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Title – I’ll sit here so you can play - learning, play and social interaction in different 

types of exhibitions for children 
 

 

Abstract 
 

Children has become an increasingly important target group for the Swedish cultural 

politics where museums play an important role. This focus on children has urged the 

museums to create different activities, such as exhibitions, specially modeled for the 

target group. This thesis studies the possibilities for learning in three exhibitions that 

in different ways have been adjusted for children and their co-visitors from a 

sociocultural perspective. The different types of children’s exhibitions are sorted in 

three categories based on how much they encourage play and what role authentic 

objects have in the exhibitions. The categories are the playroom, the children’s 

exhibition and the children’s trail. The sociocultural perspective proposes a view of 

learning within its broadest definition where learning is an inevitable result from every 

human experience with focus on social interaction. Behavior and social interaction 

have been observed in three exhibitions through passive observations and self-

ethnographic observations. The co-visitor’s behavior and interaction is analyzed with 

focus on the roles they take and how different exhibitions encourage the different roles. 

The children’s behavior and social interaction are analyzed with focus on different 

aspects of social or content-based learning. The results of the analysis show that 

exhibitions for children will inevitably be a place for play. The parts of the children’s-

exhibitions that focus on play and the parts that focus on content are often separated 

which leads children to focus mainly on play as it is more stimulating for them. Thus, 

the big challenge for museums who wants to mediate a specific content to children is 

to integrate play and content in a way that invokes interest for both adults and children.  
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Inledning 

Efter ett antal museibesök med ett, två eller tre barn i olika åldrar som sällskap har jag 

oundvikligen tagit del av en uppsjö av olika typer av utställningar, mer eller mindre 

anpassade för besökare som oss. Jag har krupit genom mörka tunnlar, gått i träskor och 

på styltor, klättrat upp för stegar och hukat mig i pyttesmå stugor. Jag har övervakat 

otaliga åk på rutschkanor, läst högt på textskyltar, hissat segel såväl som vattenhinkar, 

deltagit i och assisterat vid diverse klädprovningar, pekat visat och förklarat, öppnat 

luckor och lådor, klappat allsköns icke-levande djur och dukat upp till kalas i olika 

världar och tider. Jag har varit smed, bonde, sjöman, lokförare, mumintroll, riddare, 

skolelev för 100 år sedan, haj, fängelsedirektör och domare. Men vad har vi fått ut av 

dessa besök förutom roliga lekstunder? Vad har vi tagit med oss och har vi lärt oss 

något som vi inte visste förut? 

 

Denna uppsats avser att undersöka och jämföra förutsättningar för lärande i 

utställningar skapade eller anpassade för barn genom att studera social interaktion i 

dessa utifrån ett sociokulturellt pedagogiskt perspektiv.  

Bakgrund  

Barn och unga i kulturpolitiken och på museum 
 

Barn och unga är en målgrupp som de senaste decennierna haft en framträdande roll 

och ägnats ett ökande fokus inom kulturpolitiken såväl som inom museisektorn. Flera 

kulturpolitiska satsningar har gjorts sedan 1990-talet och dessa har gett avkastning på 

flera plan (Se exempelvis Myndigheten för kulturanalys 2013). Denna avkastning blir 

synlig i form av de aktiviteter speciellt riktade mot barn och unga som finns inom stora 

delar av kultursektorn. 

 

Att barn har en roll inom kulturpolitiken är däremot inte något som uppstått de senaste 

decennierna utan barn har på olika sätt betraktats som utgångspunkt för nationella mål 

och bärare av gemensamma värderingar, styrda av en föränderlig tidsanda, under hela 

1900-talet. För att kunna styra och förändra samhället i önskad riktning har 

uppfattningen varit, och är än idag, att det är viktigt att börja med barnen. Under tidigt 

1900-tal var kultursektorn, och i synnerhet museerna, nära knutna till skolväsendet och 

ansågs vara en viktig del av folkets fostran. Med hjälp av museerna skulle barnen 

undervisas i den gemensamma historien och fostras till goda samhällsmedborgare 

(Geschwind 2017 s. 142). Efterkrigstidens tidsanda uttryckte ett starkare behov av 

demokratiska medborgare. I och med det förändrades synen på barn som fick en allt 

mer central roll inom politiken och en större tonvikt lades vid att forma demokratiska 

medborgare för att motverka totalitära tendenser (Geschwind 2017 s. 147). Under 

1960-talet förändrades definitionen av kulturbegreppet från att huvudsakligen fokusera 

på konst till ett bredare begrepp med starkare anknytning till samhället och andra 

instanser. Utredningar tillsattes som ledde till att Sverige 1974 fick sin första 

kulturproposition Ny kulturpolitik (Näsman 2014 s. 61). Samtidigt skapades 
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förutsättningar för att utveckla barnkulturen och under 1960-talet utvecklades de första 

barnrummen på svenska museer. Tidigare hade det funnits speciella studiesalar 

anpassade för skolbesök men det var först då som barn i egenskap av barn fick specifika 

utrymmen anpassade för rörelse, lek och skapande på svenska museer (Geschwind 

2017 s. 154).  

 

Under 1980- och 90-talet kunde ett ökat intresse för barn och unga märkas inom 

kulturpolitiken vilket konkretiserades i kulturpropositionen som antogs 1997 

(Kulturdepartementet 1996/97). Där anges att ett genomgående tema är barns och 

ungas rätt till både eget skapande och deltagande i kulturlivet. Samtidigt kom kulturen 

att allt starkare knytas till identitet och begreppet kulturarv började användas mer 

frekvent. I Kulturpropositionen får museerna en tydlig roll för identitetsskapande som 

knyts till betydelsen av barn som bärare av historisk och nationell identitet. 

Muséerna skall inte bara bevara utan också aktivt medverka till att 

människor engageras att utnyttja sitt kulturarv. Det gäller i hög 

grad barn och unga vars öppenhet inför intryck från olika delar av 

världen stimuleras om de äger en egen historisk identitet  

 

(Kulturdepartementet 1996/97 s. 30) 

 

På museer utvecklades utställningar mot att bli alltmer upplevelsebaserade. Det 

traditionella bildningsidealet hade ersatts med ideal som byggde på upplevelser 

samtidigt som det fanns en betoning på museernas autenticitet och vetenskapliga grund. 

Barn skulle lära sig om historien genom att uppleva den och komma i kontakt med sin 

egen identitet genom att reflektera över dåtidens identiteter (Geschwind 2017 s. 175). 

1990 undertecknade Sverige FN:s barnkonvention som i artikel nummer 31 anger att  

[k]onventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till 

fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell 

och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och 

fritidsverksamhet  

(Unicef 2009 s. 29)  

 

Detta är en av grunderna till barns ställning inom kulturpolitiken liksom andra politiska 

områden idag (Myndigheten för kulturanalys 2013 s. 14).  

 

Under 2000-talet har museet som institution för identitetsbyggande fått lämna plats för 

att vara en miljö som allt starkare betonar mångkultur och den historiska bakgrund som 

tidigare sågs som vetenskapligt befäst ifrågasätts (Geschwind 2017 s.180). 

Historiebruk har blivit ett vanligare tema på museer och representationsfrågor om vem 

som skriver historien och vems historia det är som berättas belyses. Begreppet 

förmedling ersätts med begreppet lärande och museets demokratiska funktion 

fördjupas i en syn på besökare som medskapare (Geschwind 2017 ss. 184). Museet ses 

alltmer som en plats för dialog mellan olika perspektiv istället för att vara auktoritära 

kunskapsförmedlare och det ställs krav på museerna att vara samhällsaktörer som aktivt 

bidrar till olika sociala processer (Svanberg 2010 ss. 15). Museets syn på besökare har 

också förändrats mot en alltmer marknadsanpassad inriktning och det har blivit legitimt 

att se barn som ett medel för ökade intäkter i form av större antal besök. Samtidigt får 
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barn ofta egenskapen av att vara ett medel för att nå vuxna besökare genom 

förhoppningar om att barnens skolbesök bidrar till att de sedan även besöker museet 

med sina föräldrar (Geschwind 2017 ss. 184). 

 

Kulturrådet är den myndighet som arbetar med kulturfrågor samt fördelar bidrag till 

olika kulturverksamheter och har idag uppdrag som vänder sig specifikt mot att stödja 

barn och ungas ställning inom kulturlivet. I sin strategi tar de förutom i de nationella 

kulturpolitiska målen även stöd i FN:s barnkonvention. Utvecklingen av kultur för barn 

och unga görs exempelvis genom ett integrerat barnperspektiv i myndigheten, 

kompetensutveckling, omvärldsbevakning, utveckling av politiska underlag samt 

genom att prioritera verksamheter som riktar sig mot barn och unga vid bidragsgivning 

(Kulturrådet 2018). 

 

På nästintill alla svenska museer är det idag en självklarhet att delar av verksamheten 

och museets utrymmen är anpassad för att vara tillgänglig för en yngre målgrupp såväl 

som för barnfamiljer (Geschwind 2017 s. 138). Detta har lett till att olika typer av 

utställningsformer med barnfokus har utvecklats, vilka på olika sätt är avsedda att 

tillgodose barns upplevelser på museer, allt från rena lekrum till barnutställningar, 

barnspår och barnanpassade audioguider.  

 

Den första augusti 2017 antog riksdagen den museilag som idag reglerar sveriges 

offentliga museers verksamheter. I denna lag fastslås att: 

6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum  

ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet. 

 (SFS 2017:563) 

 

Men vad innebär detta egentligen för de offentliga museernas publika verksamhet? Var 

går gränsen för när den kan betraktas som kunskapsbaserad och hur samspelar detta 

med museers fokus på barn och unga som målgrupp? I kulturarvspropositionen, i vilken 

förslaget till museilagen presenteras, förtydligas paragrafen med att all verksamhet vid 

museer ska ha sakkunskap som utgångspunkt såväl inom det specifika ämnet som inom 

pedagogik och förmedling (Kulturdepartementet 2016/17 s.102). Detta innebär att de 

verksamheter som bedrivs vid ett museum, med utställningen som sitt främsta publika 

medium (Ljung 2009 s. 12), bör skapa möjligheter för lärande utifrån den sakkunskap 

som museet innehar. Dock är begreppet kunskap mångtydigt och att vara 

kunskapsbaserad behöver inte betyda att det främsta målet med en utställning är att föra 

vidare denna specifika kunskap. Den sakkunskap som en utställning är uppbyggd av 

kan även utnyttjas för att förmedla helt andra teman. Ett exempel på detta är 

utställningen Tillsammans på världskulturmuseet i Göteborg vilken vänder sig till barn 

i åldrarna 0–12 tillsammans med vuxna och är en av de utställningar som studeras i 

denna uppsats. Denna utställning bygger på ett övergripande tema om att leva 

tillsammans och föremålen i utställningen visas inte huvudsakligen för sin egen historia 

eller unika egenskaper utan används som utgångspunkt för att diskutera mer 

allmänmänskliga frågor (Världskulturmuseerna u.å.). 

 

Med barn som målgrupp har utmaningen att utveckla metoder för att mediera den 

kunskap som presenteras varit stor då utställningsmediet traditionellt sett framförallt 
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har använt sig av det skrivna ordet för förmedling (Ljung 2009 s. 52) vilket leder oss 

vidare till uppsatsens forskningsproblem. 

 

Forskningsproblem 

Barn på museum - Bara lek? 
 

Många museiverksamma har ställt sig frågan hur de ska locka fler barn och unga till 

museet och resultaten av dessa funderingar har skapat en stor bredd av verksamheter 

som vänder sig till en yngre målgrupp. Under 2017 gjordes vart fjärde museibesök av 

någon inom kategorin barn och unga och många museer kan vittna om att en större 

anpassning för barn och familjer har resulterat i ökat antal besök (Myndigheten för 

kulturanalys 2018 s. 10; Lihammer & Ali 2018 ss. 79). Med utgångspunkt i detta, 

liksom den kulturpolitiska inramningen som styrt museerna mot att konkurrera på 

upplevelsemarknaden, är det angeläget att studera vad det faktiska resultatet har blivit 

av de utställningar som skapats för barn. Intentioner, inriktning, tillgångar och andra 

förutsättningar skiljer sig åt mellan olika museer och utställningar. Trots detta bör 

utgångspunkten för alla dessa vara kunskapsbaserad och inriktad på att förmedla ett 

innehåll. Det är däremot inte självklart att resultatet och användandet av den specifika 

utställningen speglar de intentioner som museet och utställningsproducenter haft. Även 

om det finns en intention med en utställning, exempelvis att genom lek och utforskande 

berätta om ett specifikt ämne, så kan utställningsformen eller delar av denna främja 

såväl som motverka möjligheterna för att budskapet eller innehållet faktiskt når fram.  

 

Utställningen är museernas främsta medium för förmedling och att utveckla 

utställningar för barn har inneburit många utmaningar. Beskrivande texter är och har 

traditionellt sett varit det främsta redskapet för förmedling i utställningar. Detta 

begränsar tillgängligheten av innehållet för barn som saknar eller har begränsad 

förmåga att läsa och tolka text (Ljung 2009 s. 52). Då barn i regel inte besöker museer 

själva utan gör detta i sällskap med en vuxen finns dock möjligheten att den vuxna kan 

agera som mellanhand och förmedla innehållet på ett sätt som barnet kan ta till sig. 

Detta har vissa museer tagit fasta på och utvecklat utställningar som uppmuntrar till 

samspel och kommunikation mellan barn och vuxna (Taylor & Twiss Houting 2010 s. 

244). Andra har valt inriktningen att utveckla utställningar där barnet själv ska kunna 

utforska utan att en vuxen medbesökare ska behöva översätta innehållet, ofta genom 

interaktivitet, lek och gestaltning. Men var går gränsen mellan utställning och lekplats? 

Är lek överhuvudtaget en lämplig aktivitet på museer? 

 

Som nämndes i bakgrunden har barn haft en självklar plats på museer sedan tidigt 1900-

tal, framförallt i egenskap av skolelever. Sedan det sena 60-talets växande antal rum 

anpassade för lek på museer har det funnits en spänning mellan att gå helt på ett 

barnperspektiv med hopp och lek och det museala perspektivet med lärande och 

kunskap som mål vilket även väckt debatt. Argumenten under 60-och 70-talen var att 

leken tar fokus från samlingar och kunskap och att miljöer helt anpassade för barn 

skapar segregering mellan generationerna (Geschwind 2017 s. 154; 167). Än idag förs 

diskussioner kring lekens roll på museer och de problem med slitage som har uppstått 



 

 

 8 

för många museer till följd av den stora ökning i antalet besökande (barnfamiljer), som 

införande av lekrum och barnanpassade utrymmen har bidragit till (Lihammer & Ali 

2018 s. 80f). I detta sammanhang liksom i debatten kring reformen med fri entré på 

museer talas det ofta om ovana museibesökare. Denna grupp innefattar givetvis inte 

enbart barn och barnfamiljer men många av de problem som nämns i sammanhanget 

såsom hög ljudnivå, picknick och blöjbyten i utställningar kan ofta härledas just till 

denna besökargrupp (Lihammer & Ali 2018 s.80f; Svensson 2014 s. 231). Leken 

används också ofta i debatten som motpol till lärande och anklagas för att stjäla 

uppmärksamhet från det som är viktigt (Arnell & Sommansson 2016). 

 

Dock framstår lek på museum som en oundviklig följd av en ökad anpassning för barn 

och unga. Och från museernas perspektiv framstår det som uppenbart att fördelarna i 

form av ökade besök (och därmed intäkter) och breddade målgrupper överväger 

nackdelarna. På Kulturen i Lund har lekutställningar setts som en metod för att låta 

barn och deras familjer vänja sig vid museimiljön på ett lättillgängligt sätt och på så 

sätt motverka höga trösklar för att besöka museet och ta del av dess utbud, en inkörsport 

(Lihammer & Ali 2018 s. 55). Att erbjuda rum på museet som enbart är avsedda för lek 

kan tyckas vara en ytterlighet av barnanpassning. Att låta lekrummet vara en inkörsport 

antyder att det finns en önskan att de besökare som kommer för att leka också lockas 

att besöka museets övriga utställningar. Det kan skapa en grund för att barnen ska känna 

sig hemma på museet och blir återkommande besökare även senare i livet vilket kan 

relateras till att det i kulturarvspropositionen som antogs 2017. I den menas att det är 

viktigt att befolkningen får förutsättningar att ta till sig kulturarvet redan som barn för 

att sedan som vuxna ha möjlighet att ta till sig den gemensamma historien i framtiden 

(Kulturdepartementet 2016/17). 

