arkitektoniska detaljer och ”Rumsförstärkare” 
De arkitektoniska detaljerna består av ett diagonalt trägolv, synliga takbjälkar och 
takfönster som ger ett rikligt ljusinsläpp. Det artificiella ljuset utgörs av spottar, 
dekorbelysning och tavelbelysning. Utställningens tema förstärks både öppet och 
dolt, där en takkrona av skelettdelar är mest iögonfallande (figur.22).  
 
De anatomiska modellerna fyller både sin funktion som ”experiment” och som 
rumsförstärkare. I snedtaket återfinns akustikplattor med dekormålning som tyvärr 
kan misstas för fuktskador. Runt om i utställningen finns foton och citat kopplat 
till temat men dessa ”försvinner” i den ostrukturerade miljön (figur.23). Ett 
återkommande inslag (även i övriga huset) är kombinationer av geometriska 
former, vilka kan kopplas till ämnet teknik som utöver naturvetenskapen är Tom 
Tits fokusområde (figur.24a och b) 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  
Figur.22 Skelettkronan. Konstnär okänd            Figur.23 Akustikplattor, foton/citat och  
        anatomiska modeller 
 

Figur.24a, Geometriska former.     Figur.24b, Geometriska former.       
Mosaiker och färgad puts.                                 Mönstermålning på hiss 
Konstnär M. Palmgren                                      Konstnär M. Palmgren   

Öppningar och rörelseriktningar  
Som nämnts finns det flera ingångar till utställningen, vars placering, gör det 
möjligt att ”obemärkt” passera genom rummet utan att ta del av utställningen.  
De pelare som löper parallellt med rummets långsidor förstärker den avlånga 
formen och skapar en visuell framåtrörelse. Det diagonala golvet bryter delvis av 
denna linjära bana och de svängda borden skapar sin egen rytm genom rummet.  
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Aktiviteter och zoner 
I utställningen finns det få personliga utrymmen, där endast vänner och bekanta 
tillåts att komma riktigt nära. Möbleringen i utställningen är fast och består 
genomgående av specialdesignade bord och bänkar (figur.25). Arrangemanget 
tillsammans med rummets storlek gör att utställningen upplevs som en publik zon 
indelad i mindre sociala zoner. Vilket stödjer den (önskade) primära aktiviteten, 
att interagera med experimenten/ undersöka modellerna och ”uppträda” för 
varandra. Aktiveten är aktiv och många gånger högljudd, vilket tillsammans med 
det spridda rörelsemönstret och avsaknaden av tydliga indelningar skapar ett 
kognitivt brus. Vilket försvårar för besökaren att läsa av rummet och dess olika 
delar. För den passiva besökaren, som föredrar att iaktta andra eller fördjupa sig i 
ett fenomen, återfinns få sittmöjligheter utöver bänkarna vid experimenten. Den 
avskärmning som finns består av två skärmväggar i avdelningen Undersök din 
kropp (figur.26). 
 

Figur.25 Möblering      Figur.26 Skärmvägg 

Informationsmaterial 
Vid en första anblick ser det ut som att rummet helt saknar informationsmaterial, 
men så är inte fallet. Den information som finns har en inkonsekvent placering 
och saknar enhetligt utryck (figur.27). Det finns flera områden som skapar 
motsägelsefull information på olika sätt. Musikcyklarna sticker ut då experimentet 
står i kontrast mot utställningens övriga formspråk. Framförallt är det otydligt vad 
som är experiment och vad som är dekor. Den finns bland annat: 
 

• Orienteringsskylt  
• Tv-skärm med aktivitetsprogram för dagen 
• ”Kroppenspåret” 
• Namnskyltar vid experimenten 
• Flerstegs-instruktioner med bild och text vid enstaka experiment 
• Text och bild som förklarar modellerna 
• Skyltar som informerar om Tom Tits app 
• Plotter på snedtaket vid musikcykeln 
• ”Vägledning för vuxna med barn” (används ej) 
• Texter som uppfattas som tavlor/dekor (ex, hypokondrikerlistan) 
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Figur.27 Ett urval av informationsmaterialet i utställningen  
  
Orienteringssystemet bygger på färgkodning där blått står för den aktuella 
utställningen. Orienteringssystemet följer i stor utsträckning den visuella profil 
som återfinns på hemsidan. Skyten nedan återfinns på entréplan.  
 

