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Vad är ett hållbart koncept för en lekpark 
i tiden med anknytning till Friluftsmuseets 
aktiviteter? 
Sverige har, kulturellt och nationellt, utvecklats 

och förändrats på många betydande sätt i 

modern tid: vi har gått från industrisamhälle 

till informationssamhälle. Vi är alltmer en del av 

en global agenda med förändrande ekonomiska 

och politiska dagordningar, samtidigt har vår 

kommunikation genomgått en digital revolution. 

Dessa faktorer talar för att Friluftsmuseet 

aktiviteter möter en ny epok med behov av 

en ”temalekpark” som utsträcker sig över en 

längre tidslinje tvärs över Sverige med tydliga 

och populära ikoner. Det handlar inte längre bara 

om att uppleva svenskt småstadsliv för hundra 

år sedan! Det handlar också om att uppleva hur 

svenska småstäder idag ingår i regioner som 

skapar växt och en hållbar framtid som vi alla 

tar del av.  

BAKGRUND
Ur tävlingsprogrammet: ”Linköpings kommun 

har bjudit in till en allmän tävling om att 

skapa en ny, större temalekplats i Linköping. 

Lekplatsen skall utvecklas i förbindelse med 

verksamheten i Friluftsmuseet Gamla Linköping 

samt LinköpingBo2016. Friluftsmuseet Gamla 

Linköping skapades på 1940-talet. Den 

ursprungliga tanken var att skapa ett ”Skansen för 

Östergötland”. 1994 flyttades lekparken till den 

nuvarande platsen nära fågeldammarna samt 

grillplatsen kom som tillägg i 1996. Lekparken är en 

populär lekplats som är en del av stadskvarteren 

med djuravdelning.”  

GENERELL MOTIVATION FÖR VAL AV TEMA
Vår ambition har varit att gestalta inte bara 

en lekpark som svarar till vardagens praktiska 

nödvändighet, men också ett ”statement” och 

en förstärkt signal om ett samlat Sverige som 

värnar sin ”Natur och Kultur”. 

Sverige har påtagliga gånger genom tiderna visat 

vägen mot nytänkande och genuinitet i sin tro 

på ”Natur och Kultur”. I vår design har vi valt att 

förstärka denna relation — genom att skapa ett 

samlat uttryck av upplevelser och ett tvärsnitt 

av landets kultur och naturrikedomar — och 

därmed bearbeta konceptet ”Supersvensk” hela 

vägen ut. Ett koncept som globalt skapar stolthet 

och igenkännande tvärsigenom hela landet och 

lokalt understryker Linköpings och Lill-Vallas 

position i en region. 

SUPERSVENSK - TVÄRSNITT AV SVERIGES 
NATUR OCH KULTUR LANDSKAP
Att tillföra något nytt till en existerande kvalitet 

ger en alldeles speciell möjlighet att skapa 

design med särskild karaktär. Konceptet för en 

välfungerande och livlig lekpark består av många 

parametrar: 

Hur kan exempelvis kunskap och inlärning 

integreras i barnens lek tillsammans med vuxna? 

Hur kan varierande skalor i förlängning av 

barnens perspektiv, nyfikenhet och fantasi skapa 

ett parallellt men reellt och kreativt universum 

av den 3-dimensionella värld vi lever i? 

Hur kan historia och geografi i samspel med 

fysiska aktiviteter och digitala ”devices” skapa en 

social hållbar lekplats för olika åldersgrupper? 

För oss har det varit naturligt att fokusera på 

hur vi kan gestalta en nytänkande och kreativ 

lekpark som kan inkludera alla åldersgrupper. 

Målet för oss har varit att skapa en lekpark där 

kunskap, inlärning och lek kombineras för att 

skapa en destination för såväl linköpingbo som 

turister — en oförglömlig upplevelse med ett 

samlande perspektiv över hela Sverige för barn 

och vuxna. Målet har också varit samspelet 

mellan de aktiva elementen i designförslaget. 

Kreativt transformation av svenska ikoner, 

identitetsskapande och representerande historier, 

objekt och miljöer har skapat lekparkens redskap 

och landskap samt bildat en dynamisk och klar 

designvision för Lill-Valla i Linköping.  

KUNSKAP, KREATIVITET OCH SOCIAL 
HÅLLBARHET
Vi lever i en informationsrik tid där tid och rum 

existerar parallellt i det digitala formatet och 

skapar självständiga universum som varje individ 

sätter samman på eget sätt. Med denna tanke 

har vi gestaltat lekplatsen i två olika nivåer, en 

fysiskt och en digital där leken är central och 

fokuserar på inlärningsprocessen. Den fysiska 

representationen består av ikonografiska 

element från hela Sverige - ”Ett Tvärsnitt av 

Sveriges natur- och kulturlandskap” som skapar 

en samlad bild av de miljöer de skildrar genom en 

långsträckt tidslinje från istid till framtid genom 

nutid! Objektens geografiska och historiska 

placering har mixats för att skapa ett parallellt 

universum som relaterar sig mer till objektet själv 

i komposition med aktiviteter samt närliggande 

landskap. 

Mixen av det geografiska och de historiska 

ikonerna inbjuder vuxna till inlevelse i barnens 

fantasivärld och lek. Vuxnas aktiva deltagande 

SUPERSVENSK
 - TVÄRSNITT AV SVERIGES NATUR OCH KULTUR LANDSKAP

— Vår ambition har varit att gestalta inte bara en lekpark som svarar 
till vardagens praktiska nödvändighet, men också ett ”statement” 
och en förstärkt signal om ett samlat Sverige som värnar sin ”Natur 
och Kultur”.