 

Lekrummet kan också ses som en facilitet, utan anknytning till museets 

utställningsverksamhet, i likhet med café eller museibutik med syfte att skapa intäkter 

(Geschwind 2017 s. 237). I lekrummet får barnets medbesökare en chans att släppa lite 

på kontrollen av barnens beteende och låta dem agera inom betydligt friare ramar än i 

de traditionella utställningarna. Blir lekrummet ett alternativ till leklandet som inte bara 

låter barnen leka utan även ökar familjens kulturella kapital? I museilagen uttrycks krav 

på att museers publika verksamheter ska vara kunskapsbaserade, något som uppfylls i 

väldigt varierande grad i lekrum där såväl sakkunskapen som de pedagogiska och 

förmedlingstekniska avsikterna kan upplevas vara begränsade såväl som otydliga. 

Samtidigt kan lekrummen ses som en del av museernas uppdrag som enligt ICOM även 

innefattar att erbjuda besökaren en plats för rekreation. Att många museer erbjuder 

lekrum kan även ses som ett resultat av kraven på dem att vara konkurrenskraftiga men 

fyller dessa rum ett syfte mer än ökade besökssiffror?  

Kunskapsbaserade utställningar 

Utställning, medium för visuell kommunikation. Det används till att 

rumsligt ordna objekt för betraktande. Företeelsen har sin 

bakgrund bl.a. i den gamla marknadstraditionens utbjudande av 

varor, vilket framträder tydligare i de franska och engelska 

benämningarna exposition och exhibition, härledda ur de latinska 

verben för att framhäva, visa upp. 

(Nationalencyklopedin u.å.) 
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Så förklarar Nationalencyklopedin begreppet utställning. Grunden i begreppet är att det 

är något som organiserats på ett visst sätt för att visas upp och har sitt ursprung i att 

marknadsföra något genom att visa det. Att samla och visa upp föremål är något som 

alltid har varit ett huvudsakligt syfte för museer (Ljung 2009 s. 22). I ICOMSveriges 

definition av museet står det att: 

Museet är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, 

förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om 

människan och hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och 

rekreationssyfte. 

(ICOMSweden 2017) 

 

Detta förtydligar att museernas syfte och uppdrag är att samla, forska och visa men 

också att vara en plats för rekreation. En utställning är alltså en plats där något visas 

upp vilket traditionellt sett för museer är föremål som av en eller annan anledning är 

värda att bevara och visa, föremål som har något att berätta. Kräver då 

utställningsmediet att det finns föremål i en framställning för att den ska kunna 

benämnas som utställning? Jag menar att det är så och vissa författare sträcker sig till 

och med så långt som att tingen är absolut nödvändiga för att museet ska kunna berätta 

något (Hansen 2005 s. 69). Detta påstående kan jag däremot inte helt hålla med om då 

museet mycket väl skulle kunna berätta något utan att använda föremål men det skulle 

även en bok eller en film kunna göra. Värdet i att använda föremål för att berätta på 

museer ligger i att det är vad som gör museet unikt, vad som gör att museet kan skapa 

en form av berättelse som andra former av förmedling inte kan (Agrell 2009 s. 37). Att 

använda föremål för att berätta något är däremot inte helt oproblematiskt utan innebär 

utmaningar såväl som begränsningar i hur och vad som kan berättas. Autentiska 

föremål kräver skydd i form av montrar och restriktioner och kan även hämma 

möjligheterna att berätta något genom design och formspråk. Detta är en av museernas 

utmaningar men skulle de ge upp användandet av föremål till förmån för gestaltningen 

menar jag, i likhet med utställningsdesignern Tandi Agrell, att de abdikerar från sin roll 

som förmedlare av den kunskap de besitter (2009 s. 35). 

 

Museer brottas idag med frågor kring vad deras syfte är samtidigt som dagens 

utveckling kräver en ökande marknadsanpassning och konkurrenskraft i förhållande till 

andra typer av underhållning (Cole 2008 s. 177f). I kulturarvspropositionen trycks det 

på detta genom att påtala att verksamheten måste vara så attraktivt utformad att den 

kan konkurrera med andra upplevelser i dagens omfattande medielandskap 

(Kulturdepartementet 2016/17). Diskussioner kring i vilken utsträckning museer ska 

anpassa sin verksamhet för att konkurrera och hur de kan göra det utan att förlora sin 

legitimitet som kunskapsinstitution har varit aktuella de senaste decennierna och är det 

än idag (Bennett 1995 ss. 104). Sedan 1970-talet har det skett en förskjutning av 

museerna mot att bli mer publikorienterade (Hillström 2005 s.105) och kvantitet i 

intäkter såväl som i antal besökare, har blivit allt viktigare (Cole 2008 ss. 177). Till 

följd av detta är det föga förvånande att museer försöker konkurrera med andra 

fritidssysselsättningar genom att anpassa sig efter publikens önskemål. Men hur långt 

kan museerna anpassa sig efter besökssiffror innan de börjar tumma på sina uppdrag 

som kunskapsförmedlare? När tar upplevelse överhanden över lärande, kan dessa 

kombineras och hur? 
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Syfte och frågeställningar 
 

Det är mot ovan nämnda bakgrund av kulturpolitiska direktiv i form av ett ökat fokus 

på barn och unga som målgrupp samt museernas utveckling mot att vara mer 

publikorienterade och upplevelsebaserade som denna uppsats tar avstamp. Dessa krav 

har drivit på en utveckling mot att det på många museer har skapats olika typer av 

utställningar för barn som i varierande grad lyckas uppfylla museernas uppdrag som 

kunskapsförmedlare. 

 

I denna uppsats utgår jag, med stöd i museilagen, från att varje utställning har för avsikt 

att berätta om eller lära besökaren något och väljer därför att fokusera på möjligheterna 

för lärande i de utställningar som studeras. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande är det något som sker genom social interaktion varför interaktion 

även blir fokus vid materialinsamling såväl som analys. Den sociala interaktionen 

mellan besökare och utställning såväl som besökare emellan berättar om hur 

utställningen tas emot och används och ger även en inblick i vilka möjligheter för 

lärande den erbjuder.  

 

Genom att studera och jämföra agerande och interaktion i olika utställningar syftar 

uppsatsen till att undersöka när de utvalda utställningarna, och i förlängningen olika 

utställningsformer, skapar förutsättningar för lärande samt föra en diskussion kring 

utställningar för barn och lekens roll på museer. 

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

• Hur agerar och interagerar besökare i olika typer av utställningar för barn och 

hur skiljer detta sig åt mellan olika utställningsformer? 

• Hur kan denna interaktion förstås som uttryck för ett pågående lärande ur ett 

sociokulturellt pedagogiskt perspektiv och vilken typ av lärande är det som 

förekommer? 

• Vilka syften fyller utställningar för barn och vad har leken för roll i de olika 

utställningarna? 

Urval  
 

Med utgång i målgruppen barn och de förutsättningar för lärande som skapas i olika 

typer av utställningar har tre olika verksamheter på tre museer valts ut för att studera 

hur interaktionen skiljer sig åt mellan dessa.  

 

Utställningar och närliggande verksamheter för barn rör sig inom ett spektrum från det 

rena lekrummet som saknar föremål eller pedagogiska inslag till utställningar av mer 

traditionell form som helt eller delvis anpassats för barn och unga. Jag väljer att utifrån 

mina egna iakttagande och erfarenheter dela upp denna skala i tre olika kategorier med 

lekrummet som den första kategorin. De olika typer av lekrum som förekommer på 

museum är ett utrymme där barn får utforska en eller flera olika miljöer med fokus på 

lek, ofta utifrån ett specifikt tema. Formen för dessa lekrum och deras tema kan vara 

allt från en helt fiktiv sagovärld till en återskapad historisk miljö. Användningen av 

museiföremål varierar, från de lekrum där de saknas helt, de som använder föremål 

som autentisk rekvisita till rena monterpresentationer, ofta som en kuliss till 
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utställningens övriga element. Hur museet väljer att benämna dem kan variera från 

lekrum, lekutställning eller barnutställning. Gemensamt för denna typ av utställning är 

att den ofta huvudsakligen baseras på olika interaktiva element och den fysiska 

aktiviteten och kontakten med utställningens element spelar en stor roll. 

 

Den andra kategorin är barnutställningen som är en utställning skapad med fokus på 

barn och unga. Denna utställningsform kan ses som en hybrid mellan lekrummet och 

den traditionella utställningen. Ofta spelar interaktiva inslag en stor roll men föremål 

och montrar är också en viktig del av gestaltningen. Den huvudsakliga skillnaden 

mellan lekrummet och barnutställningen är användandet av föremål i utställningen och 

de faktaframställningar som görs. I barnutställningar används museiföremål för att 

berätta något och de beskrivs antingen själva eller utifrån sitt sammanhang med text 

eller olika former av digital förmedling. Specifika berättelser, skeenden eller 

sammanhang berättas genom föremål i kombination med interaktiva element. De 

interaktiva elementen har i större utsträckning en direkt anknytning till den berättelse 

som utställningen vill förmedla.  

 

Den tredje kategorin är barnspåret vilket bygger på att det i en utställning av traditionell 

typ, med föremål i montrar och beskrivningar genom textskyltar, har skapats ett spår 

eller inslag som vänder sig specifikt till barn. Barnspåren kan vara utformade som en 

del av utställningen med specifika skyltar eller symboler för barn att följa men de kan 

också vara separata från utställningen i form av ett häfte eller en audioguide som 

vägleder genom utställningen. Ofta har barnspår olika utmaningar för barn att lösa eller 

en berättelse att följa. Även denna typ av utställningar innehåller ofta interaktiva 

element men det är föremålen och beskrivningar som tar det huvudsakliga utrymmet. 

 

För materialinsamling har tre olika utställningar, en inom varje kategori, valts ut: 

 

• Lekrummet: Hans och Greta - en lekutställning på Kulturen i Lund 

• Barnutställningen: Tillsammans på världskulturmuseet i Göteborg 

• Barnspåret: C400 - Staden i vattenriket på Regionmuseet i Kristianstad 

Definitioner och avgränsningar 
 

Här definieras och förtydligas några av de begrepp och formuleringar jag väljer att 

fortsättningsvis använda mig av samt uppsatsens avgränsningar. 

 

Givetvis är det många utställningar för barn som rör sig i gränslandet mellan de olika 

kategorier som jag har valt att dela in dem i och olika museer liksom 

utställningsproducenter har olika syn på vad som räknas som en utställning och vad 

som inte gör det. Det finns museer som har vad de själva benämner som lekrum men 

som innehåller såväl föremål som beskrivningar och det finns museer som har vad de 

själva kallar utställningar som helt saknar både föremål och beskrivningar. 

Fortsättningsvis kommer begreppet lekrum att användas då jag specifikt talar om ett 

publikt utrymme utifrån sin egenskap som lekrum. När jag mer generellt talar om 

publika rum kommer jag att använda utställning som samlande begrepp för olika typer 

av rum med utställningskaraktär där även lekrum innefattas. 
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Denna uppsats har avgränsats till att enbart studera olika typer av historiska museer. I 

historiska museer ingår etnografiska, historiska och kulturhistoriska museer. Denna 

avgränsning görs baserat på att utställningsformerna inom denna typ av museer ofta 

har många gemensamma drag vilket gör dem jämförbara. 

 

Definitionen av vad som innefattas i begreppet barn i denna uppsats är de som är under 

13 år. Denna gräns sätts utifrån att en tonåring istället definieras som ungdom och har 

större möjligheter att ta till sig innehåll i utställningar på egen hand. Dock ligger fokus 

på barn i åldrarna 1–8 år då barnen i de observerade grupperna huvudsakligen var inom 

dessa åldrar. 

 

Besökare avser i denna uppsats alla som vistas i museets publika utrymmen, men inte 

arbetar på museet, vuxna såväl som barn. Begreppet medbesökare använder jag för att 

beskriva den som besöker ett museum i sällskap av ett barn. Då det i utställningar för 

barn kan vara så att den vuxne som följer med antar en mer passiv roll lägger jag i 

begreppet medbesökare ingen värdering i form av grad av deltagande och aktivitet. 

Genom att använda begreppet medbesökare ger jag samtidigt studien ett barnfokus då 

det är barnets utveckling och lärande som står i centrum. Dock är det inte barnets 

agerande som är i fokus utan snarare det samspel mellan barn och vuxen där vuxen kan 

ses som ett stöd för barnets lärande.  

Disposition 
 

I följande kapitel, Teoretiskt sammanhang, presenteras uppsatsens teoretiska 

perspektiv vilket är vägledande för uppsatsens frågeställningar och metod såväl som 

analys. I kapitlet Tidigare forskning och litteraturgenomgång presenteras forskning 

inom ämnena Museer och lärande samt Barn och unga på museum utifrån olika 

teoretiska perspektiv. I slutet av kapitlet diskuteras hur den presenterade forskningen 

relaterar till denna uppsats som även positioneras i relation till tidigare forskning. 

Därefter följer kapitlet Metod där uppsatsens metoder, bestående av observationer och 

självetnografiska observationer, presenteras och diskuteras. I kapitlet Tre utställningar, 

tre uttryck för lärande och lek presenteras de utställningar som studeras i uppsatsen. 

Kapitlet Resultat och analys inleds med en presentation av vissa praktiska 

observationer så som hur lång tid observerade besökare spenderar i de olika 

utställningarna och ålder på de besökande barnen. Utställningarna analyseras sedan 

utifrån två ramverk där det första baseras på medbesökares olika roller och det andra 

på tre aspekter av lärande för barn vilka presenteras i början av kapitlet. I Diskussion 

diskuteras de resultat som analysen genererat i relation till uppsatsens tidigare delar. 

Slutligen besvaras uppsatsens frågeställningar genom en sammanfattad presentation av 

resultaten samt diskussion kring studiens metod och frågor som väckts och kan ligga 

till underlag för fortsatt forskning i kapitlet Slutsatser.  
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Teoretiskt sammanhang 

Teorier och forskning om lärande har ofta varit tätt knutna till utbildning och 

institutionaliserat lärande av den typ som sker inom skola, även om majoriteten är 

överens om att lärande sker även i andra sammanhang. Det lärande som sker på ett 

museum skiljer sig i många avseende från det som förekommer i skolor och kräver 

därför andra perspektiv och andra metoder för att studeras (Hooper-Greenhill 2007 s. 

32; Schauble, Leinhardt & Martin 1997 s. 3). Det lärande som sker på museer brukar 

benämnas som informellt lärande eller frivilligt lärande då det, till skillnad från skolans 

formella lärande, inte sker utifrån krav på prestation eller kunskapsinhämtning 

(Insulander 2005 s. 16). Denna frivillighet gör det också svårare att studera lärande på 

museer då det inte går att testa besökares lärande genom att låta dem bevisa sin ökade 

kunskap med ett prov eller förhör. Istället relateras lärande på museer oftare till begrepp 

så som utveckling, attitydförändring och inspiration (Hooper-Greenhill 2007 s. 51; 

Schauble, Leinhardt & Martin 1997 s. 3). 

 

Då lärande är i fokus för denna uppsats har jag valt att utgå från pedagogisk teori vilket 

jag anser kan bidra med begrepp och perspektiv som ger ett adekvat stöd i att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Det finns dock många olika pedagogiska teorier och 

inriktningar och vid tidigare forskning kring lärande på museer har traditionella 

pedagogiska perspektiv tillämpats, men ofta har de teoretiska perspektiven varit 

otydliga eller outtalade och det har också förekommit att egna teoretiska modeller har 

utvecklats (Insulander 2005 s. 16; Ljung 2009 s. 66). Bland teorier kring lärande har 

framförallt tre perspektiv spelat en stor roll för museernas utveckling och forskningen 

om dem. Det första är Behaviorismen inom vilken den lärande betraktas som en 

mottagare av kunskap i likhet med en tom behållare som ska fyllas. För att motivera 

fortsatt mottagande av kunskaper är belöningen viktig. Det andra perspektivet är 

konstruktivismen, eller kognitivismen, som framförallt utvecklats av Jean Piaget. Inom 

konstruktivismen menas att kunskap är något som skapas inom människan och inte 

något som kan ges eller överföras. All kunskap måste knyta an till tidigare erfarenheter 

och det egna utforskandet spelar en stor roll (Insulander 2005 s. 8). I den forskning som 

presenteras i denna uppsats har jag valt att använda mig av det tredje perspektivet, det 

sociokulturella pedagogiska perspektivet, ett perspektiv som blivit allt mer populärt i 

forskning kring lärande i museer (Insulander 2005 s. 8). Grunden i sociokulturellt 

pedagogiskt perspektiv är en syn på att lärande först och främst sker i socialt samspel 

och genom kommunikativa praktiker. Då människan ständigt är en del av olika 

kommunikativa praktiker kan lärande således betraktas som en oundviklig del av all 

mänsklig verksamhet (Säljö 2000 ss. 11). Det sociokulturella perspektivet har sitt 

ursprung i den forskning som bedrevs av Lev S. Vygotskij i Sovjetunionen under tidigt 

1900-tal och i Sverige har perspektivet framförallt utvecklats och presenterats av Roger 

Säljö (Insulander 2005 s. 9). För denna uppsats kommer jag framförallt att använda 

mig av Säljös teorier men även Vygotskij är en viktig influens som kommer att tas i 

beaktande. Detta perspektiv kommer under följande rubriker att presenteras närmare 

med fokus på de områden som jag anser vara av värde för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. 
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Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
 

Vad är lärande? Denna fråga är inte lätt att besvara och definitionerna är många. Eilean 

Hooper-Greenhill påpekar att lärande är ett svårfångat begrepp vars betydelse förändras 

beroende på vilken kontext den används i (2007 s. 31f). Inom det sociokulturella 

perspektivet betraktas lärande, som tidigare nämnts, som något oundvikligt som 

ständigt sker genom de sociala och kommunikativa praktiker som människan är 

delaktig i. Av vikt för denna studie är att lärande inom det sociokulturella perspektivet 

inte är resultatet av de sociala praktikerna utan lärandet är en process som är ständigt 

pågående (Schauble, Leinhardt & Martin 1997 s. 4). Dessutom är lärande inget som 

sker inom individen och kunskap är inte något som kan inhämtas utan något som sker 

i socialt samspel (Säljö 2000 s. 151). Inom andra perspektiv definieras lärande av de 

kunskaper som inhämtats eller förändringar i exempelvis attityder och beteende och att 

studera lärande ur ett sådant perspektiv skulle enklast göras genom att helt enkelt testa 

hur besökares (fakta-) kunskaper förändrats under besöket. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv skulle en sådan studie framstå som tämligen ofruktbar då det inte säger något 

om de processer som gjort det möjligt att utveckla kunskap.  