  
Figur.28 Orienteringsskylt på entréplan  
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Observationer av rörelsemönster 
Observationerna genomfördes vid tre tillfällen, under 20 minuter vardera, för att 
identifiera likheter/skillnader i rörelsemönstret. Resultatet visar att besökarna inte 
följer ett tydligt mönster men att det finns mer och mindre trafikerade områden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Figur.29 Notationsspråk, teckenförklaring utifrån Branzell (1976) 

 
Notation.1  

Fredag 24 april 2015 
14.50 – 15.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.30 Notation.1  
 
I Notation.1 kan utläsas att det finns en kraftig riktning från hissen tvärsöver till 
andra vinden. I övrigt observerades att besökarna rör sig från experiment till 
experiment, genom att i stor utsträckning välja det som ligger närmast till hand 
eller det som är ledigt för stunden.  
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Notation.2  
Söndag 26 april 2015 

12.00 – 12.20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.31 Notation.2  
 
Notation.2 har likheter med flödet i Notation.1 men visar även på ett större 
intresse för avdelningen ”Undersök din kropp” och tvärsgående rörelser mellan 
avdelningarna. Det visar sig även att Musikcyklarna utgör ett landmärke då 
experimentet är det många väljer som startpunkt. 

Notation.3  
Söndag 26 april 2015 

13.55 – 14.15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.32 Notation.3 
 
I Notation.3 utgjorde experimentet Spaceball ett tydligt landmärke. Detta kan 
förklaras med att experimentet vid tidigare notationer varit obemannat och därför 
inte dragit samma uppmärksamhet till sig. Under den väntetid som uppstod 
upplevdes att experimentet ”växte” då besökarna rörde sig mellan experimenten 
som fanns närmast till hands. I notation.3 användes även experimentet Tvärtom- 
cykeln vilket markerats med gult.  
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Slutsats 
Vid rumsanalysen syntes att rummet utformats för att inte styra besökarens flöde, 
vilket kunde bekräftas vid notationer av rörelsemönstret. Avsaknaden av en 
överordnad struktur och den tydliga startpunkt som arbetet syftar till, har i 
litteraturstudier intygats som bidragande till att föräldrar inte vågar gå utanför sin 
bekvämlighetsram (Allen, 2004, s.23). Trots att den öppna planlösningen bidrar 
till en omedelbar förnimmelse av rummets omfattning saknas ”rubriker” för 
egenskaper och syfte. En inkonsekvent utformning och placering av informations-
material sänder motsägelsefulla signaler och ”stjäl” fokus och energi från 
besökaren. Informationen är inte utformad enligt Falks (2009, s.222) 
rekommendationer för mottagargruppen Facilitators, det vill säga för att läsas ”on 
the fly”. Detta eftersom en stor del av informationen består av långa texter som 
kräver att besökaren kommer nära och stannar upp.  
 
Att Wayshowing enligt Mollerup (2013, s.20) förutsätts av Placeshowing talar för 
varför det i enkätundersökningen framgick att få besökare upplever att det är svårt 
”att hitta” samtidigt som många saknar information om vad experimentet handlar 
om. Den öppna planlösningen ger en god översikt samtidigt som en inte letar efter 
sådant som en inte vet om finns. Rubriker som förtydligar att utställningen är 
indelad i två teman skulle kunna förbättra orienteringen och samtidigt rikta ”den 
egna tanken” kring vad de enskilda experimenten handlar om.  
 
Materialvalet och tomma ytor är ”tillåtande”, och i viss mån kan det slitna 
indikera en miljö som är till för att användas. Samtidigt får det inte gå så långt att 
besökaren uppfattar en bristande kvalitét. I enkätundersökningen framkom 
exempelvis att man uppmärksammat att ”ena hjärnhalvan saknas” och ”det fanns 
mer att titta på här förut”.  

Metodkritik 
Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas arbetsmiljö. Valet av ”kuliss” 
är enligt Holme och Solvang (1997, s.107) av betydelse då svaren kan komma att 
påverkas av vilken kontext en befinner sig i. Det är troligt att informanterna tänkte 
över sina svar, och eventuellt begränsade sina personliga åsikter, då de var mån 
om att representera sin yrkesroll och arbetsplats. Materialet har inte transkriberats 
ord för ord utan sammanfattats under de punkter som intervjuerna kretsade kring. 
Var och en av informanterna har sedan fått möjlighet att godkänna samman-
fattningarna. Enligt Patel och Davidson (2003, s.105-106) är det viktigt att vara 
medveten om att hanteringen av materialet påverkar dess validitet. I min hantering 
och analys har jag som förespråkats strävat efter att ”den enskilda intervjuns särart 
inte ska gå förlorad”.  
 