— Vi har utvecklat den nya lekparken så att den genererar en stark 
nationell helhetsbild av Sverige och en ny identitet; genom att 
indela den nya temalekparken i 3 olika landskapszoner (nämnda 
efter landsdelarna i Sverige, Götaland, Svealand och Norrland) 
samt E4 och Göta kanal som binder landskapen ihop.

— Vi skapar helhetsbilden av Sverige genom att illustrera och 
skulptera kulturens dynamiska drag i förvrängt skala på naturens 
böljande landskap samtidigt iscensätter- och fokuserar vi på 
naturens härlighet och mystik med kulturens moderna arkitektur.
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i leken kommer att spela en viktig roll när det 

gäller att stödja och utmana barnen socialt. 

”See-monkey, Do-monkey” — Genom att vuxna 

aktivt deltar i barnens perspektiv skapas det 

en trygg och positiv atmosfär som underlättar 

barnens sociala kompetenser. En annan aspekt 

i designförslaget är den digitala plattformen 

som syftar till att ge äldre barn och vuxna en 

extra dimension på lekplatsen och underlätta 

integrering av olika åldersgrupper. Den skapar 

intressanta sociala kopplingar på lekplatsen 

och inkluderar alla åldersgrupper och olika 

kompetenser. 

DEN DIGITALA LEKPARKEN
I designförslaget har vi lagt en extra dimension på 

lekparken i form av ”Det digitala svenska natur- 

och kulturlandskapet” som kommer att skapa en 

stark identitet — en ”Natur-Kultur tidslinje” som 

genomskär hela landets tidslinje. Linjen sträcker 

sig från istid till nutid och vidare till framtid, 

framför allt vill tidslinjen skapa en markant 

skildring av arkitektur och miljö och på så sätt 

skriva in landskapet tvärs igenom hela Sverige. 

En digital GPS-styrd lekplattform och en 

nationalromantisk bild, med dragning till 

nationalencyklopedi — som skapar förstärkta 

bilder av Sveriges varierande kultur och naturrum 

i en större sammanhängande plattform - visar 

på ett demokratiskt och dynamiskt land i dess 

naturliga och härliga tillstånd. Varje redskap och 

delområde i parken, innehåller genom sin GPS 

koordinat, självständiga information som med 

hjälp av en ”SmartPhone” och ”Augmented reality” 

kan samspela med- och informera användaren. 

Barn i grupper eller individuellt kan skapa egna 

skattjaktspel som både relaterar till landskapen 

och objekten i lekparken — ett koncept som vi 

kallar ”Play & Learning”. 

PLAY & LEARNING
Förskolan i Sverige har en läroplan, Lpfö-98, 

som innehåller bl. a. mål och riktlinjer för barns 

utveckling, sociala omsorg, uppfostran och 

undervisning. ”Play” är  en del av läroplanen 

och en del av förskolans system. Vi vet idag att 

inlärning är en pågående process och det är 

svårt att identifiera någon särskild tidpunkt då 

utveckling eller inlärning faktiskt sker.  

”Play” kan bidra till utvecklingen av barns sociala, 

emotionella och kognitiva funktioner. Barn i 

alla kulturer leker och kulturella variationer 

återspeglas i valet av deras fantasifulla scenarier 

och arten av deras lek. Under lekens gång 

utvärderar och testar barnen olika idéer. På så 

sätt utvecklar de sina sinnen och stärker sina 

egna förmågor att hantera olika situationer och 

förutsättningar i verkliga livet. Vissa typer av 

lek utvecklar deras intellekt, förstärker deras 

hantering av sociala konflikter eller främjar deras 

strategitänkande. Lek i olika kulturer har olika 

betydelse och manifesterar sig annorlunda. I vissa 

kulturer övertar fantasin leken, i vissa  kulturer 

är leken dramatisk,  i andra är den konstruktiv 

(Sutton Smith, 1997). 

En central del av inlärningsprocessen är ”Play”. 

KONSTNÄRLIGT HELHETSGREPP
Vi har utvecklat den nya lekparken så att den 

genererar en stark nationell helhetsbild av Sverige 

och en ny identitet; genom att indela den nya 

temalekparken i 3 olika landskapszoner (nämnda 

efter landsdelarna i Sverige, Götaland, Svealand 

och Norrland) med ikonografisk arkitektur och 

element, attraktiva landskap som avspeglar det 

moderna dynamiska Sverige. 

För att betona poängen — ”en samlad nations 

Natur och Kultur”, har vi i alla arkitektoniska 

bearbetningar av landskap och redskap fokuserat 

på det mest karaktärsfulla drag varje element har, 

”En Karikatyr” är en framställning av en persons/

objekts karakteristiska drag eller hållning. 

(definition från lexikon) Därmed har vi skapat 

en lekfull lekpark med distinkt identitet och 

informativ karaktär. 

Vi skapar helhetsbilden av Sverige genom att 

illustrera och skulptera kulturens dynamiska 

drag i förvrängt skala på naturens böljande 

landskap samtidigt iscensätter- och fokuserar vi 

på naturens härlighet och mystik med kulturens 

moderna arkitektur.

UTVECKLING OCH UPPDATERING 
Konceptet ”Supersvensk” är ganska öppen och kan 

uppdraperas med tiden. Lekparkens aktiviteter och 

redskap kan ändras eller bytas ut ganska lätt med 

tiden. Tidslinjen som är långsträckt och kontinuerlig  

kan sträcka sig långt och förgrenar sig som tiden 

går eller inkludera flera historiska grenar när andra 

motiv blir mer eller mindre aktuella. 
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