 

En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv är att människan är såväl fysisk som 

kognitiv men att vi av naturen har begränsningar. För att kompensera människans 

brister och begränsningar utvecklas olika hjälpmedel i form av verktyg eller redskap 

(Säljö 2000 ss. 15). Vygotskij delar upp redskap i två olika typer: fysiska och 

psykologiska, där de fysiska redskapen är föremål tillverkade av människan med avsikt 

att brukas inom vissa praktiker, medan de psykologiska redskapen är alla de olika 

verktyg vi använder för att kommunicera (Säljö 2005 s. 118f). I brist på förmåga att 

memorera skapar vi skriftspråk och i brist på förmåga att gräva med våra händer skapar 

vi spadar och grävmaskiner. Dessa redskap utvecklas i ett socialt samspel med andra 

individer och grupper utifrån existerande behov, krav och resurser. Vilka redskap som 

utvecklas och hur styrs alltså av den sociala och kulturella kontext vi lever i (Säljö 2000 

ss. 15). Dessa redskap och verktyg syftar även till att bevara och föra vidare den 

kunskap och de färdigheter som individer och grupper utvecklat. Detta är något som 

sker inom alla samhällen och kulturer men som skiljer sig åt beroende på skillnader i 

teknologisk utveckling och social organisering. Med ökande komplexitet i ett samhälle 

krävs en större specialisering och mer avancerade former av kunskapsförmedling (Säljö 

2000 ss. 38). 

 

Om lärande inom det sociokulturella perspektivet kan definieras som en ständigt 

pågående process, vad är då kunskap? Inom skolväsendet har det ofta tillämpats 

pedagogiska metoder där kunskap betraktas som något som överförs från en lärare och 

som sedan innehas av eleven (Säljö 2005 s. 127). Inom det sociokulturella perspektivet 

är kunskap inte något som individen har utan erfarenheter kan betraktas som kunskap 

först när de används. Detta är något som sker gradvis och som benämns som 

appropriering. I och med att kunskap inte beskriver något som finns inom personen 

utan istället dennes förmåga att tillämpa olika fysiska och psykologiska redskap blir 

kunskap liksom lärande en ständigt pågående process. Säljö menar att denna process 

sker genom en gradvis appropriering av fysiska eller psykologiska redskap. Från att 

inte kunna använda ett redskap till att kunna använda det med stöd och slutligen till att 

kunna använda det självständigt på ett korrekt sätt i ett lämpligt sammanhang. Även 

om individen lärt sig att hantera ett visst redskap kan förmågan fördjupas och 
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specialiseras och på så sätt är kunskap aldrig något statiskt utan något som utvecklas 

med ökande erfarenhet (Säljö 2000 ss. 123, ss. 152; Säljö 2005 s. 128).  

Barns utveckling, lek och lärande 
 

Språket har en central roll i det sociokulturella perspektivet där begreppet språk inte 

enbart innefattar det talade språket utan alla de psykologiska redskap som används för 

att kommunicera. Språket är ett redskap för mediering av social erfarenhet och genom 

det kan människor lära av varandra (Säljö 2005 ss. 118). Barns utveckling sker på två 

nivåer: den biologiska och den kommunikativa. Vid födsel är den biologiska 

utvecklingen dominerande även om människan från första stund är kommunikativ till 

sin natur. Trots att de båda nivåerna samspelar växelvis under uppväxten utvecklas 

barnet från omkring tvåårsåldern i en ökande grad inom den kommunikativa, eller 

sociokulturella nivån. Barns utveckling och lärande sker alltså inte i någon form av 

utvecklingsstadier utan är en ständigt pågående process som efter spädbarnstiden 

framförallt styrs av sociokulturella förhållanden (Säljö 2000 ss. 35).  

 

Leken kan ses som en del i dessa sociokulturella kommunikativa praktiker där den har 

rollen av att vara en arena där barnet kan testa och utveckla sina sociala färdigheter 

(Lindqvist 1999 ss. 62). Även här får språket en särskild betydelse då det är genom 

språket som barnet kan kommunicera vad som händer i leken. Barnets lek är endast ett 

av de sammanhang där den sociokulturella inramningen implicit kommuniceras (Säljö 

2000 ss. 66). I leken kan barnet anta olika roller samtidigt som samspelet med lekens 

andra deltagare kräver att barnets beteende ständigt koordineras i förhållande till andras 

beteende. Detta skapar färdigheter i att orientera sig socialt i olika sammanhang 

samtidigt som det kräver en kreativ hållning i att snabbt kunna förändra och reglera det 

egna beteendet. I vissa sammanhang är det accepterade sociala beteendet befäst inom 

människan och i ett sådant sammanhang agerar vi per automatik utan att reflektera över 

det. Lekens roll för barnet blir att träda utanför de invanda rollerna och miljöerna och 

genom fantasi få möjlighet att orientera sig socialt inom olika sammanhang. Det bör 

dock påpekas att leken inte är helt fri och deltagaren är inte fri att agera efter eget tycke. 

I samspelet med andra skapas regler för vad som är acceptabelt. Detta kan snabbt ändras 

om en deltagare skulle bryta mot lekens regler utan att bli korrigerad, gränserna har då 

testats och gränsen för vad som är acceptabelt i sammanhanget har förflyttats. 

Sammanfattningsvis kan leken sägas vara en förberedelse för barnet att i framtiden 

kunna fungera i olika sociala situationer (Lindqvist 1999 ss. 62). 

 

För att förstå barns lärande använder Vygotskij begreppet närmaste utvecklingszon 

eller zone of proximal development. Denna utvecklingszon är grundläggande för 

utvecklad kunskap och kan förklaras med det som ett barn ännu inte kan själv men 

skulle kunna klara av med stöd från en vuxen eller en mer kunnig kamrat. Det är inom 

denna zon som möjligheten för barns lärande finns. Genom endast små hjälpande 

vägledningar, som kan benämnas kommunikativa stöttor eller scaffolds, kan barnet 

använda den kunskap som det redan besitter och utöka eller fördjupa denna (Säljö 2000 

s. 119). I just lärande i utställningar genom samspel mellan barn och vuxen blir det 

viktigt att iaktta hur stöttning används. Den vuxne som känner sitt barn är troligtvis, 

för att använda de begrepp som presenterats, medveten om barnets närmaste 

utvecklingszon och kan därför översätta utställningens innehåll på ett sådant sätt att 
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den blir tillgänglig för barnet. Om föräldern däremot går utanför barnets närmaste 

utvecklingszon i sin mediering av innehållet kommer barnet inte att lära sig något och 

tappar troligtvis ganska snart fokus. 

Museet som social och institutionell inramning 
 

I ett sociokulturellt pedagogiskt perspektiv ligger en stor del av fokus på samspelet 

mellan individ och kollektiv och hur dessa skapar och använder sig av psykologiska 

och fysiska redskap. Människor skapar gemensamma verksamheter och det finns inom 

olika kulturer redskap och resurser vilka bäst utnyttjas genom olika grad av 

specialisering hos olika individer och grupper. Detta har lett till att det även skapats 

sociala system för samverkan mellan människor vilka skiljer sig åt mellan olika 

verksamheter. Exempelvis skiljer sig språkbruk och förväntat uppförande åt mellan 

någon som arbetar som läkare på ett sjukhus och någon som arbetar i en bar. Dessa 

förväntningar och kulturella mönster byggs upp genom interaktion med andra 

människor (Säljö 2000 ss. 22). Tony Bennet argumenterar i The birth of the museum 

(1995), vilken kan ses som en av museologins klassiker, för att ett av de syften som de 

allmänna museerna fyllde under 1800-talet var att kontrollera besökaren och i 

förlängningen befolkningens beteende. Ur hans perspektiv blev museet en plats för 

social kontroll där arbetarklass kunde lära sig lämpligt uppförande genom att beblandas 

med och betrakta medelklassen. Idag är museet en betydligt mer öppen plats som på 

många sätt strävar efter att likna andra sociala mötesplatser. Falk och Dierking (2000 

s. 55) använder sig av begreppet behavior settings, vilket i sammanhanget skulle kunna 

översättas med beteendemiljöer, för att beskriva hur olika fysiska miljöer ställer olika 

krav på beteende och har olika gränser för vad som kan betraktas som accepterade 

beteenden. Forskning visar på att nya, eller ovana, museibesökare ägnar mycket tid av 

sitt besök åt att orientera sig och reglera sitt beteende medan vana museibesökare ägnar 

större uppmärksamhet åt utställningar och deras innehåll (Falk & Dierking 2000 ss. 

55). På historiska museer har jag sällan upplevt att det har funnits värdar som övervakar 

besökares agerande, vilket är vanligare på konstmuseer där föremål ofta placeras 

utanför montrar eller andra skyddsanordningar. Dock är det ett faktum att många 

föremål på museer är ömtåliga och för att dessa ska kunna bevaras krävs ett visst mått 

av försiktighet. Samtidigt påbjuder miljön på museet än idag en viss återhållsamhet i 

agerande för att inte störa andra besökare. Falk och Dierking (2000 ss. 55) menar att 

detta har ett samband med att det är en miljö som associeras med lärande i likhet med 

bibliotek. Inom dessa miljöer fungerar det förväntade beteendet som ett socialt 

ramverk, vilket förstärks och reproduceras av det de kallar för socialt lärande, som 

innebär att andra besökare upprepar samma typer av beteende i likhet med Bennetts 

beskrivning av 1800-talets museum (1995). Detta kan ur ett sociokulturellt perspektiv 

betraktas som museets sociala och kulturella förväntningar och sätter ramarna för hur 

besökare förväntas agera inom museet och dess utställningar.  

 

Redan som barn genomgår människan vad som kallas för den primära socialisationen. 

Denna socialisation är allt det lärande som pågår i samspel med de personer som står 

barnet nära. I den primära socialisationen lär sig barnet många av de grundläggande 

kunskaper som det senare behöver för att klara sig i samhället så som ett språk (eller 

flera), olika sociala regler för samspel, att visa hänsyn och lämpliga beteenden i olika 

sammanhang. Att kunna tillämpa dessa erfarenheter på rätt sätt i olika sammanhang är 
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grunden till hur barnet kommer att klara sig i olika sociala kontexter. I detta 

sammanhang blir språket helt centralt då det är det redskap genom vilket barnet kan ta 

del av andras erfarenheter och uppfattningar. Den sekundära socialisationen berör det 

lärande som sker inom olika institutionella miljöer där den sociala kontakten sker med 

människor som inte står barnet nära i samma omfattning som inom den primära 

socialisationen (Säljö 2000 ss. 40, s. 67). Denna studie berör framförallt det lärande 

som sker inom den primära socialisationen då det endast är enskilda och frivilliga besök 

som studeras och inte besök som sker i grupp eller under styrning av andra institutioner 

så som skolor. Museet skulle kunna ses som en plats för att utveckla ett barns sociala 

färdigheter i en offentlig miljö med vissa förväntningar på beteende och uppförande 

som skiljer sig från förväntningarna i andra miljöer. 

 

Det sociokulturella perspektivet är vägledande i såväl materialinsamling som analys i 

denna uppsats. I de olika utställningarna studeras vilka former av fysiska och 

intellektuella redskap som tillämpas utifrån besökares agerande och interaktion. 

Oavsett olika utställningars form och innehåll kommer besökaren att ha möjlighet att 

lära sig något. Det kan vara att museer är tråkiga, om olika kulturers klädedräkter, att 

balansera på en smal kant eller hur det är acceptabelt att uppföra sig i vissa specifika 

sammanhang. Lärande är en oundviklig del av all mänsklig verksamhet och att besöka 

ett museum kommer därmed oundvikligen att innebära ett lärande. 
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Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Museer, barn och lärande är tre beståndsdelar i denna uppsats som behandlats i 

forskning världen över. Jag har i denna genomgång av tidigare forskning valt att 

fokusera på två olika områden som är av relevans för uppsatsen: Museer och lärande 

och Barn och unga på museum. Fokus är litteratur som är tillämplig och vägledande 

just för denna uppsats men även litteratur som varit tongivande och framstående inom 

de två olika ämnesområdena. Då mängden forskningen kring just de utvalda områdena 

är begränsad i en svensk kontext har jag valt att studera litteratur från nationell såväl 

som internationell kontext.  

Museer och lärande 
 

Denna litteraturgenomgång syftar till att ge en översikt av de olika perspektiv och 

metoder som används vid studier av lärande på museer. Då studien i denna uppsats till 

stor del styrs av det teoretiska perspektivet anser jag att det är viktigt att relatera till 

andra teoretiska perspektiv och hur dessa formar metoder och resultat.  Inom den 

forskning som görs inom ämnesområdet museer och lärande finns flera olika 

inriktningar som fokuserar på olika områden och perspektiv av lärande. En typ av 

forskning är den rent teoretiska forskningen kring museer som en arena för lärande, 

ofta kopplat till museernas roll i samhället. En annan inriktning är den empiriskt 

baserade forskningen där såväl besökare som utställningar eller en kombination av 

båda kan stå i fokus. Den empiriskt baserade forskningen kan exempelvis rikta sig mot 

museipedagogik och museers relation till skolan, utställningsanalys, besökares 

meningsskapande och lärande i utställningar (Insulander 2010 ss. 18). 

 

2005 publicerades en rapport av Eva Insulander och Staffan Selander vid 

lärarhögskolan i Stockholm under titeln Museer och lärande - en forskningsöversikt. I 

denna rapport, som finansierades av Statens kulturråd och Statens museer för 

världskultur, presenteras forskning kring lärande på museer som bedrivits under en 

tioårsperiod mellan 1995 och 2005. Än idag är mycket av den forskning som 

presenteras i rapporten vägledande inom ämnet, trots att det har utvecklats och bredden 

av forskning kring museer och lärande har ökat. Vid tiden då rapporten publicerades 

menade Insulander att forskningen kring ämnet var mycket begränsat i svensk kontext 

medan det i internationella sammanhang fanns en stor bredd av publikationer och 

forskningsprojekt. Idag har ett antal avhandlingar och andra publikationer på ämnet 

tillkommit i Sverige såväl som internationellt. Dock är forskningen i svensk kontext 

fortfarande är att betrakta som begränsad. I rapporten konstateras det att museer och 

lärande är ett brett forskningsfält som inom ramen för projektet var omöjligt att täcka 

in i sin helhet. Detsamma gäller för denna uppsats varför endast ett urval av den 

forskning som finns på ämnet kommer att presenteras i detta avsnitt.  