En rumsanalys utgår till stor del av observatörens egen upplevelse samtidigt som 
resonemangen kan styrkas med grundläggande designprinciper. Det har i det här 
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fallet även gått att bekräfta vissa observationer genom intervjuer och 
observationer av rörelsemönstret.  
 
Enkätens struktur samt den låga svarsfrekvensen gör att resultatet bör kritiseras. 
Det ger dock tillsammans med intervjuer med Blomkvist (och litteraturstudier) en 
fingervisning om vilka lösningar som är önskvärda. Utifrån enkäten finns ett lågt 
intresse för en informationspunkt. Hur en sådan kan utformas för att tillgodose 
andra önskemål från målgruppen kan däremot utläsas. 
 
Kritik bör även riktas till att studien saknar en omvärldsanalys. Särskilt med tanke 
på att en ”nytänkande” lösning önskas. Stort fokus har lagts på att förstå Tom 
Tits, koncentrerat till deras inställning till skyltar och den aktuella utställningen. 
Som nämnts har även ett begränsat urval av målgruppen nåtts. Samtidigt har 
metoderna vägts mot arbetets tidsram och den empiri som samlats in har 
kompletterats med litteraturstudier. I en eventuell utveckling skulle exempelvis 
expertutvärderingar från pedagoger och formgivare inom branschen vara en 
möjlig väg att gå för att bekräfta, alternativt bestrida, de slutsatser som dras.  

Källkritik 
Stor del av litteraturen är tidigare kurslitteratur. Rune Pettersson och Per Mollerup 
är auktoriteter i Informationsdesign respektive Wayshowing, vilket är ämnen ses 
som viktiga grundstenar för arbetet. Den forskning som bidragit till nya 
infallsvinklar kommer från John H Falk (2009) Sue Allen (2004) och Birgitta 
Olofsson (2011).  
 
Sue Allen, har tillsammans med kollegor på Exploratorium i San Francisco (ett 
science center) undersökt ett liknande dilemma. Allen (2004, s.18) menar att 
studierna övertygat henne om att det är möjligt att skapa utställningsmiljöer som 
bygger på ”det fria valet” och samtidigt fungerar som ett läroverktyg. Kritik kan 
riktas mot att aktualiteten men då få artiklar som behandlar samma perspektiv har 
funnits ses artikeln som relevant för arbetet.  
 
John H Falk är Sea Grant professor i of Free-Choice Learning vid Oregon State 
University. Han är internationellt känd för sin sakkunnighet och har skrivit 
hundratals vetenskapliga artiklar inom fältet samt publicerat ett flertal böcker och 
ses därmed som en tillförlitlig källa.  
 
Birgitta Olofsson är en av Sveriges främsta lekforskare. I boken I lekens värld ger 
hon en lättsam beskrivning av sina forskningresultat. Boken sägs bland annat 
användbar för att bygga en teoretisk grund i pedagogiskt arbete.  
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Design 

I detta avsnitt presenteras den designlösning som tagits fram.  
 

Designprocessen 
Designprocessen har pågått i iteration med litteraturstudier och insamling av empiri.  
För att samla och strukturera det arbete som ligger till grund för gestaltnings-
förslaget har främst tankekartor och skisser använts.  
 
Flöde 
Det kommunikationsflöde som är tänkt i utställningen visas i figur 33. Skissen har 
använts för att visualisera hur informationspunkten ska medla mellan sändare 
(Tom Tits), mottagargrupp (Föräldrar/Facilitators) och slutmålgupp (Barn, 8-12 
år). Informationspunkten ses som ett landmärke som kan skapa struktur, 
förtydliga utställningens tema och uppmuntra till interaktivitet. Triangeln har 
tidigare (notationerna) använts som symbol för ”Landmärke”, och så även här.  
 