 

I svensk kontext finns ett antal avhandlingar som berör ämnet museer och lärande varav 

en är Eva Insulanders egen avhandling Tinget, rummet, besökaren - om 

meningsskapande på museer som publicerades 2010. I sin forskning, som bedrevs inom 
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ramen för projektet Museet, utställningen, besökaren. Meningsskapande på en ny 

arena för lärande och kommunikation, studerade Insulander besökares 

meningsskapande i två utställningar på Historiska museet. Avhandlingen utgår 

teoretiskt från ett designorienterat multimodalt perspektiv inspirerat framförallt av 

Gunther Kress och Staffan Selanders teorier kring didaktisk design och multimodalt 

lärande (Se exempelvis Selander & Kress 2010). Inom detta perspektiv betraktas 

lärande som något som sker genom många olika semiotiska resurser samtidigt och utgår 

ifrån det komplexa samhälle som vi lever i där lärande i ökande utsträckning sker under 

styrning av användarna själva. Alltså tar perspektivet i avhandlingens kontext hänsyn 

till hur utställningen designats för lärande liksom hur besökaren själv designar sitt 

lärande. Det designorienterade multimodala perspektivet är en teoribildning som knyter 

an till sociokulturell teori i många avseenden. Det som skiljer de båda perspektiven åt 

är det fokus som läggs på lärandet som kreativ process och en mer konkret förankrad 

syn på lärandets gestaltning. Jag kan se många fördelar i det designorienterade 

multimodala perspektivet men för min studie där fokus ligger på social interaktion 

snarare än utställningars design stämmer det sociokulturella perspektivet bättre överens 

med frågeställningarna. Resultaten av avhandlingen visar att olika teckensystem 

påverkar besökares meningsskapande men även att den institutionella inramningen 

skapar normer för handling och kunskapssyn.  

 

I sin avhandling En meningsfull historia? Didaktiska perspektiv på 

historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten (2009) 

undersöker Cecilia Axelsson historieförmedling i samhället utifrån utställningar om 

migrationshistoria på svenska museer. Axelsson antar i sin avhandling ett 

historiedidaktiskt perspektiv och studerar även hur genus, klass och etnicitet gestaltas 

med utgång i demokratiska uppdrag. I likhet med Insulanders avhandling undersöker 

Axelsson såväl besökarens perspektiv som utställningens form men breddar 

undersökningen till att även innefatta de intentioner som styrt produktionen av 

utställningen. Det är alltså en väldigt bred undersökning som tar hänsyn till många olika 

aspekter av utställningar som arena för lärande. Resultaten av Axelssons forskning 

pekar på att det skulle behövas mer utmanande ifrågasättande av historien från museets 

sida för att uppfylla de demokratiska uppdrag som skolan och kulturpolitiken styrs av. 

 

I anglosaxisk kontext är det sociokulturella perspektivet, som denna uppsats utgår ifrån, 

välanvänt vid forskning som berör museer och lärande (Ellenbogen, Luke & Dierking 

2004 ss. 50) medan det i forskning i svensk kontext är ett perspektiv som haft en mycket 

begränsad användning. Ett av få exempel på forskning i svensk kontext som utgår från 

ett sociokulturellt perspektiv är The missing link in learning in science centres av Vaike 

Fors (2006). I avhandlingen studerar Fors hur tonåringar tar sig an utställningarna på 

Teknikens hus. Fors presenterar sex olika aspekter av lärande inom det sociokulturella 

perspektivet som har varit inspirerande för den syn på lärande som denna uppsats utgår 

ifrån. Resultatet av avhandlingen visar att interaktiva inslag i utställningar ofta är 

baserade på att användas av individer och inte uppmuntrar social interaktion vilket ur 

ett sociokulturellt perspektiv är viktigt för att skapa förutsättningar för lärande. 

Forskningen visar också att det är viktigt att innehållet knyter an till besökarens eget 

liv och öppnar upp för ett aktivt deltagande för att uppfattas som meningsfull. 

 

Ett annat perspektiv på lärande har Berit Ljungs avhandling Museipedagogik och 

erfarande (2009) som tar avstamp i pedagogen John Deweys teorier om lärande som 
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är mest kända för begreppet Learning by doing. Fokus för avhandlingen är det lärande 

som sker i en skolklass under deltagande i en workshop ledd av museets pedagoger. 

Ljung använder sig av begreppet erfarande, som en översättning av Deweys begrepp 

experience, genom att peka på begreppets användbarhet i relation till museipedagogik. 

Avhandlingen syftar, förutom att pröva användbarheten av Deweys teorier för att 

utveckla museipedagogik, till att synliggöra och precisera samt utveckla 

kommunikativa referensramar för museipedagogiken. 

 

Även George E. Hein som är ett stort namn inom forskningen på museer och lärande 

använder sig av Deweys pedagogiska teorier. I Progressive museum practice: John 

Dewey and democracy (2012) ger han en historisk översikt över Deweys teorier i 

relation till museer samt argumenterar för begreppet progressiva praktiker för att 

beskriva museer strävan mot demokratisering. Mer känd är kanske Hein i 

museisammanhang för Learning in the museum (1998) som ofta refererats och närmast 

är att betrakta som en klassiker inom ämnet. Boken presenterar och diskuterar 

forskning, teorier och metoder som faller inom det som benämns som visitor studies, 

eller på svenska besökarundersökningar och ger ett brett perspektiv på den forskning 

som fanns inom ämnet då boken skrevs. Hein intar ett strikt konstruktivistiskt 

perspektiv i sitt utvecklande av en modell för hur ett konstruktivistiskt lärande sker i 

en utställning. De tre förutsättningar som Hein menar att är grunden för detta lärande 

är att detta sker inom besökaren, att besökaren bör vara aktiv och att utställningen måste 

vara tillgänglig fysiskt och socialt såväl som intellektuellt. 

 

I Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning (2000) gör 

även John H. Falk och Lynn D. Dierking en ansats till att skapa en modell för hur 

lärande i museer uppstår. Istället för att tala om informellt lärande väljer de att använda 

begreppet free-choice learning vilket betonar aspekten av frivillighet i det lärande som 

sker på museer. Den modell för lärande som de förespråkar bygger på de tre 

överlappande kontexterna personlig, sociokulturell och fysisk kontext som baseras på 

en mängd olika teorier kring lärande där såväl sociokulturella som konstruktivistiska 

teorier spelar en viktig roll. Inom det som benämns som den sociokulturella kontexten 

presenteras begreppet behavior settings vilket jag väljer att översätta till 

beteendemiljöer. Då detta begrepp tydligt anknyter till sociokulturell teori och tydligt 

beskriver hur besökares agerande styrs av det förväntade beteendet i utställningsmiljön 

väljer jag att använda mig av detta begrepp. Tydliga exempel på hur den kontextuella 

modellen konkret kan användas för att studera besökares lärande men också som 

inspiration för vid utvecklande av utställningar och program presenteras. Denna modell 

samspelar i många avseenden med denna uppsats teoretiska perspektiv men skiljer sig 

åt genom det fokus den trots allt lägger på lärande inom individen i form av utvecklad 

kunskap framför sociala lärandeprocesser. Som helhet kan modellen för lärande 

placeras inom ett konstruktivistiskt perspektiv.  

 

Ett namn som är viktigt att uppmärksamma inom ämnet är Eilean Hooper-Greenhill 

vid university of Leicester där hon 1999 grundade RCMG (Research Center for 

Museums and Galleries) samt har publicerat ett stort antal titlar på ämnet. I Museums 

and education: Purpose, Pedagogy, Perfomance (2007) presenterar Eilean Hooper-

Greenhill den forskning som bedrivits inom LIRP (Learning Impact Research Project). 

Boken tar avstamp i den kulturpolitiska kontexten i Storbritannien som skapat ett krav 

på kultursektorn att bevisa sin relevans genom att kunna presentera resultat av vad 
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besökare lär sig på museer. Resultatet av forskningen som presenteras är GLO - 

Generic Learning Outcomes som idag är ett ramverk som används av många museer 

även i svensk kontext för att kunna studera olika verksamheters resultat. Metoden för 

att mäta lärande bygger, trots sin öppenhet för olika typer av lärande, på ett 

konstruktivistiskt perspektiv (Hooper-Greenhill 2007). Hooper-Greenhill är även 

författare till exempelvis Museums and the Shaping of Knowledge (1992) som 

undersöker museers förändrade roll i samhället med fokus på rollen som institutioner 

för lärande. I Museums and the Interpretation of Visual Culture (2000) är besökares 

tolkningar av utställningar och hur det styrs av museet pedagogiska ansats i fokus. 

Hooper-Greenhill var även redaktör för antologin The educational role of the museum 

(1994) med artiklar som exempelvis behandlar kommunikation på museer och 

tillämpning av konstruktivistiskt perspektiv för specifika besökargrupper och i 

utställningar. 

 

1997 påbörjades forskningsprojektet the Museum Learning Collaborative (MLC), ett 

forskningsprojekt, under ledning av The Institute for Museum and Library Services, 

som utgick från att studera lärande på museer och liknande institutioner utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. I artikeln A Framework for Organizing a Cumulative 

Research Agenda in Informal Learning Contexts fastställer Leona Schauble, Gaea 

Leinhardt och Laura Martin projektets teoretiska utgångspunkter och argumenterar för 

fördelarna med att studera museer ur ett sociokulturellt perspektiv vilket även har stått 

som en av inspirationskällorna för denna uppsats teoretiska utgångspunkter. 2002 

publicerades en del av forskningsprojektets resultat i form av antologin Learning 

conversations in museums där lärande på museum i ett antal artiklar studeras utifrån 

samtal och lärande. En artikel i antologin som knyter an till denna uppsats är Looking 

for learning in visitor talk av Sue Allen som gör en ansats att utarbeta ett ramverk för 

att analysera samtal på museer utifrån lärande samt testar detta ramverk genom en 

empirisk undersökning. Resultatet av forskningen visar att så mycket som 97% av 

samtalen i den studerade utställningen kan betraktas som lärande med anknytning till 

utställningens innehåll. En skillnad mellan detta ramverk och det som denna uppsats 

utgår ifrån är att jag vid analys av det empiriska materialet även väljer att ta hänsyn till 

olika typer av lärande som inte är direkt knutet till den specifika utställningen och dess 

innehåll. 

Barn och unga på museum 
 

Då fokus för denna uppsats är lärande i utställningar för barn är det även viktigt att få 

en översikt över den forskning som gjorts kring barn i relation till museer. Då barn som 

tidigare nämnt är en viktig målgrupp för många museer har även deras roll som 

museibesökare beforskats i stor utsträckning. Dock är fallet detsamma som för museer 

och lärande, det vill säga att den forskning som bedrivits i svensk kontext är begränsad 

varför även forskning som bedrivits i anglosaxisk kontext kommer att inkluderas. Barn 

på museer är ett område som studerats framförallt utifrån ett museipedagogiskt 

perspektiv med fokus på det lärande som sker vid pedagogisk verksamhet så som 

visningar och workshops. Vid en stor del av den forskning som berör barn på museer i 

informella situationer, det vill säga frivilliga besök utanför skola och inte under 

visningar eller annan pedagogisk verksamhet, är det inte barnen som är i fokus utan 
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familjer vilket också är en av de proportionellt största besökargrupperna på museer 

(Falk & Dierking 2000 ss. 92).  

 

I Britta Zetterström Geschwinds avhandling Publika museirum - materialiseringar av 

demokratiska ideal på Statens Historiska Museum 1934–2013 (2017) är det inte 

utställningar utan publika rum så som entre, museishop och rum för pedagogisk 

verksamhet som studeras. Formen för och förändringarna av utrymmena studeras över 

tid i relation till kulturpolitik och föränderliga ideal om vad ett museum bör vara. En 

typ av utrymmen på museet som studeras är de som specifikt anpassats för barn, det 

vill säga undervisningsrum och pedagogiska verkstäder. Då dessa även relaterar till 

kulturpolitik har Zetterström Geschwinds forskning varit en vägledning för att skapa 

en bild av hur barnverksamheter på Statens Historiska Museum men även svenska 

museer i allmänhet har utvecklats under 1900-talet. 

 

Inom forskningsprojektet SAKS - Studier Av Konstnärligt Seende, vilket är ett 

forskningsprojekt som bedrivits i samarbete mellan Göteborgs universitet och nordiska 

akvarellmuseet, har barns lärande på konstmuseer studerats utifrån konstnärligt seende 

och hur detta bäst utvecklas hos barn. I publikationen Konstnärligt seende & vad barn 

kan lära på museum (Wallerstedt 2017) studeras detta i ett antal artiklar där flera även 

relaterar till skolan och förskola och hur de erfarenheter som görs på konstmuseum kan 

vara värdefulla för barn såväl som skolans pedagoger. 

 

Inom forskningsprojektet MLC, som presenterades i föregående tema, skrevs även ett 

antal artiklar som berör barns lärande på museer. Gemensamt för dessa artiklar är, som 

nämndes i inledningen till detta tema, att de inte fokuserar enbart på barn utan på 

familjer och samspel inom dessa samt antologins övergripande tema med samtal i 

fokus. I artikeln Building Islands of Expertise in Everyday Family Activity (2002) 

undersöker Kevin Crowley och Melanie Jacobs hur barn med hjälp av föräldrar eller 

andra närstående utvecklar expertkunskap inom specifika områden. Forskningen 

baseras på filmade samtal mellan föräldrar och barn som får studera fossiler på 

Pittsburgh Children’s museum. Barnens kunskaper kring fossil testas efter att de har 

fått undersöka och samtala kring dem med en förälder. Undersökningen visar att 

framförallt yngre barn lär sig mer när det sker en högre grad av medierande från 

föräldern. Negotiations of thematic conversation about biology är titeln på en artikel av 

Doris Ash (2002) som utfört en empirisk studie utifrån Vygotskijs teorier kring Zone 

of proximal development, det som Säljö på svenska benämner som närmaste 

utvecklingszon. Undersökningen genererar tre resultat som visar på hur konversationer 

förs inom familjer kring olika biologiska fenomen men även hur samtalen anpassas 

utifrån museimiljön. Det första resultatet är att utställningens tema spelar en stor roll 

för familjers meningsskapande genom att väcka intresse och erbjuda en komplexitet 

som är utmanande för olika åldrar. Det andra resultatet är att det finns specifika former 

för hur konversationer förs i utställningar vilket även barnen efterhand utvecklar 

färdigheter inom. Forskningens tredje resultat bygger på att Zone of proximal 

development är en användbar teori för att förstå meningsskapande för familjer i 

museiutställningar.  

 

Connecting kids to history with museum exhibitions (McRainey & Russick 2011) är en 

antologi med artiklar skrivna av museiverksamma, forskare och personer verksamma 

inom utställningsproduktion i USA. Antologins artiklar är uppdelade i tre teman som 
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strävar efter att förstå barn som målgrupp, diskutera och förklara hur barn kan lära sig 

om historia samt ge konkret vägledning i hur utställningar bäst kan formges för att 

passa barn. Artiklarna baseras på tidigare forskningsresultat såväl som författarnas 

erfarenheter av att arbeta med barn och tar hänsyn till fantasi, lek, interaktivitet, media, 

föremål och olika sinnen som redskap för att skapa utställningar för barn. För min 

forskning har antologin varit användbar framförallt för att få en förståelse för hur 

verksamheter och tankegångar kring att skapa utställningar för barn kan se ut. 

 

Det finns en mängd forskning kring museer och lärande vilket visar på vilken ställning 

lärande har som ett av museernas huvudsakliga syften. Denna forskning utgår från olika 

perspektiv och det har även utvecklats flera teorier och modeller specifikt för det 

lärande som sker på museer. Forskning som uttalat berör barn på museer är mer 

begränsad medan barn i egenskap av familjemedlemmar har varit fokus för en större 

mängd forskning. Jag väljer, till skillnad från tidigare forskning, att inte använda mig 

av begreppet familjer som fokus för denna uppsats. Dels för att den fokuserar på 

utställningar som uttalat är för barn dels för att benämningen familjer kan verka 

exkluderande för en del av de som besöker museer med barn vilket inte alltid är 

familjemedlemmar. Sammanfattningsvis visar den forskning som presenterats i denna 

litteraturgenomgång på att det finns en stor vilja och ett behov av att förstå lärande på 

museer och hur det bäst ska stöttas. Den stora bredden av perspektiv som tillämpas 

visar också att det inte bara finns ett sätt att se på lärande utan att det är ett begrepp som 

kan bära på många olika innebörder. Modeller för hur lärande går till har utarbetats 

utifrån olika teoretiska perspektiv med hänsyn till befintlig forskning. Gemensamt för 

dessa modeller är att de tar hänsyn till de specifika utmaningar som museer står inför 

när det kommer till att skapa förutsättningar för lärande i en miljö där det sker frivilligt. 

De modeller som presenterats här landar alla i ett konstruktivistiskt perspektiv på 

lärande men tar ofta inspiration även av andra perspektiv vilket visar på komplexiteten 

i ämnet. Inom forskningsprojektet MLC antogs det sociokulturella perspektivet som en 

gemensam bas vilket resulterade i ett utforskande av hur detta perspektiv kan omsättas 

i praktisk forskning. Denna uppsats kan ses som ytterligare ett bidrag till denna 

forskning där metoder anpassats specifikt utifrån ett fokus på utställningar för barn. I 

en svensk kontext är forskning kring museer och lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv mycket begränsad. Då jag ser en stor potential i perspektivets tillämpbarhet 

för att förstå lärande på museer anser jag det av vikt att utveckla och pröva hur det 

samspelar med en svensk museikontext. Forskning specifikt kring utställningar för barn 

lyser med sin frånvaro, sånär som på några enstaka studentuppsatser, trots att det är en 

målgrupp som prioriteras så starkt inom kulturpolitiken. Att arbeta med barn har ofta 

haft en låg status på museer (Grundberg 2015 s. 397). Kanske färgar detta av sig även 

på forskningen kring barnutställningar som förbises som mindre intressanta rum för 

hopp och lek samtidigt som de i realiteten har en stor betydelse för museerna? I detta 

sammanhang ser jag att denna uppsats kan vara ett första steg i att fylla de hål som 

finns i forskning ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande på museer i svensk kontext 

men framförallt kring utställningar för barn. 
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Metod 

Undersökningen av lärande i utställningar för barn har en kvalitativ utgångspunkt i val 

av metod och teori såväl som i analys. Det kvalitativa perspektivet skapar möjligheter 

att komma nära såväl utställningarna som besökaren genom en direkt kontakt med 

dessa (Ahrne & Svensson 2015 s. 15). Datainsamlingen har gjorts genom att studera 

hur besökare agerar och interagerar i och med utställningar för barn. För dessa 

observationer har två etnografiska metoder använts: observation och självetnografi. Det 

empiriska underlaget jämförs sedan och tolkas utifrån ett sociokulturellt pedagogiskt 

perspektiv i relation till uppsatsens frågeställningar.  

Etnografisk metod och observationer 
 

Etnografiska metoder bygger på insamling av material genom en närvaro och ett 

deltagande i de sammanhang som studeras för att synliggöra kulturella och sociala 

strukturer och processer. Traditionellt sett tillämpas etnografiska metoder genom att en 

längre tid spenderas i ett visst sammanhang eller med en viss person för att få tillträde 

till den sociala och kulturella miljön (Lalander 2015 ss. 93). Spektrat för vad som idag 

benämns som etnografiska metoder är stort och även kortare observationer och 

deltagande räknas in under denna definition (Alvesson & Sköldberg 2008 s. 177). Den 

gemensamma nämnaren för etnografiska metoder är närheten till det studerade 

(Lalander 2015 ss. 93). Etnografiska metoder har sina rötter inom antropologi och 

etnologi men användandet har breddats och metoderna tillämpas idag inom olika typer 

av forskning inom kultur och samhälle (Arvastson & Ehn 2009 s. 19). Användande av 

etnografisk metod i studier av lärande på museer med ett sociokulturellt perspektiv är 

sedan tidigare beprövat i flera sammanhang. Metoder som använts har varit olika 

former av observationer, intervjuer och videoinspelningar (Insulander 2010 ss. 23). 

 

Den metod som oftast kopplas till etnografi är observation vilken innebär att forskaren 

är närvarande och iakttar exempelvis föremål, miljöer, handlingar och samtal (Pripp 

och Öhlander 2011). Det finns olika typer av observationer, så som deltagande 

observation, skuggning eller dold observation, där metoderna skiljer sig åt framförallt 

genom graden av deltagande från forskaren. Observation bygger ofta också på en 

kombination av passivt iakttagande, intervjuer och aktivt deltagande (Lalander 2015 s. 

94). Teknikerna för hur observationer genomförs varierar mycket beroende på vad det 

är som studeras. Utgångspunkten kan vara en person, en social grupp, en plats eller ett 

föremål och metoden anpassas utifrån forskningsfrågan. Ofta varierar också metoden 

under undersökningens gång och öppna observationer varvas med mer fokuserade, 

samt aktivt deltagande med ett mer passivt iakttagande (Pripp och Öhlander 2011 ss. 

119).  

 

Observationer innebär, som nämndes ovan, inte alltid ett direkt deltagande eller 

interagerande utan kan också göras i form av dolda observationer vilket innebär att 

observationen görs utan de observerades vetskap. Dessa observationer är framförallt 

lämpliga att använda sig av i offentliga miljöer där det inte är en specifik grupp som 
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observeras och det inte krävs någon personlig relation till de som observeras (Lalander 

2015 ss. 98).  

Självetnografi och forskarrollen 
 

En etnografisk metod som även den bygger på deltagande och närhet är självetnografi 

som i grund och botten bygger på att forskaren studerar ett fält som denne har naturligt 

tillträde till. Fördelarna med självetnografi som metod är att forskaren redan har 

tillträde till och god kännedom om fältet som studeras samt att villkoren är desamma 

för denne som för övriga deltagare. Skillnaden mellan att göra en observation och 

självetnografi är att den som bedriver självetnografi snarare är en observerande 

deltagare än gör en deltagande observation då deltagandet är utgångspunkten och 

observationen kommer i andra hand. En förutsättning för att det ska vara möjligt att 

bedriva självetnografi är att forskaren själv har tillträde till den kulturella miljö som 

studeras. Även om självetnografin utgår från forskarens egna erfarenheter är det inte 

forskaren själv som står i fokus utan den kulturella kontexten där de egna 

erfarenheterna kan ses som ingångar och ge värdefull information (Alvesson & 

Sköldberg 2008 ss. 183). 

 

En viktig aspekt att beakta vid användande av olika deltagande metoder är den egna 

rollen som forskare samt hur blicken liksom egna erfarenheter och förutfattade 

meningar påverkar det insamlade materialet. Inom observationer såväl som vid 

självetnografi är reflektion och förmåga till självdistans viktigt för forskaren att vara 

uppmärksam på (Alvesson & Sköldberg 2008 s. 185). Etnologen Billy Ehn väljer att 

beskriva det som att forskaren bör ha en ödmjuk hållning till den egna observationen. 

Den kunskap som observationen ger är formad av forskarens blick, vilken är selektiv 

såväl som ofullständig. Ingen kan se allt eller säkert veta vad någon annan hade 

observerat i sammanhanget (Ehn 2009 s. 57). Risken finns även att blicken begränsas 

genom forskarens förutfattade meningar och det är därför viktigt att ständigt ha 

forskningsfrågorna i åtanke vid observationerna för att kunna observera “rätt” saker 

(Alvesson & Sköldberg 2008 s. 185). Med vetskap om de risker som finns och ett öppet 

förhållningssätt till sina egna observationer menar Ehn att det är en fördel att forskaren 

är mer öppen för att betrakta sina resultat som tolkningar snarare än sanningar (2009 s. 

57). För denna studie är det av största vikt att hålla ett tydligt fokus på 

forskningsfrågorna och föra väl underbyggda resonemang genom vilka dessa 

tolkningar kan erbjuda värdefull kunskap.  

Datainsamling och bearbetning  
 

De metoder som valts för denna studie är inte typiska för varken forskning inom 

pedagogik eller etnografisk forskning. Målet med etnografiska metoder är vanligen att 

få en personlig kontakt med informanter för att få tillträde till ett fält och få ett 

inifrånperspektiv som inte är möjligt att uppnå enbart genom enstaka intervjuer eller 

andra mer tillfälliga metoder (Alvesson & Sköldberg 2008 ss. 177). Jag anser dock att 

med det sociala samspelet i fokus, vilket grundar sig i studiens teoretiska utgång i det 

sociokulturella pedagogiska perspektivet, kan även dessa kortare nedslag i fältet med 
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ett begränsat inifrånperspektiv skapa ett empiriskt material som kan besvara de 

frågeställningar som formulerats. Målet med denna uppsats är alltså varken att göra 

etnografisk forskning eller att bedriva kulturanalys i en etnografisk bemärkelse. Det 

sociokulturella pedagogiska perspektivet har däremot flera beröringspunkter med 

kulturanalytiska perspektiv i det fokus som läggs på social process och kulturell 

inramning varför jag anser att etnografiska metoder samspelar väl med studiens syfte. 

 

Datainsamlingen för denna studie har gjorts i form av observationer och självetnografi. 

Avsikten när undersökningen påbörjades var att göra dolda observationer då ingen 

interaktion med besökare krävdes. Dock ställde Regionmuseet såväl som 

Världskulturmuseet krav på att besökare informerades muntligt eller skriftligt om 

observationerna. På grund av svårigheterna med att personligen informera alla 

besökare, då dessa kommer och går i utställningarna oberoende av varandra, skapades 

i samarbete med kontaktpersoner på museerna istället en skylt med information om att 

observationer pågick i den specifika utställningen. Skyltarna placerades i museernas 

entré såväl som utanför utställningarna. Jag bar även min studentbricka synlig som 

identifikation om frågor skulle uppkomma. Vid observationerna på Kulturen ställdes 

inga krav på att besökare informerades. Redan under första observationen lade jag 

märke till att det var svårt att smälta in och att jag tilldrog mig blickar. Jag valde då att 

bära min studentbricka synligt för att ge besökare möjlighet att ställa frågor och att se 

att jag var där i egenskap av student vid universitetet.  

 

På Regionmuseet i Kristianstad och Kulturen i Lund genomfördes observationer vid 

två tillfällen där varje observation pågick under omkring 1,5 timme uppdelat på två 

sessioner. Då jag endast hade möjlighet att besöka Världskulturmuseet vid ett tillfälle 

genomfördes en längre observation som pågick under totalt 2 timmar och 20 minuter 

uppdelat på två sessioner. Observationerna genomfördes under varierande 

förutsättningar där jag försökte ta hänsyn till att få en bredd utifrån antalet besökare 

som vistades i rummet samtidigt. Därför gjordes observationer under sportlovet vilket 

är ett av de tillfällen då museerna har som mest besökare. I Hans och Greta gjordes 

även en observation med färre besökare i utställningen under en vardag. på 

Regionmuseet gjordes den andra observationen under en lördag utifrån 

rekommendation från museivärdarna som menade på att det är väldigt få besökare, 

utöver skolklasser, i utställningen under vardagar. Totalt antal besökande grupper som 

observerades varierar mellan de olika utställningarna. I C400 observerades 17 grupper 

av besökare, i Tillsammans 12 grupper och i Hans och Greta observerades hela 23 

grupper av besökare. Jag hade besökt både C400 och Tillsammans tidigare och hade 

därför en viss förkunskap om vad jag skulle möta. Hans och Greta hade jag inte sett 

tidigare då den öppnade endast två dagar innan den första observationen vilket troligen 

även var en av orsakerna till att det vid detta tillfälle var så stort antal besökare i 

utställningen. Dock har jag besökt Kulturens tidigare lekutställningar som ofta har följt 

en viss form och visste därför delvis vad jag kunde förvänta mig. 

 

Då jag själv är förälder till tre barn i åldrarna 3, 5 och 8 år vilka också är en av 

inspirationskällorna till min forskning kändes det som ett naturligt val att också utnyttja 

de erfarenheter vi gör som museibesökare. De självetnografiska observationerna har 

gjorts utifrån våra egna förutsättningar och strävat efter ett så naturligt agerande som 

möjligt även om forskningsfrågorna hela tiden funnits med i medvetandet. Tidpunkten 

liksom den tid som spenderats i utställningarna har anpassats utifrån mitt och barnens 



 

 

 27 

intressen, ork och humör i likhet med hur vi vanligtvis organiserar våra museibesök. 

Anteckningar har framförallt gjorts i efterhand men, då det har medgetts av situationen, 

även direkt i fält. Strävan har varit att i så stor utsträckning som möjligt inte låta det 

störa vår naturliga interaktion. De självetnografiska observationerna genomfördes 

parallellt med observationerna vilket gjorde att jag själv hade en viss förkunskap om 

utställningarna innan jag besökte dem med mina barn. I Hans och Greta och C400 

gjordes de självetnografiska observationerna efter att jag gjort mina första 

observationer och i Tillsammans gjordes den självetnografiska observationen först, 

dock hade jag besökt utställningen tidigare.  

 

Observationerna har genomförts genom att jag har befunnit mig i utställningarna där 

jag har skiftat mellan att röra på mig och att sitta still på olika platser. Jag har arbetat 

med att anpassa mitt rörelsemönster efter hur andra besökare rör sig och agerar i 

utställningen samt försökt att inte uppfattas som närgången för att undvika att påverka 

besökarnas beteende. Jag har trots det valt att föra anteckningar kontinuerligt under 

observationen för att få ett så stort underlag för mina observationsprotokoll som 

möjligt. Att jag har haft anteckningsboken framme och skrivit har oundvikligen 

noterats av andra besökare, liksom att jag inte har haft något barn med mig. Min 

tolkning är att majoriteten av besökarna har haft sitt huvudsakliga fokus på 

utställningen och sina medbesökare och att en eventuell påverkan av min närvaro är 

mycket begränsad. En utställning, framförallt där en stor andel av besökarna är barn, 

är trots allt en plats med en mängd störningsmoment och jag har inte uppfattat att min 

närvaro har varit ett större störningsmoment än övriga besökares även om många har 

noterat min närvaro. Under observationerna har besökares agerande och interaktioner 

såväl som kroppsspråk och samtal antecknats. 

 

I efterhand har observationsprotokoll sammanställts där mina konkreta upplevelser 

varvas med reflektioner. Strävan har varit att skriva observationsprotokollen så snart 

som möjligt efter observationerna för att ha erfarenheterna klart i minnet. Att skriva 

observationsprotokoll är en tidskrävande process som jag har upplevt att kan liknas 

med att transkribera intervjuer med skillnaden att det är händelser, upplevelser och 

minnen som ska nedtecknas istället för talade ord. Observationsprotokollen skiljer sig 

mycket lite åt i form mellan observationerna och de självetnografiska observationerna, 

det som skiljer är att fokus är på mig själv och mina barn snarare än andra besökare 

även om också dessa ger intryck vid självetnografi. I samband med observationerna har 

jag även fotograferat utställningarna samt noterat de olika element de innehåller för att 

kunna göra en beskrivning av utställningens form och innehåll. Detta är viktigt för att 

skapa en förståelse för de iakttagelser som görs vid observation. Dock har inga 

besökare fotograferats. Vid de självetnografiska besöken har jag använt mig av 

kameran och fotograferat kontinuerligt för att sedan använda bilderna som stöd när jag 

skrivit protokoll. Jag har även läst information om utställningarna på museernas 

hemsidor samt i tryckta foldrar på museet. De observationer av utställningens form och 

innehåll som jag gjort har använts för att skapa en förståelse för vad utställningen 

konkret förmedlar. Vad utställningen har för djupare syften i form av förståelse och 

utvecklad kunskap har denna uppsats inte föravsikt att undersöka utan fokus är hur 

besökares agerande skapar förutsättningar för olika typer av lärande. 

 

Genom att göra videoinspelningar av observationerna hade det skapats möjligheter att 

återkomma till händelser i rummet och skapa nya uppfattningar eller närmare studera 
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dessa. Detta hade skapat helt andra krav på samtycke, etikprövning och hantering av 

personuppgifter (Eidevald 2015 ss. 117) vilket det inte fanns utrymme för i denna 

studie. Deltagande observationer hade kunnat bidra med att skapa en bild av besökarens 

eget perspektiv. Att besöka en utställning med barn är en aktivitet som ofta kräver den 

vuxnes totala fokus varför jag anser att den information som en passiv observation kan 

ge inte hade ökats genom att jag var deltagande i observationen. Dessutom hade 

medvetenheten om min ständiga närvaro troligtvis påverkat besökarens agerande i så 

pass stor utsträckning att resultatet inte hade blivit tillförlitligt. Då studiens 

huvudsakliga fokus dessutom inte är besökarens egen uppfattning anser jag det 

tillräckligt att låta besökarens perspektiv komma fram genom de självetnografiska 

observationerna. Skuggning hade varit ett alternativ som givit en mer detaljerad bild av 

enskilda besökares vägar genom utställningarna. Det är en betydligt mer tidskrävande 

metod och för att få ett så brett material som möjligt inom tidsramen anser jag att passivt 

iakttagande observationer lämpar sig bättre. 

 

Bearbetning av materialet har gjorts genom att observationsprotokollen har genomgått 

flera omgångar av bearbetning och färgkodning. Till att börja med organiserades 

observationsprotokollen utifrån att en uppdelning gjordes mellan mina egna tankar och 

observerat agerande. Samtidigt sorterades protokollen så att iakttagelser av varje 

enskild grupp av besökare lades samman istället för att alla observationer var sorterade 

i kronologisk ordning vilket blir det naturliga resultatet av anteckningar förda direkt i 

fält. Observationer av besökare färgkodades sedan utifrån olika typer av agerande. 

Utifrån färgkodningen har olika teman kring medbesökares agerande och 

förutsättningar för lärande för barn kunnat urskiljas. Dessa teman har sedan bearbetats 

i relation till uppsatsens teori och ligger till grund för uppsatsens analys där 

utställningarna bearbetas enskilt för att sedan jämföras och slutligen relateras till teori 

och tidigare forskning. 