Informationspunkten bör i sig själv vara Synlig, Sticka ut och Vara enkel att prata 
om för att leva upp till Mollerups (2013, s.54) definition av ett landmärke. Samt 
utifrån teorier om Facilitators (Falk, 2009, s.222) gå att avläsa ”On the fly”. 
Vilket även går i linje med Allens (2004, s.20-21) studier som visade på vikten av 
en överordnad struktur för att ge förutsättningar för immediate apprehendability 
(omedelbar förnimmelse). En motiverad pop-out effekt är därmed att eftersträva. 
Med detta menas att punkten bör få ”ta plats” utan sända motsägelsefulla signaler. 
Varpå hänsyn till utställningens befintliga utryck och den visuella profil som 
hemsidan och orienteringssystemet följer bör tas i beaktning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.33 Kommunikationsflöde 
  

Tom Tits Experiment Barn
(8-12år)

Föräldrar/ Facilitators

Synligt

Sticka ut

Enkelt att prata om 

“On the fl y”
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Målgruppen 
Litteraturstudier, enkätundersökning och intervjuer har skapat en bild av generella 
egenskaper, behov och önskemål hos målgruppen. Vilken inledningsvis delats in i 
mottagargrupp (föräldrar) och slutmålgrupp (barn 8-12år). De slutsatser som 
dragits bör ses som riktlinjer snarare än något som är ”hugget i sten”. Exempelvis 
har den personliga kontexten (Falk, 2009) och åldersgruppen 8-12åringar inte 
undersökts djupare. Nedan visas en skiss över några punkter som framkommit. 

 

 

 

 

 
 
 
Figur.34 Målgruppen 

Nyckelord 
För att samla nyckelord för designlösningen har en tankekarta formats utifrån 
intervjuer och litteraturstudier. Detta med fokus på sändaren och de komplexa 
problem informationspunkten syftar till att lösa. Nyckelorden är mer eller mindre 
synliga i designlösningen men för att visa processen redogörs samtliga.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.35 Tankekarta, nyckelord 

Tom Tits Experiment

Skapa stämning på olika nivåer
–  Helhet och detaljer
–  Blanda material och uttryck
–  Öppet och dolt
–  Lekfullt

Charmen i det analoga
–  Nytänkande utan ny teknik  (förutom om det krävs)

Tillåtande, fl exibelt och stabilt

Ta tillvara på rummets förutsättningar
–   Låta det synas att det är en gammal industribyggnad
–  “Det äkta”

Barnens upplevelse i centrum

Hands on! 
–  Tillsammans
–   Fysisk interaktivitet/undersökning
–   Flera val/ tolkningsmöjligheter
–   Eget initiativ
–   Kunskapsmål

Inte “skylta sönder”/ skylta om “rätt sätt”

Morgondagens besökare
–  “Här och nu”
–   Vill tillgodogöra sig kunskap

En röd tråd
–  Enhetligt
–  Vad Tom Tits är
–  Vart Tom Tits vill

Barn
(8-12år)

“Direkta”

Föräldrar/ Facilitators

Osäkra

Rädda för att göra fel

“Den goda föräldern”

Text och bild framför fi lm och ljud

Fakta framför berättelser

1. Intill experimenten
2. Bära med sig
3. Samlat på en punkt
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Skisser 
I skissarbetet har en form och funktioner som återspeglar ledorden eftersträvats. 
Skisserna visas i den ordning som de utvecklats. Från första början har skisserna 
kretsat kring interaktiva moment samt en tanke om att arbeta med färgkodning 
enligt den visuella profilen. För att koppla samman med det utryck som finns i 
utställningen och övriga delar av huset övergick skissarbetet till att på ”ett lekfullt 
sätt” arbeta med geometriska former. Formerna valdes även med tanke på dess 
flexibilitet då de kan kombineras i en rad olika figurer (figur.36 och 37). En stor 
inspirationskälla kom därmed att bli det kinesiska pusselspelet Tangram, vilket 
utvecklades med en cirkulär form och rundade hörn. Vidare valdes en blå 
färgskala då blått i dagens orienteringssystem används som färgkod för 
utställningen. Det hade vid det här laget även beslutats om tre olika 
informationspunkter, varpå tre olika former växte fram (figur.38).  
 

Figur.36 Skiss.1, interaktiva moment      Figur.37 Skiss.2, geometriska former  
        och färgkodning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.38 Skiss 3, konceptet börjar ta form 
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Designlösning 
Nedan redogörs för den slutgiltiga designlösningen.  

Placering  
Utifrån att informationspunkten ska ge en tydlig ingång till utställningens tema, 
samt att skyltar enligt Mollerup (2013, s.135) krävs när användaren träder in i en 
ny miljö har tre (istället för en) informationspunkter formats. De mer exakta 
placeringarna har valts utifrån observationer av rörelsemönstret för att inte 
begränsa flödet. Placeringen vid den stängda entrén lutar sig dock enbart på 
Mollerups rekommendationer ovan då notationsanteckningar saknas.  
 
 
 
 

 

 
 
Figur.39 Placering av de tre informationspunkterna  
 
Nedan visas informationspunkterna vid gul och blå markering (gul närmast i bild). 
Denna vy är tänkt att ge en uppfattning om hur en eventuell realisering ser ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.40 Placering för gul och blå markering (gul närmast i bild) 
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Form, färg och material 
Utifrån Mollerups (2013, s.54) ”varning” för att använda skulpturer som land-
märken, samt Allens (2004, s.30) forskning som visade att ett för abstrakt tema är 
svår att uppfatta, har den sammansatta formens abstraktionsnivå övervägts. Då 
Allen (2004, s.30) i samma avseende lyfte vikten av avskärmningar har även dess 
potential till att agera skärmvägg för att ge överblickbara och tydliga indelningar 
setts över. Detta även med hänsyn till Olofsson (2003, s.28-29) som påpekat att 
leken/ aktiviteten bör få pågå ostört för att inte tappa sin mening. En strävan efter 
en form som har en ”naturlig koppling” till vad den avser har utifrån Mollerups 
(2013, s.75) rekommendationer eftersträvats. Varpå ”Människokroppen” och 
”Hjärtat” har valts.  
 
Det har även funnits en tanke om att formen i sig ska peka ut en riktning och att 
avdelningen Testa dina förmågor ska signalera ”rörelse”. Utifrån gestaltlagarna 
om likhet och närhet läses delarna samman som en helhet. Att denna ”helhet” kan 
se olika ut beroende av hur delarna sätts samman talar för det flexibla system som 
efterfrågas. I val av sammansatt form för övriga utställningar bör vad som är ”ett 
motiverat tecken” tänkas över. Skalan kan tyckas tilltagen men anses stå i 
proportion till rummet. Förslaget bör ses som ett utkast där den exakta storleken 
(och ytterligare parametrar) behöver provas ut. Främst med avseende på vilka 
mått som ”afforderar” den blandade åldersgruppen. För mindre ytor finns en tanke 
på att delarna (och där med den sammansatta figuren) skalas ner. Delarna kan 
även användas var för sig för att skapa visuella framåtrörelser inom 
utställningarna eller som komplement till orienteringssystemet i trapphusen. 
Särskilt anses trappa.2 i behov av tydligare ”ledtrådar”. Hur detta kan se ut har 
inte visualiserats.  
 
Färgvalen är som tidigare nämnts hämtade från den visuella profilen och 
orienteringssystemet, där blått står för Människokroppen. Utifrån Ware (2008, 
s.77) bedöms färgerna (blått, rosa, orange, grått och grönt) i orienteringssystemet 
som ”godkända” för färgkodning då de har överenskomna beteckningar. Därmed 
ses ingen anledning att byta färger då det enbart skulle innebära ännu ett 
skyltprojekt. Ljushetskontrasten mellan de olika färgfälten har inte undersökts, 
vilket bör göras inför en eventuell realisering. Valet att använda både form, färg 
och textur/material för att uppnå en pop-out effekt har grundats på Wares (2008, 
s.35) rekommendationer, samt med tanke på den lekfullhet och kombination av 
material och utryck som lyftes i intervju med Palmgren (10 april 2015). För 
figurens stomme finns tankar om formpressad hårdplast och detaljerna är tänkta i 
spåntat furu. Den formpressade plasten är stark och slittålig men av säkerhetsskäl 
bör figuren förankras väl. Samtidigt vore det rimligt att göra även stommen i trä, 
alternativ återbrukat material, för att återkoppla till hela byggnadens interiör. 

Funktioner och innehåll 
För att minska den kognitiva belastningen och ge en valmöjlighet i att ta till sig 
informationen eller ej finns en tanke om att skilja på öppen och dold information. 
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Valet av att främst använda text och bild har grundats på den enkätundersökning 
som gjorts. Samt den ”charm” som Tom Tits anser att det analoga har och 
Caultons (1998, s.2) definition av Hands on och interaktivitet.  
 