Etiska aspekter 
 

Under observationerna har jag noterat drag hos besökare så som kläder och i vilket 

sällskap de är för att kunna särskilja vem som är vem i mina observationsprotokoll. Jag 

har även nedtecknat rena citat och för att dessa ska vara så autentiska som möjligt har 

jag nedtecknat namn när det nämnts i mina anteckningar. Dessa har jag valt att byta ut 

mot fiktiva namn när jag fört över mina anteckningar till protokoll. För vuxna besökare 

har jag valt att benämna dessa som mamman, pappan, mormor, morfar, farmor eller 

farfar i de fall där jag uppfattat att detta är den relation de har till barnet de besöker 

med. Att studera barn innebär större etiska svårigheter än att studera vuxna då barn 

anses falla inom vad som betraktas som en utsatt eller sårbar grupp (Källström Cater 

2015 s. 71). Därför har jag valt att inte notera kön utan istället har jag enbart gjort en 

uppskattning av barnens ålder då jag anser detta vara av värde i studien om det skulle 

visa sig att det är skillnader i agerande beroende på barnets ålder. Enbart uppskattad 

ålder skulle inte kunna knytas till en enskild person och är därför inte etiskt 

problematiskt. 

 

När det gäller de självetnografiska observationerna finns det vissa större etiska 

svårigheter då jag där observerar och interagerar i nära relation till informanterna, vilka 

är jag själv och mina egna barn, som dessutom är i stark beroendeställning till mig. 
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Som målsman har jag rätt att avgöra om de ska delta i studier och forskning och i vilken 

utsträckning de ska vara anonyma vilket ger mig en stark maktposition i 

sammanhanget. För att skydda deras integritet har jag valt att inte benämna dem med 

namn utan istället med en siffra baserad på deras ålder då jag anser att åldern är av 

värde för undersökningen. För mig har det varit viktigt att undvika att skriva ner 

känsliga eller personliga uppgifter om dem vilket jag inte har upplevt som ett problem 

då mitt fokus framförallt har varit på deras konkreta agerande och dialoger. Vid 

självetnografin har jag framförallt lagt märke till mina egna upplevelser och hur mitt 

agerande har samspelat med barnens och undvikit att göra några djupare tolkningar av 

deras agerande.  
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Tre utställningar, tre uttryck för lärande och lek 

Under följande rubriker presenteras de olika utställningarna samt deras institutionella 

inramning i kombination med observationer kring utställningarnas form samt 

erfarenheter som gjorts utifrån samtal med museernas värdar. Slutligen ges en 

översiktlig bild av de besökare som observerats i utställningarna utifrån faktorer såsom 

antal, ålder på barnen och medbesökares kön samt relation till barnen i sällskapet.  

Hans och Greta - En lekutställning på Kulturen i Lund 

Inne i utställningen och på vår lekplats är ni välkomna att leka. 

Men i museets övriga utställningar och i interiörerna i våra 

kulturhistoriska hus visar vi gamla föremål som du inte får leka 

med. 

 

Jag stannar till och tittar på skylten över korgen med skoskydd, detta är en plats för lek 

men leken är något som uppenbarligen måste begränsas och kontrolleras så den inte 

råkar sprida sig över resten av museet. Ett nödvändigt ont? Mitt bland allt det gamla 

där tiden idag står stilla och de människor som levde sedan länge är döda hörs det skratt 

och höga röster. Ljudet ekar i byggnaden och under dagar med många besökare sprider 

det sig även ut över det södra museiområdets trädgård. En kontrast mellan liv och död 

- det som levt förr och det som lever nu som en av museets värdar väljer att beskriva 

det. Jag frågar värden om det är ett problem med lek i museets övriga utrymmen och 

hen bekräftar att ibland är det de som låter sina barn leka i miljöerna så man undrar 

om de inte förstår att det är ett museum. Men kommenterar snabbt att vi måste också 

ha det som lever nu, vi kan inte bara vara i det gamla och att om inte lekutställningarna 

fanns hade det nog varit ganska dött på museet.  

 

Lekutställningarna på Kulturen har för många lundabor blivit ett självklart och 

återkommande besöksmål då de förnyas med ett års mellanrum. De är skapade i syfte 

att erbjuda en plats på museet som är specifikt inriktad på barn och familjer och som 

kan fungera som en inkörsport till museimiljön (Lihammer & Ali 2018 s. 55). Varje ny 

lekutställning har ett nytt tema som alltid är baserat på kända barnböcker. Tidigare år 

har temat exempelvis varit Pettson och Findus, Mumin och Alice i underlandet. På 

grund av den intensiva användningen blir slitaget av utställningen högt vilket är 

anledning till att de förnyas med så kort mellanrum. Målgruppen för lekutställningarna 

är barn i åldern 3–8 år.  

 

Hans och Greta - en lekutställning är en uppbyggd miljö bestående av små stugor och 

krypin i ett stort rum på bottenvåningen i den byggnad som går under namnet 

allmogehallen. Utställningen är baserad på den gamla folksagan om 

skogshuggarbarnen som av sina fattiga föräldrar blev lämnade i skogen där de hittade 

en häxas hus och blev tillfångatagna. Utifrån museets egen beskrivning är utställningen 

baserad på motsatspar som gott och ont, ljust och mörkt (Kulturen). Centralt i 

utställningsrummet finns ett öppet utrymme kring vilket det finns fyra olika miljöer att 

gå in i: skogshuggarstugan, björnidet, häxans pepparkakshus och fängelset.  
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Figur 1. Utställningen är uppbyggd som en sagoskog med djur, små stugor och ett björnide. Foto: Anna Kron 
Tegnér 

Skogshuggarens stuga bjuder in till rollek genom att det invändigt består av ett kök 

med spis, bord och stolar men även en säng. I Björnidet hörs då och då ljudet av björnen 

som snarkar och bland mjukdjuren på golvet och en korg med böcker bjuds besökaren 

in till att läsa sagan om Hans och Greta i många olika varianter och svårighetsgrader. 

Häxans hus är mörkt och mystiskt och i plåtburkar förvaras ingredienser så som 

skorpioner i plast och öron att koka häxbrygd på i den stora kitteln som säkert 

förankrats i stugans golv. I en öppning i stugans innersta vägg illustrerar gula och röda 

tygremsor eld i spisen som även går krypa ut igenom. Då och då hörs en röst i stugan 

Knaperi knaperi knus, vem är det som knaprar på mitt hus? Vid pepparkakshusets 

högra sida står ett fängelse som ut mot rummet har ett galler men där den bakre väggen 

täcks av ett svart tyg så att det är lätt att komma in och ut. Runt om i utställningsrummet 

finns djur i naturlig storlek som är förankrade i golvet och bjuder in till att klättras på. 

På husen och på flera av träden står det skrivet utmaningar som barn och deras 

medbesökare kan ta sig an. Utmaningarna kan vara sådant som att koka soppa och 

mjölka geten i skogshuggarstugan eller att smyga tyst in i björnens ide och läsa en bok. 

Till skillnad från tidigare lekutställningar på Kulturen innehåller Hans och Greta även 

ett fåtal museiföremål som ställs ut i små boxar av plexiglas. Föremålen är exempelvis 

en träsko från 1800-talet och en bakform med en utsnidad bild av en kvinna som håller 

att avhugget huvud i sin hand.  

 

Kulturen i Lund är sedan sin invigning 1892 ett av Sveriges äldsta friluftsmuseer. Idag 

består museet av såväl ett friluftsmuseum med ett antal äldre byggnader med 

rekonstruerade historiska interiörer som mer moderna museibyggnader med 

utställningar. Museet drivs av den Kulturhistoriska föreningen för södra sverige men 

är även ett av Skånes tre regionmuseer.  
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Tillsammans på Världskulturmuseet i Göteborg 

 
Som varje gång jag kommit in i utställningen fascineras jag genast av den stora 

skoväggen. Den är så påtaglig i rummet och visar med sin närvaro vad utställningen 

vill berätta “Välkommen, här är vi alla delar av världen, tillsammans, dina skor och 

andras skor, dina berättelser och andras berättelser”. Längst ner finns det tomma fack 

där vi kan ställa våra egna skor och på så sätt är vi plötsligt en del av utställningen 

själva. Detta kan vara min båt säger mitt barn som krupit ner i en jättestor näversko. 

Originalet som varit förlaga till den stora näverskon kan vi se i ett av de upplysta 

facken. Här vill jag vara säger barnet snart och pekar på ett litet rum fyllt med hattar, 

några bakom glas att titta på, några på väggen och golvet att prova. Så fortsätter det, vi 

rör oss genom ett sagolandskap med föremål att röra och föremål att titta på. Vi 

utforskar, reflekterar och leker. Vi rör oss över berg och in i grottor. Vi dansar, ritar, 

leker charader, gör musik och spelar spel. Gång på gång avbryts vi i de aktiviteter vi 

ägnar oss åt av barn 

som springer, trängs 

och ropar. Det är 

sportlov i Göteborg 

och den stora mängden 

barn som leker bryter 

ständigt vår 

uppmärksamhet för de 

aktiviteter vi 

sysselsätter oss med. 

Några leker 

kurragömma, andra 

tafatt. Jag stannar upp 

och reflekterar över 

ljudet, ett påtagligt 

mullrande, som när ett 

godståg rullar in på 

spåret.  

 

Utställningen Tillsammans tar, med utgångspunkt i världskulturmuseets samlingar, 

fasta på ett antal allmänmänskliga teman kring att leva tillsammans. Utställningen är 

ett stort och fantasifullt landskap i olika nivåer med anpassningar för besökare i olika 

åldrar. Målgruppen för utställningen är barn 0–12 år med vuxna. I en folder som finns 

att ta vid ingången till utställningen kan besökaren läsa om lämpliga aktiviteter att 

utföra i utställningen uppdelade i olika åldersgrupper inom utställningens olika teman. 

För de yngsta barnen bygger aktiviteterna mycket på taktila upplevelser och fysiskt 

utforskande av rummen. För åldersgruppen från 4 år uppmuntras det till utforskande av 

berättelser, interaktiva element och reflekterande medan aktiviteterna för den äldsta 

åldersgruppen, från 8 år, bygger på att utforska föremål och lyssna på deras berättelse 

i surfplattorna som finns utplacerade vid utställningens montrar och att samarbeta. 

Utställningens sju teman är: bråka och bli sams, förstå varandra, samspela, skiljas åt, 

dansa!, bo ihop och passa in. Varje tema iscensätts med såväl föremål i montrar, 

förklarande texter analogt och digitalt som interaktiva stationer, berättelser att lyssna 

Figur 2. I Övergången som utställningens första rum kallas får besökaren ta av 
sina skor och se på skor från olika kulturer och mindre barn kan prova att krypa 
ner i en stor näversko. Foto: Anna Kron Tegnér 
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på och scenografisk formgivning. Många av utställningens teman inbjuder till 

reflektion och just att utforska tillsammans. 

 

 
Figur 3. Kartan över utställningsrummet illustrera utställningens teman med ikoner som återfinns på temaskyltarna 
i utställningen. Kartan finns utplacerad på flera ställen i utställningen. Foto: Anna Kron Tegnér 

 

Vid ett av mina besök på museet samtalar jag med flera av museets värdar kring 

utställningen, de som besöker den och hur den används. Det är uppenbart att 

Tillsammans är en populär utställning bland besökarna. Många kommer bara för att 

vara i just den utställningen och flera av dessa kommer gång på gång. Vi känner igen 

dem kommenterar en av värdarna med ett skratt. Bland de som besöker museet där det 

är två eller flera vuxna i sällskapet är det inte ovanligt att de vuxna turas om att leka 

med barnen i utställningen medan den eller de andra i sällskapet får möjlighet att i lugn 

och ro besöka museets övriga utställningar. När jag frågar om de upplevt att de 

förekommer lek i övriga utställningar tittar värden först oförstående på mig och svarar 

sedan att det inte är något problem. Besökarna vet att där får man leka och där får man 

inte säger hen och visar med händerna.  

 

Världskulturmuseet i Göteborg är en del av Sverige museer för världskultur, en statlig 

myndighet under kulturdepartementet, tillsammans med Östasiatiska-, Etnografiska- 

och Medelhavsmuseet. Med sin centrala placering i Göteborg, granne med Universeum, 

Liseberg och Svenska mässan är museet ett självklart besöksmål som dessutom liksom 

Sveriges övriga statliga museer i nuläget har fritt inträde. Museet är fördelat på fyra 

våningar där tre av våningarna innehåller utställningar. På den andra våningen ligger 

museets restaurang och café, utrymmen för konferenser och workshops samt 

utställningen Tillsammans. Utställningen Tillsammans är därmed tydligt avskild från 

övriga utställningar som finns i källarplan och på tredje plan. 
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C400 - Staden i vattenriket på Regionmuseet i Kristianstad 
 

När jag kommer till utställningen för att göra mina observationer en lördag ungefär en 

timme efter att museet öppnat vid elva är den helt nedsläckt. Jag tar några steg fram 

och plötsligt fylls rummet av ljud och ljus. Ett sorl av olika ljud av stadsliv, en hund 

som gnyr, skor som trampar och marschtrummor. Efterhand som jag rör mig genom 

utställningen aktiveras olika ljud och montrar lyses upp. Utställningen är uppbyggd 

som en stad där husen är montrar som kan öppnas genom att skjuta skjutdörrar åt 

sidorna. Formspråket är lekfullt, fullt med tillfällen för besökaren att interagera och 

utforska. Ett kuriosakabinett över Kristianstads historia. Men är det kanske för mycket? 

Känns den övermäktig att ta sig an för besökare?  

 

C400 - staden i vattenriket är 

Regionmuseet i Kristianstads 

stadshistoriska utställning. 

Utställningen tar sin början i ett 

slags förrum där ett filmklipp på 

en skärm mycket kortfattat 

presenterar hur utställningen är 

organiserad kronologiskt och 

tematiskt. En lång textskylt 

förklarar även utställningens olika 

delar mer ingående. För att förstå 

hur utställningen är organiserad är 

det viktigt att läsa dessa skyltar då 

detta inte förklaras inne i själva 

utställningen. Väl inne i 

utställningsrummet tar 

utställningen avstamp i dagens 

Kristianstad och efterhand som 

besökaren rör sig djupare in i 

utställningen rör hen sig också 

bakåt i tiden och träder längst in i 

utställningen in i den tid då staden 

grundades. I rummets bredd är 

utställningen även tematisk 

organiserad där rummets vänstra 

gång visar temat Vi som levt och 

arbetat här, det större öppna 

utrymmet i utställningens mitt 

visar upp Stadens framsida och den högra gången har Stadens katastrofer som tema. I 

utställningen används utöver det stora antalet föremål många olika analoga och digitala 

redskap för att kommunicera stadens historia såsom text, bild, ljud och film. 

Utställningens montrar är formgivna som en rekonstruktion av staden i form av 

husfasader med skjutdörrar som kan öppnas och stängas för att styra vad som syns i 

utställningen. Utställningens narrativ bygger framförallt på berättelser om de 

människor som levt i staden och deras livsöden. Kring föremålen är informationen 

begränsad och deras roll i utställningen är att berätta om olika personer och skeenden i 

stadens historia.  

Figur 4. Utanför utställningsrummet presenteras hur utställningen 
är organiserad i ett kort filmklipp på en skärm av barnspårets 
berättande karaktär skelettet Thue. Foto: Anna Kron Tegnér 
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Figur 5. Utställningsrummet är uppbyggt som en stad med föremål och texter att se i fönster och öppningar från 
golv till tak. Foto: Anna Kron Tegnér 

Utställningen är interaktiv framförallt i form av alla digitala inslag men i det större 

öppna utrymmet i utställningens centrum finns även mer fysiskt interaktiva inslag. På 

rummets träpelare hänger kläder från olika århundraden att prova och mitt på golvet 

långt in i rummet ligger en gris av trä i naturlig storlek som går att såväl klappa som 

sitta på varpå ett grymtande ljud spelas upp. Utställningen har även ett barnspår som 

presenteras i introduktionsfilmen och i utställningen markeras med fotsteg på golvet. 

Barnspåret följer skelettet Thue genom utställningen och består av montrar i barnhöjd, 

små krypin och tecknade serier utan text. Som helhet är utställningen även barnvänlig 

genom sin lekfulla formgivning med montrar i olika former och höjder som uppmuntrar 

till utforskande. Den berättelse som barnspåret berättar har i många fall en viss 

anknytning till de berättelser som berättas i den övriga utställningen men är mycket 

förenklade. I direkt anslutning till utställningen C400 ligger även stallet, ett rum där 

besökaren kan äta matsäck och ta av sig skorna för att sedan leka i museets lekrum 

Drakborgen. Utställningen ligger även i direkt anslutning till utställningen Skåne och 

filmen. För att komma till det populära lekrummet eller till filmutställningen måste 

besökaren passera igenom utställningen. 