Öppen information  
Den ”öppna informationen” syftar till att etablera temat och skapa rubriker för de 
olika avdelningarna. Informationen ses som särskilt viktig och är enligt Mollerups 
(2013, s.137) rekommendationer placerad på den sida av figuren som besökaren 
(troligtvis) först möter. En övervägning mellan begreppen Simplicity och 
Redundancy (Mollerup, 2013, s.70-71) har gjorts. Att utställningen handlar om 
människokroppen förstärks redan idag genom visuella ledtrådar, så som 
skelettkronan och de anatomiska modellerna. Att använda rubriken 
”Människokroppen” ses därför som en onödig upprepning då form och färg i sig 
själv talar för detta. Dock ses rubriker som förtydligar de olika avdelningarna som 
ett ”garantiskydd” då besökarnas tidigare erfarenheter kan ge en bredd av 
tolkningar (Falk, 2009, s.96-97). Rubrikerna ges enligt önskemål på såväl svenska 
som engelska. Typsnittet är utifrån Bergström (2012, s.121) osynligt, vilket 
framhålls som effektivt i pedagogiska sammanhang. Samtidigt har hänsyn till 
läsligheten och den visuella profilen tagits.  
 

 
Figur.41 Flexibel lösning, anpassa informationen för olika besöksgrupper 
 
Vad som förväntas av föräldrarna och ett förtydligande om att ”Lekens sociala 
regler” kan, som komplement till det visuella uttrycket, förtydligas i text och bild. 
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Exakt hur detta ska se ut har inte visualiserat. Eftersom det inte har undersökt om 
föräldrar och lärare verkligen är i behov av samma information har en flexibel 
lösning tagits fram där informationen kan bytas ut under de dagar som Tom Tits 
endast tar emot skolbesök (figur.41). Detta kräver givetvis en insatts från 
personalen och ett alternativ kan vara färgkodad informationen. I anslutning till 
informationen har behållaren för det så kallade ”Kroppenspåret” placerats.  
Denna lösning återkommer i samtliga informationspunkter med utgångspunkt i att 
en konsekvent placering är av stor vikt (Allen, 2004, 21). Kroppenspåret finns 
redan idag i utställningen, vilket är ett tryckt informationsblad med utvalda 
experiment på temat Människokroppen. Liknande spår finns även för övriga 
utställningar men självklart kan materialet bytas ut mot exempelvis en besöks-
katalog. Vilket ses som motiverat då ett ”bärbart” material rangordnades som 
nummer 2 i enkätundersökningen.  
 

Dold information 
Den fördjupade informationen döljs bakom luckor och liknande lösningar där 
formspråket i enligt teorier om affordance (Pettersson, 2013, s.13) bjuder in 
besökarna till att öppna, dra och snurra. Placeringen är tänk att förhålla sig till 
besökarens proportioner och ”utbildningsnivå”. Det vill säga att information som 
riktar sig till en 12åring ska placeras i en 12årings ögonhöjd. Samtidigt kan 
information som ”sitter för högt” skapa nyfikenhet där föräldern får agera som 
”den goda föräldern” (figur.42). En annan lösning är de bänkar som placerats vid 
två av punkterna (figur.42 och figur.44), vilka är tänkta att bjuda in till att ”klättra 
upp” och undersöka det som annars inte är inom räckhåll. Detta ”klättrande” och 
undersökande går i linje med avdelningarnas teman samtidigt som bänkarna 
skapar rumslighet och erbjuder den passiva besökaren en plats för att iaktta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.42 Informationspunkt ”Grön”, Testa dina förmågor 
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”Upptäckarhjulet” (figur.42 och 43) är tänkt att skapa nyfikenhet för de dolda 
delarna i utställningen. Det vill säga foton, citat och experiment som enbart ska 
observeras. Förstoringsglaset används som en symbol för att söka, vilket 
förutsätter att betydelsen är känd hos betraktaren. Rubriken ”Upptäck” går i linje 
med de uppmaningar som inledningsvis nämndes att tidigare undersökningar 
(Transformator 2014) föreslagit. 
 
Bakom luckorna (figur.42 och 43) döljer sig fördjupad information om utvalda 
experiment samt frågeställningen ”Varför blev det så?”, vilken följs av ett quiz 
som bygger på presenterad fakta. Den som blir nyfiken på att testa experimentet 
vägleds genom ett foto samt en planlösning över utställningen där det aktuella 
experimentet är markerat. Luckorna är utformade så att informationen enkelt kan 
bytas ut så att återkommande (morgondagens) besökare kan mötas av ”någonting 
nytt”. Denna lösning ger 1) fördjupad information 2) en möjlighet att väcka den 
egna tanken/ samtalet och 3) stöd i att välja experiment. Layouten på hur 
informationen ska presenteras bör ses som en skiss (se bilaga 5), då det bland 
annat inte har tagits hänsyn till den ”internationella publiken”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.43 Informationspunkt ”Gul”, Testa dina förmågor. Pojken på bilden motsvarar           
”normalvärde” för en 12åring.  
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I avdelningen Undersök din kropp (figur.44) har hjulets hålrum utformats som 
rumpor i olika storlekar. Detta med en tanke om att besökarna ska uppmanas till 
att med hela sin kropp undersöka skillnader och likheter mellan varandra. 
Avdelningen observerades rumsanalysen som något lugnare, vilket ger 
förutsättningar för att sitta ner och ta till sig information i form av ljud och 
film/klicka sig fram på en läsplatta. Enkätundersökningen visade som nämnts att 
text och bild föredras framför ljud och film, men det fanns en andel som önskade 
sig de sistnämnda. För att möta Tom Tits önskemål om charmen i det analoga 
finns en tanke om att bygga in hörlurar i stetoskop. Dold information finns 
instoppad i figuren där formspråket är tänkt att tala för att ”dra ut”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.44 Informationspunkt ”Blå”, Upptäck din kropp. Flickan på bilden motsvarar 
”normalvärde” för en 10åring. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har en flexibel lösning tagits fram, där delarna kan skapa 
olika helheter. Hänsyn har tagits till utställningens och husets estetik, där en 
blandning av material, lekfullhet och geometriska former har tagits fasta på. Som 
komplement till formen används den färgkodning som idag är etablerad i huset 
samt rubriker för de olika avdelningarna. Skillnad har gjorts på öppen och dold 
information för att minska den kognitiva belastningen och för att skapa nyfikenhet 
för att undersöka informationspunkten närmare. Denna fördjupade information 
har placerats med hänsyn till betraktarens proportioner och ”utbildningsnivå” men 
talar även för att ”upptäcka tillsammans”. Att öppna, dra ut och vrida erbjuder 
besökaren olika val möjligheter och ger förhoppningsvis ”mersmak” till att leta 
sig vidare till utställningens experiment.  
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Diskussion 

I denna del sammanfattas arbetet och förslag på vidare forskning lyfts.  
 
 
Arbetet har utgått från en tes om att det går att möta besökarens efterfrågan av 
information utan att ”skylta sönder” utställningen. Detta genom att erbjuda en 
informationspunkt som minimerar behovet av skyltar vid enskilda experiment. 
Hur en sådan informationspunkt bör utformats, med fokus på att etablera 
utställningens tema och uppmuntra till interaktivitet har sökts svar på. I samtal 
med arbetets kontaktperson användes begreppet ”skylt” samtidigt som uppmaning 
gavs till att finna alternativa lösningar. Utifrån de definitioner som lyfts i arbetets 
begreppsdefinition har begreppet skylt kommit att breddas och inkludera aspekter 
som form, funktion, innehåll och placering. Valmöjligheter och ”fysisk 
undersökning tillsammans” har även setts som viktiga punkter med avseende på 
den definition av hands-on pedagogik som lyfts. Punkterna har placerats för att 
inte skapa onödiga fysiska hinder och genom att ”bygga in” stora delar av 
informationen minskas de mer mentala hinder som Tom Tits vill undvika.   
 
Någonting som jag har brottats med under arbetet är kontrasterna mellan barns 
nyfikenhet och den kontrollerande vuxenvärlden. Utställningen, som den ser ut 
idag, har formats med en inställning om att skyltar skapar hinder och alla rätt och 
fel ombeds lämnas vid dörren. En utmaning som ett barn tar sig an utan större 
hinder. Någonting, ett ljud, en form, en färg, eller en grupp människor, fångar 
barnets intresse och nyfikenheten tar över. Barn har lyfts som ”direkta” och deras 
intresse har påpekats kortlivat. Interaktionen mellan barn och förälder har i arbetet 
ansetts lika viktig som den med experimenten. Där en strävan om att försätta 
föräldern utanför sin bekvämlighetsram för att våga delta i leken har funnits.  
 