 

Regionmuseet i Kristianstad är ett av Skånes tre regionala museer och drivs av en 

stiftelse med Region Skåne, Kristianstads kommun och Skånes hembygdsförbund som 

huvudmän. Förutom det centralt placerade Regionmuseet driver stiftelsen bland annat 

även Järnvägsmuseet och Filmmuseet i Kristianstad samt Åhus museum. 
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Resultat och analys 

Tre olika utställningar som på olika sätt är anpassade för barn har studerats och 

presenterats. Vem besöker utställningar med barn och vad gör de i de barnanpassade 

utställningarna? Här presenteras först kortfattat praktisk information kring de besökare 

som observerats så som ålder på barn och tid spenderad i utställningen. Därefter görs 

en analys utifrån det empiriska materialet där olika aspekter ur besökares agerande 

studeras i relation till lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Med fokus på 

medbesökare i de olika utställningarna utarbetas ett ramverk för de roller som de antar 

i relation till barnen vilken sedan tillämpas för att analysera det empiriska materialet. I 

relation till barnen som besöker utställningarna ligger fokus istället på de olika aspekter 

av lärande som utställningar och medbesökares interaktion skapar förutsättningar för 

vilket används som utgångspunkt för analys av barns lärande.  

Att besöka en utställning med barn 
 

Här presenteras kortfattat en genomgång över observationer kring vem som besöker de 

olika utställningarna samt rent praktiska förutsättningar så som tid och i vilket sällskap 

besöken görs. Att skapa en bild av vilka personer som väljer att besöka ett museum 

med barn samt vissa faktorer för besökets praktiska organisation är en viktig grund för 

de analyser som sedan görs i följande avsnitt. 

 

Det är svårt att räkna ut exakt hur många personer det rör sig om som besökt 

utställningarna då observationerna har gjorts löpande medan besökare har kommit och 

gått och vissa har stannat länge medan andra närmast bara har passerat utställningen. 

Vid bearbetning av det empiriska materialet har jag gjort en ansats att urskilja de 

enskilda grupperna som observerats i utställningarna för att få fram ett ungefärligt antal 

observerade grupper. För C400 var det 17 grupper som observerades, i Tillsammans 12 

och i Hans och Greta 23 grupper.  

 

Vid en snabb genomgång av materialet blev det påtagligt att det fanns en stor skillnad 

i könsfördelning bland de som besöker utställningar med barn med strax över tre gånger 

så många kvinnor som män. Denna stora skillnad i antalet män respektive kvinnor ger 

en fingervisning om att det generellt sett är vanligare att kvinnor besöker en utställning 

med barn.  

 

Värt att notera är att vem som besöker utställningar med barn kan påverkas av det 

tillfälle då observationerna görs. Två observationer gjordes under sportlovet, en 

observation gjordes under en helg och två observationer gjordes under eftermiddagen 

på vardagar. Under den observation som gjordes på Hans och Greta under sportlovet 

noterades exempelvis att en stor del av medbesökarna var mor- och farföräldrar vilket 

sannolikt beror på att föräldrarna jobbar även om barnen har lov. Att en stor andel av 

besökarna vid observationerna som gjordes på vardagar var kvinnor kan ha samband 

med att de gjorde det i sällskap av små barn och äldre syskon och därför var 

föräldralediga. 
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Den tid som spenderas i utställningen skiljer sig mellan de olika utställningarna. I 

observationsprotokollen har tid noterats med ca 30 minuters mellanrum vilket ger en 

indikation på hur länge en besökare har befunnit sig i utställningen. Generellt spenderas 

mer tid i de mer lekbaserade utställningarna Tillsammans och Hans och Greta. Det är 

inte ovanligt att ett besök varar i över en timme. Många tar god tid på sig och utforskar 

och leker inom den grupp som besöker utställningen tillsammans men det förekommer 

också att barn börjar leka med andra barn i utställningarna. Under en observation blev 

även jag inbjuden i barns lek vid ett flertal tillfällen. I C400 däremot är det endast 

enstaka av de besök som observerats som varat längre än 15 minuter. Det vanligaste 

beteendet var att gruppen kom in i rummet och stannade upp vid ett fåtal montrar för 

att sedan fortsätta till filmutställningen eller, som den stora majoriteten, vidare mot 

lekrummet. 

 

Vilka är då barnen som tas med på museum? I observationsprotokollen har endast en 

uppskattad ålder noterats på barnen och inte kön då jag anser att det inte är viktigt i 

sammanhanget. Gemensamt för alla tre utställningar är att majoriteten av de barn som 

besöker utställningarna är mellan fyra och sex år. De allra yngsta besökarna mellan ett 

och två år förekommer framförallt i Tillsammans och Hans och Greta. I C400 har inga 

besökare som uppskattas vara yngre än 3 år observerats.  

Medbesökare i olika roller 
 

Med fokus på barns medbesökare blev det redan under observationerna i 

utställningsrummen tydligt att de som besöker någon av dessa utställningar med barn 

antar vissa roller i hur de agerar och interagerar. Dessa roller styrs av en mängd faktorer 

som kan vara allt från relationen till barnet, hur de vanligtvis kommunicerar, 

personligheter hos barn såväl som medbesökare till den institutionella inramningen, 

förväntat beteende och reflektion av andra besökares beteenden. Vid bearbetning och 

analys av observationsprotokollen framträdde detta tema tydligt varför jag har valt att 

använda dessa olika roller som utgångspunkt för min analys av medbesökares agerande 

i relation till barn i utställningarna. För att fördjupa förståelsen för vad de olika rollerna 

innebär i form av konkreta ageranden och hur de kan relateras till ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande har jag utarbetat definitioner av de olika rollerna som står som 

ett ramverk för den fortsatta analysen. Detta ramverk bygger på mina konkreta 

observationer och sätts även i relation till uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

 

Hur den vuxna medbesökaren väljer att styra eller följa barnet och styra dess 

uppmärksamhet såväl som beteende förekommer i vissa upprepade mönster. Dessa 

olika roller varierar framförallt i hur stor grad medbesökaren är aktiv och interagerar 

med barnet eller barnen. Från den helt passiva övervakaren till den aktivt deltagande 

medutforskaren. Jag har valt att definiera tre olika återkommande roller.  

 

 

• Aktiv medutforskare är en person som aktivt deltar i utforskandet av 

utställningen och utställningsrummet. Den aktiva medutforskaren ställer frågor 

kring vad de ser och försöker rikta barnets uppmärksamhet mot olika delar av 

utställningen. Då de rör sig genom utställningen kan den aktiva medutforskaren 
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såväl leda barnet och styra vad som fokuseras på som följa och låta barnets 

intressen styra eller skifta mellan dessa.  

• Passiv medutforskare är den medbesökare som följer barnet nära och på barnets 

initiativ deltar i utforskandet samtidigt som det är barnet och dess intressen som 

styr vägen genom utställningen. Barnets frågor eller intressen besvaras 

framförallt genom att bekräfta det som barnen uttrycker. Den passiva 

medutforskaren ställer själv inga frågor till barnet och gör inga ansatser till att 

försöka styra barnets uppmärksamhet. Samtidigt utforskar gärna den passiva 

medutforskaren utställningen själv och tittar på föremål, läser skyltar och testar 

interaktiva inslag utan att kommentera eller försöka uppmärksamma barnet på 

sina upptäckter. 

• Övervakare är den medbesökare som ser utställningen som en plats som barnet 

kan utforska på egen hand. Övervakaren sitter gärna ner och har ofta sitt fokus 

någon helt annanstans än på utställningen eller barnet, oftast på sin 

mobiltelefon. Interaktion med barnet sker endast när barnet antingen går över 

gränsen för vad som är accepterat beteende, då genom olika försök till att 

korrigera barnets uppförande eller när barnet kräver det.  

 

Dessa olika roller är inte definitiva för någon besökare utan många rör sig under 

besökets gång mellan de olika rollerna, ibland alla tre. Olika roller är viktiga att iaktta 

då de skapar skilda förutsättningar för barnets lärande i de olika utställningarna. Den 

aktiva medutforskaren skapar förutsättningar för barnet att kunna ta till sig även de 

delar av utställningen som ligger utanför barnets förmåga att självständigt ta in. Med 

en kunskap om barnets intressen och förkunskaper kan den aktiva medutforskaren 

anpassa utställningens innehåll på ett sådant sätt att det den kommunicerar med barnet 

sker inom barnets närmaste utvecklingszon det vill säga inom det avstånd mellan 

barnets kunskap och det den kan lära med hjälp av sin medbesökare (Säljö 2000 ss. 

119). Den passiva medutforskaren tar även viss hänsyn till detta genom att besvara de 

frågor som barnet ställer och genom sin närvaro uppmuntra barnets eget utforskande. 

Den kunskap som medbesökaren bär med sig eller de vägledningar denne skulle kunna 

erbjuda utnyttjas inte. En skillnad mellan de olika rollerna är därmed att den aktiva 

medutforskaren försöker rikta barnets uppmärksamhet. När det görs med avsikt att göra 

barnet uppmärksam på något som ligger nära barnets närmaste utvecklingszon ökas 

möjligheterna för ett innehållsmässigt lärande. Något som även skiljer sig åt mellan 

den aktiva och den passiva medutforskaren är användandet av kommunikativa stöttor, 

det vill säga att genom små kommentarer eller vägledningar leda uppmärksamheten, 

strukturera och dela upp uppgifter eller information i mindre delar på ett sådant sätt att 

barnet kan ta till sig det (Säljö 2000 ss. 121). Kommunikativa stöttor används frekvent 

av den aktiva medutforskaren medan de är sällsynta hos den passiva. Den vanligaste 

typen av kommunikativa stöttor som används i utställningarna är olika typer av frågor 

som leder barnets uppmärksamhet exempelvis “vad är det där?”, “Har du sett det här?” 

eller “Vad är detta?” och på så sätt hjälper barnet att strukturera intrycken och fokusera 

på delarna istället för helheten. Ingen av utställningarna som observerats har varit vad 

man kan kalla för en avskalad miljö. Alla tre utställningar är miljöer där en mängd olika 

semiotiska resurser används för att kommunicera innehåll, med allt från färger, former 

och ljud till texter, föremål och digitala inslag. För barn såväl som vuxna kan det vara 

svårt att fokusera på detaljer istället för att bara se ett myller av intryck i en sådan 

utställning. Där kommer denna enkla form av kommunikativa stöttor väl till pass och 

kan öka möjligheterna för att ett intresse väcks för specifika delar av utställningarna. 
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Vad lär sig då det barn som besöker en utställning med en person som agerar som 

övervakare, det vill säga någon som endast passivt övervakar barnet och på sin höjd ser 

till att det uppför sig som förväntat eller hjälper när barnet ropar? Då lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv är en oundviklig följd av all mänsklig verksamhet kommer 

givetvis även de som får agera utan nära stöd av en vuxen att lära sig något i 

utställningarna. Risken är dock stor att det lärande som berör utställningarnas 

sakinnehåll begränsas eller uteblir. Vad lär sig då barn i dessa utställningar och hur 

skiljer sig detta åt mellan de olika utställningarna? Detta kommer att presenteras 

närmare i följande stycken. 

Vad lär sig barnen? 
I de olika utställningarna får form och innehåll väldigt olika betydelser för besökares 

lärande. Vad en besökare kan lära sig i dessa utställningar är givetvis inte begränsat till 

utställningens innehåll utan detta är bara en aspekt av lärande som observerats. Här 

presenteras tre olika aspekter av lärande som framträdde under observationerna. Dessa 

aspekter relaterar till uppsatsens teoretiska perspektiv och fungerar som en 

utgångspunkt och fokus för analys av vilka aspekter av lärande som det finns 

förutsättningar för i de olika utställningarna med fokus på barnens lärande. 

 

Den första aspekten av lärande är det innehållsliga lärandet. För att förtydliga vad jag 

avser när jag talar om innehåll så är innehållet i detta sammanhang utställningens 

fysiska och kommunikativa resurser. Det vill säga det som utställningen explicit 

uttrycker genom föremål, formgivning, texter och andra kommunikativa resurser. Vad 

en besökare specifikt lär sig i form av innehåll har jag i denna undersökning varken 

möjlighet eller för avsikt att studera. Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärande inte ett 

resultat utan en process (Schauble, Leinhardt & Martin 1997 s. 4) och därför ligger 

fokus för att synliggöra ett innehållsligt lärande på den kommunikation som sker i 

utställningen. Observationer av om och hur utställningens resurser används ger en 

insikt i de förutsättningar som finns för besökaren att lära sig något om innehållet. 

Konkret blir förutsättningarna för ett innehållsligt lärande synliga i besökares 

interaktion med utställningen och dess olika resurser såväl som genom de samtal som 

sker kring utställningens innehåll vilket är utgångspunkt för analys av denna aspekt av 

lärande. 

 

Utöver detta innehåll finns det även i utställningen en aspekt som inte bara berör den 

specifika utställningen utan även dess rumsliga kontext som en del av en institutionell 

inramning. Denna inramning är såväl en fysisk och kommunikativ som historisk 

kontext vilken styr vad som anses vara ett accepterat agerande. Genom museets närvaro 

som historisk kontext finns det etablerade mönster för kommunikation och agerande 

vilka kan vara svåra att förändra (Säljö 2000 s. 135). I takt med att museer har bjudit 

in leken i sina utrymmen bryts den uppfattning om ett förväntat agerande vilket, som 

tidigare nämnts, inte sällan mötts av motstånd såväl som konflikt. Därmed uppstår en 

kontaktyta mellan det historiskt betingade förväntade uppförandet på museet som 

etablerats sedan 1800-talet (Bennett 1995) och lekens frisläppta agerande. Denna 

kontaktyta kan även upplevas som en konfliktyta då leken utvidgar gränsen för friheten 

i form av såväl fysisk aktivitet som ljudnivå. Dock är lek inte en aktivitet som sker helt 

utan gränser. Även om lekens agerande sker inom friare ramar än vad som traditionellt 



 

 

 40 

förväntas på ett museum kräver den regler. Dessa regler förhandlas och testas ständigt 

i den sociala interaktionen och när gränser testas utan att korrigering följer har 

gränserna för accepterat beteende utvidgats (Lindqvist 1999 ss. 62). För barnet är leken 

ett naturligt tillstånd att falla in i (Lillard, Pinkham & Smith 2011) och, framförallt hos 

yngre barn, där ett förväntat beteende i en utställning vanligtvis inte är etablerat 

kommer gränserna ständigt att testas. Således kan lärande om det förväntade beteendet 

i utställningarna som styrs av den institutionella inramningen iakttas i de tillfällen då 

beteende som träder utanför accepterat agerande korrigeras. Att dessa korrigeringar 

hade förekommit även i andra miljöer är inte osannolikt, men de ger ändock en 

markering för vilka gränser som besökare och framförallt barn agerar inom. 

 

Med besökande barn i fokus kan även en tredje aspekt av lärande iakttas vilket är det 

lärande som inte är specifikt för museimiljön utan som ständigt pågår i socialt samspel 

med andra människor. Ett lärande som för barn ofta sker inom vad som utifrån 

sociokulturell teori benämns som den primära socialisationen. Inom detta lärande läggs 

grunden för de kunskaper som barnet kommer att behöva resten av livet så som 

förståelse för sociala situationer, förväntade beteenden och möjlighet att kommunicera. 

Detta lärande sker ofta i samspel med någon som är barnet närstående och är ständigt 

pågående (Säljö 2000 s. 40). Det sociala lärandet sker även i barnens lekar där olika 

roller kan testas och barnet övar på att koordinera sitt beteende i förhållande till lekens 

övriga deltagare (Lindqvist 1999 ss. 62). Det som skiljer detta lärande från ett lärande 

som styrs av den institutionella inramningen är att de aktiviteter som skapar detta 

sociala lärande inte är beroende av eller specifika för museimiljön utan skulle kunna 

utövas även i andra sammanhang. I det empiriska materialet framträder detta lärande 

kontinuerligt i den sociala interaktion som sker i utställningarna mellan såväl barn och 

vuxen som mellan två eller flera barn. Detta lärande är en ständigt pågående process i 

interaktion mellan människor (Falk & Dierking 2000 s. 45) som är svår att definiera 

utifrån den typ av passiva observationer som det empiriska materialet är baserat på. Ett 

visst socialt lärande framträder trots detta tydligt i materialet i de sammanhang där 

barns lek och interaktion inte är specifikt bunden till utställningsmiljön. Lekar så som 

tafatt, tittut och kurragömma är alla lekar som barn lär sig från tidig ålder och som är 

en del av barns utveckling men som även kan lekas enbart för nöje (Peskin & Ardino 

2003 s. 509). Denna typ av lekar har fördelen att de kan lekas på de flesta platser där 

det inte finns sociala eller fysiska gränser för livlig aktivitet. Enligt Vygotskij fyller 

leken en social funktion i att barnet genom att erfara olika situationer och prova sig 

fram får chansen att utveckla förståelse för regler i social interaktion (Lindsey 2014 s. 

279). Även denna aspekt av lärande som blir synlig genom lekar så som tafatt och 

kurragömma kommer att analyseras och diskuteras utifrån vad de innebär för lärandet 

i utställningen. 