På många vis pekar resultatet på att ”lagom är bäst” inte kan bli ett för uttjatat 
mått. Inte minst med hänsyn till Mollerups (2013, s.51) uppmaning om att ”den 
bästa lösningen” nås genom en läsbar omgivning, där varken fler eller färre 
skyltar än nödvändigt används. Vidare tycks enhetlighet inte bara ge ”en 
professionell framtoning” (Bergström 2012, s.270) utan skapar även förut-
sättningar för att besökaren ska våga kliva utanför sin bekvämlighetsram. Att 
besökaren ”snabbt och utan medveten ansträngning kan skapa sig en bild över 
platsen omfattning, syfte och egenskaper” har i tidigare forskning visat sig av stor 
vikt (Allen, 2004). Samtidigt bygger hands-on pedagogiken på att ”inte servera 
allt” utan att uppmuntra besökarna att på eget initiativ undersöka och reflektera. 
Därav har en lösning med öppen och dold information tagits fram. Teorier om att 
information ska ges där information behövs (Pettersson, 2003, s.531 samt 
Mollerup, s.135) och den rangordning som gjordes i enkätundersökningen talar 
emot att samla informationen på en och samma punkt. Den dolda informationen är 
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därför tänkt som en ingång till utställningens experiment och scenografi/dekor 
snarare än att ersätta information vid experimenten/ ett bärbart material.  
För att återkoppla till min tes tror jag å andra sidan att den osäkerhet som 
informationspunkterna kan råda bot på skapar förutsättningar för att föräldrarna 
upplever sig i mindre behov av ”någonting att hålla sig” i och uppmuntrar till att 
låta den egna tanken få ta plats. Det vill säga att trygghet och struktur föder 
självständighet.  
 
Idag saknas ett förtydligande av vad som enligt Olofsson (2003, s.25-26) är 
”Lekens sociala regler”, det vill säga samförstånd, ömsesidighet och turtagande.  
I designlösningen har utrymme för att i text och bild förmedla dessa ”regler” 
skapats. Jag vill dock lyfta frågan om inte detta är information som behöver ges 
redan vid entrén. Som förslag till vidare forskning föreslås även utprovning av 
vilka affordance lösningen faktiskt ger samt om antalet interaktiva moment 
stödjer eller hämmar besökarens engagemang (och lärande). Det sista med hänsyn 
till Allen (2004, s.30) som i sina studier påstår att det även tycks finnas ett 
”lagom” mått för antalet interaktiva moment. Hur många interaktiva moment kan 
en informationspunkt innefatta och samtidigt förbli informativ? Det ses även av 
intresse att göra en djupare undersökning av Falks besöksgrupper, och då särskilt 
den personliga kontextens betydelse för tolkningen av formens abstraktionsnivå.  
 
Kritik kan riktas mot att jag inte letat mig speciellt långt utanför Tom Tits 
verksamhet. En omvärldsanalys vore på sin plats, bland annat för att kunna svara 
på huruvida lösningen är ”nytänkande” eller ej. I en eventuell utveckling av 
arbetet kan designlösningen med fördel genomgå expertutvärderingar från 
formgivare och pedagoger inom branschen för att bekräfta, alternativt bestrida, 
slutsatser och lösningar.  
  
Slutligen skulle jag vilja återkoppla till intervjuer med Palmgren (10 april 2015) 
och Wannerberg (14 april 2015) som lyft vikten av att se till både detaljer och 
helhet. De förändringar som skett sedan 1997 har inneburit att de ursprungliga 
tankarna med utställningens utformning och experimentens placering brutits, 
vilket kan vara en bidragande faktor till att osäkerhet idag uppstår. Informations-
punkterna tillgängliggör efterfrågad information och ger en tydlig ingång till 
utställningens teman. Hänsyn har tagits till Tom Tits visuella profil (där 
färgkodning och typografi bedömts som godkänd) och den estetik som ses som 
verksamhetens kärna. För en verklig ”osynlig” struktur bör dock motsägelsefull 
information i utställningen tonas ner så att ”rätt” information ”skriker högst”. Det 
vill säga så informationspunkterna förmår att bli utställningens tydliga pop-out 
effekter och klara startpunkter.  
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Bilaga 2 – Analysmall 
 
Datum: 
Tid: 
Plats: 
 
 
Första intrycket  
 
 
Rummets form, skala och proportioner 
 
 
Funktioner och områden/zoner  
 
 
Öppningar och rörelseriktningar 
 
 
Möblering  
 
 
Ljusinsläpp (Artificiellt och dagsljus) 
 
 
Färgsättning och material (Väggar, tak och golv) 
 
 
Rumsförstärkande detaljer (Visuella ledtrådar för utställningens tema)  
 
 
Informationskanaler 
 
 
Motsägelsefull information 
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Bilaga 3 – Designlösning 
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