 

I följande stycken görs en analys av det empiriska materialet utifrån de roller och olika 

typer av lärande som presenterats ovan. Analysen är strukturerad utifrån de enskilda 

utställningarna för att sedan jämföras utifrån likheter och skillnader. 
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Roller och lärande i C400 - staden i vattenriket 
 

C400 - staden i vattenriket är en utställning där lärande och utforskande står i fokus för 

besökare. Trots den lekfulla formgivningen är det inte en plats för lek och 

utställningens mer lekfulla inslag såsom kläder att prova används inte överhuvudtaget 

under observationerna. Det av utställningens mer lekbetonade inslag som faktiskt 

används är grisen på golvet som i stort sett alla yngre besökare interagerar med genom 

att klappa eller sitta på.  

 

De som besöker utställningen utforskar såväl gemensamt som självständigt. Barn rör 

sig fritt i rummet och tillåts i de flesta fall utforska utan större styrning från vuxna. De 

roller som antas av vuxna medbesökare rör sig mellan ett aktivt och ett passivt 

medutforskande. Barnen får ofta visa vägen genom utställningen och får sina frågor 

besvarade medan de mer aktiva medbesökarna försöker att leda barnens 

uppmärksamhet mot specifika delar eller inslag. De aktiva medutforskarna uppmanar 

barnen till att nyttja utställningens interaktiva inslag och trycka på knappar, dra i luckor 

eller klappa grisen. Många styrande och strukturerande frågor så som “kan man sitta 

här” och “vad finns här” men också direkta uppmaningar som “kolla här” eller “tryck 

på knappen” används frekvent. Endast vid enstaka tillfällen förekommer det att 

besökare antar rollen av övervakare och vid dessa tillfällen är det i sällskap av äldre 

barn. I ett av fallen där medbesökaren antar rollen av övervakare är det ett barn i 

åttaårsåldern som själv tagit på sig rollen som aktiv medutforskare genom att leda en 

grupp med yngre barn genom utställningen och berättar om vad de ser medan 

medbesökaren följer gruppen på avstånd. Jag tolkar barnets berättande som att denne 

har besökt utställningen tidigare och fått utställningen visad för sig. Detta är ett 

beteende som återkommer även hos andra besökare där barnen leder vägen och visar 

specifika delar av utställningen för sina medbesökande vuxna eller andra barn. 

Visningar av utställningen kan bokas kostnadsfritt av skolklasser och min tolkning är 

att det är en utställning som är väl förankrad hos Kristianstads skolbarn. Detta bekräftas 

av museivärdarna som menar att det är en väldigt populär utställning för skolorna och 

att pedagogerna håller många visningar och har ett stort pedagogiskt material att utgå 

ifrån.  

 

Det innehållsliga lärandet står i fokus och föremål såväl som olika kommunikativa 

redskap nyttjas aktivt av besökare. Utställningens form styr också besökares agerande 

genom att locka till utforskande. Många nyfikna öppnar och stänger luckor, trycker på 

knappar och lyssnar till ljud som aktiveras efterhand som de rör sig genom 

utställningen. Om det specifika interagerandet med luckor och knappar faktiskt leder 

till ett större intresse för innehållet eller endast blir medel för att interagera med 

utställningsformen snarare än innehållet är svårt att säga. Endast vid ett tillfälle 

observeras att barns beteende korrigeras och i detta fall var det två barns stora 

entusiasm som påkallade en kommentar om att lugna ner sig. 

 

Utställningens barnspår där besökaren leds längs en snirklig rutt fram och tillbaka 

mellan utställningens teman får snarast rollen av en stig att följa. Utmaningen på vägen 

är inte att utforska de olika barnanpassade inslagen utan att faktiskt lyckas följa spåret 

från början till slut trots att många av stegen, efter tio års användning, är bortslitna. 

Flera är de barn som lockas att följa spåren och gör det med framgång utan att stanna 

upp vid varken montrar eller andra inslag. Vid mitt eget besök i utställningen med mina 
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två äldsta barn som är 6 och 8 år visade sig ett helt annat sätt att använda utställningen 

än vad jag observerat hos andra besökare. Barnen fick, efter att jag visat dem 

introduktionen till utställningen, visa vägen genom utställningen där de valde att 

försöka följa barnspåret. Utefter barnspåret stannade vi tillsammans och hjälptes åt att 

läsa serierna som fanns placerade i låg höjd. Föremål betraktades endast kort när de 

fångat barnens intresse medan serierna fick en framträdande roll i utforskandet vilket 

jag inte observerat att de haft vid andras besök. Endast vid två tillfällen ställde barnen 

frågor kring olika föremål, tyvärr hade jag inte möjlighet att besvara deras frågor då 

föremålen i sig själva inte beskrivs och jag hade svårt att tolka deras sammanhang innan 

barnens intresse har fångats av något annat. 

 

Många av de besök som observerats i utställningen formas även i stor grad av 

utställningens funktion som passage till andra utställningar. Många besökare kommer 

in i utställningen och passerar den för att ta sig vidare till lekrummet drakborgen helt 

utan att stanna upp. Ytterligare en stor del av de som faktiskt stannar upp och utforskar 

i utställningen gör det endast kort och på grund utav att något fångat deras 

uppmärksamhet medan de var på väg till lekrummet. Inga besökare tar sig an 

utställningen till fullo genom att studera varje monter och text utan det är ett fåtal 

montrar och inslag som fångar uppmärksamheten under de förhållandevis korta 

besöken som görs. Bland observationerna var det endast enstaka besök som översteg 

15 minuter medan jag själv tillbringade 25 minuter i utställningen med mina barn. En 

anledning till att vårt eget besök blev så långt i förhållande till andra besökares kan ha 

varit att jag efter att ha gjort observationer i utställningen tidigare hade god kännedom 

om vad vi skulle möta. Därmed kunde jag leda barnens uppmärksamhet mot de delar 

jag visste att skulle intressera dem även om jag i stor grad försökte låta barnen visa 

vägen. 

Roller och lärande i Tillsammans 
 

I Tillsammans observeras en större variation av agerande och aktiviteter från besökare. 

Även om många av besökarna aktivt deltar i ett gemensamt utforskande av 

utställningen förekommer också ett helt passivt agerande. Tillsammans är en plats där 

leken kombineras med berättelser och föremål i ett fantasieggande landskap. Dock är 

det utan tvekan leken tillsammans med utställningens interaktiva inslag som har 

huvudrollen i de observerade besökarnas agerande.  

 

Den roll som dominerar bland medbesökare är ett aktivt medutforskande av den 

fantasifulla miljön och de interaktiva inslagen. Ett barn gör skuggor medan pappan ser 

på och samtalar med barnet, en kvinna och hennes barn spelar musik tillsammans på 

väggmonterade strängar, någon läser böcker, andra dansar, ritar och spelar spel 

tillsammans. Även ett medföljande passivt medutforskande förekommer exempelvis 

hos en kvinna som följer sitt barn genom utställningen. Samtidigt tar hon själv del av 

utställningen genom att titta på föremål och läsa texter medan barnet utforskar de 

interaktiva stationerna i närheten. När barnet vid enstaka tillfällen ställer frågor eller 

ger kommentarer svarar hon på dessa. Ett liknande agerande hade jag stundvis själv då 

jag besökte utställningen med mina barn. Trots att jag gjorde många försök att leda 

barnens uppmärksamhet mot föremål och dess berättelser leddes fokus ofta snabbt 

istället till lek och interaktiva stationer varpå jag själv fortsatte att studera föremålen i 
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montrarna. Det helt passiva övervakandet förekommer också i enstaka fall. Några 

exempel är en morfar som sitter och tittar på sin mobiltelefon medan barnet leker med 

mormodern, två som kvinnor samtalar engagerat, var barnet de kom med är vet jag inte, 

och en pappa som först tittar på sin telefon för att sedan lägga sig till rätta i en av 

sovhytterna medan barnen och mamman leker i närheten. I två av dessa tre fall har 

barnen en annan vuxen som deltar i deras utforskande därmed förekommer det inte ofta 

att barn tillåts utforska helt på egen hand utan en vuxens uppsikt. 

 

För den stora majoriteten av besökande barn står montrarna med föremål som en kuliss 

i utställningsrummet som endast förmår framkalla enstaka sekundlånga blickar för att 

sedan passeras. Två besökande grupper som faktiskt utforskar och tar in föremålen och 

deras berättelser avviker från detta beteende. Den första är en grupp bestående av en 

kvinna med två barn omkring ett och fyra år gamla som grundligt utforskar flera av 

utställningens teman, läser på skyltar, diskuterar frågeställningar, tittar på föremål och 

lyssnar på berättelser tillsammans. Den andra gruppen består av tre barn i åttaårsåldern 

som besöker utställningen i sällskap av en kvinna, som huvudsakligen agerar 

övervakare. Barnen utforskar gemensamt utställningen där de framförallt fångas av de 

interaktiva delarna men stannar emellanåt även upp och tittar på föremål, diskuterar 

och söker information om dem och vid tillfällen tar sin vuxna övervakare, som därmed 

skiftar roll till medutforskare, till hjälp.  

 

Tillsammans är en utställning där alla tre aspekter av lärande iakttas. Då utställningens 

tema bygger på olika aspekter av att leva tillsammans är det sociala lärandet integrerat 

i utställningens innehållsliga lärande på ett sådant sätt att det ofta är svårt att separera 

dessa. Detta gör även utställningen till en plats för samtal och interaktion i många olika 

former. Det innehållsliga lärandet i utställningen kan ses när barn och vuxna brukar 

och interagerar med utställningens olika resurser. Som tidigare nämnt är det de olika 

interaktiva delar av utställningen som används mest frekvent men även de många 

platser och texter som inbjuder till reflektion och samtal spelar en roll för många 

besökare. I rummet med tema Bo tillsammans finns olika sovhytter och en stor 

hängande bädd där flera besökare väljer att ta det lugnt, vila, reflektera och samtala 

tillsammans. I rummet med tema Skiljas åt diskuteras saknad medan barn, och ibland 

även vuxna, ritar bilder och hälsningar under kontinuerliga samtal. Ett socialt lärande 

som inte är beroende av utställningen kan också iakttas i den mängd olika tafatt- och 

kurragömmalekar som förekommer i utställningens utrymmen. De många små rummen 

och höjdskillnaden mellan olika platåer bjuder in till denna typ av lekar vilket jag under 

mitt besök fick erfara att kan upplevas som en störning för den som verkligen vill ta in 

utställningens innehåll. Under mitt och mina barns utforskande av utställningen blev vi 

ständigt avbrutna eller distraherade av springande barn, hög ljudnivå och andra barn 

som intresserade sig för de lekar och aktiviteter vi utförde till den grad att de snart hade 

tagit över de utrymmen där vi befann oss.  

 

Den aspekt av lärande som berör ett förväntat beteende förekommer i begränsad 

utsträckning. Jag uppfattar att rummets form inte kräver någon större grad av kontroll 

av barns beteende. De enstaka korrigeringar som förekommer berör situationer när barn 

tar med sig utställningens rekvisita i form av hattar och pennor utanför de områden där 

de är avsedda att användas. Trots att spring, lek och hög ljudnivå ofta förekommer är 

detta inget som kommenteras och emellanåt är även medbesökare engagerade i vilda 

lekar och högljudda aktiviteter. 
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Roller och lärande i Hans och Greta - en lekutställning 
 

Lekutställningen är en plats där leken, precis som namnet antyder, spelar huvudrollen. 

Såväl form som innehåll uppmuntrar till lek och utforskande och det är även vad 

besökare ägnar sig åt i utställningen. Även om en stor del av medbesökarna i 

utställningen tar rollen som aktiv medutforskare är de som tar rollen av en helt passiv 

övervakare inte ovanlig. Då hela utställningen är uppbyggd i ett rum är det lätt att få 

översikt utan att behöva förflytta sig vilket gör det möjligt för medbesökare att sitta 

passiva och endast iaktta barnens lek. Den lekbaserade miljön är anpassad för att tåla 

alla typer av aktiviteter som barn kan komma på att ta sig för vilket också ger en 

trygghet i att låta barn leka självständigt. Två mammor besöker utställningen med fyra 

barn; två barn i fyraårsåldern, en ettåring och ett spädbarn som sitter i bärsele. 

Fyraåringarna leker fritt och självständigt i utställningen och även ettåringen rör sig på 

egen hand i rummet medan mammorna sitter lugnt på en bänk och samtalar. Endast när 

konflikter uppstår mellan barnen agerar mammorna som stannar i utställningen i över 

en timme. Flera besökare ser sin möjlighet att ta det lugnt och sitter eller står stilla på 

en plats och tittar på sin mobiltelefon. Det förekommer även att både medbesökare och 

barn tydligt talar om att de vuxna ska sitta medan barnet leker. Ett barn ber sin mamma 

sätta sig och pekar tydligt mot en bänk för att sedan gå och leka självständigt. En pappa 

berättar för sitt barn att han tänker sätta sig så kan barnet gå och leka. Detta är inte bara 

en plats för lek, det är barnens domän och de vuxna som bjuds in är de som också är 

beredda att delta i leken.  

 

De medbesökare som antar rollen som aktiv medutforskare deltar i utforskande av 

rummet och alla de lekar som rummet bjuder in till. Den sagobaserade inramningen 

bjuder besökare att träda in i olika roller och rollekar där såväl barn som vuxna klär ut 

sig till skogshuggarbarn och häxor. Det kokas trollbrygd och häxsoppa i 

pepparkakshuset, dukas upp till middagar i skogshuggarstugan, hjälplöst fångade barn 

räddas ur fängelset och björnen i rummets mitt har ständigt ryttare på sin rygg som med 

fördel arrangeras och fotograferas. För de barn som är lite äldre och inte lika roade av 

rollekar eller de som tröttnat på dessa erbjuder utställningen olika utmaningar att 

engagera sig i. För äldre barn som själva kan läsa utmaningarna bjuder dessa in till att 

ensam eller i sällskap av vänner eller medbesökare engagera och sysselsätta sig 

ytterligare en tid i rummet. Då jag besökte utställningen med mina barn tröttnade min 

åttaåring betydligt snabbare på att leka rollekar än sina yngre syskon varpå hen valde 

att söka upp och ta sig an utställningens olika utmaningar. Hen kokade soppa, städade 

stugan, mjölkade geten och kontrollerade noggrant så att alla pepparkakor hängde på 

sin plats på pepparkakshuset. För de barn som utforskar utställningen tillsammans med 

en vuxen erbjuder utmaningarna inspiration till hur utställningen kan användas och kan 

även ses som ett förslag på lekar att engagera sig i gemensamt. En kvinna läser högt på 

ett träd för sina barn om häxans skatt varpå de gemensamt letar i rummet tills de hittar 

skatten. På väg bort från skatten diskuterar de hur skatten kommit dit och om det 

verkligen är en riktig skatt. De olika utmaningarna erbjuder således också en 

vägledning till hur rummet och dess olika delar kan användas och kan också vara 

uppmuntrande till interaktion mellan barn och medbesökare.  

 

Den öppenhet till fri lek utan vuxnas inblandning eller där barn har möjlighet att röra 

sig med större avstånd till vuxna skapar också en risk för beteenden som kräver 

korrigering. Behovet av att begränsa den fria leken kan ses i de korrigeringar av barns 
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beteende som observerats vid upprepade tillfällen. Uppmaningar om att barn ska vänta 

på sin tur eller dela med sig är inte ovanligt förekommande, framförallt vid de tillfällen 

då det är många besökare i utställningen samtidigt. Detta kan ses som ett lärande av 

vad som är acceptabelt beteende i den specifika miljön samtidigt som det är 

uppmaningar som kunde ha förekommit även i andra miljöer där barn leker 

tillsammans. Den vanligaste korrigeringen av barns beteende är uppmaningar om att 

inte ha en alltför hög ljudvolym på allt från rop på hjälp och skratt till trummande på 

plåtburkar. Jag väljer att se detta som ett tecken på en påverkan av den kontext och 

inramning som museet står för. Även de tillfällen då jag hör vuxna som påtalar för barn 

att de inte får gå upp för trappan eller genom kapprummet till allmogeutställningarna 

är uppmaningar som tydligt styrda av utställningens fysiska inramning. Utställningen i 

sig är ett rum gjort för lek men inramningen med de gamla allmogeutställningarna 

påbjuder att leken i form av spring och bus såväl som hög ljudnivå inte sprider sig för 

långt utanför det fysiska rummet.  

 

Lekutställningen är en plats för lek och även om det inte är ovanligt att barn och 

medbesökare leker gemensamt är detta också en plats som ger ett stort utrymme för 

barns självständiga lekar. Som tidigare nämnts har rolleken en given plats i 

utställningen. Med utgång i en traditionell saga med ett tydligt fostrande syfte kan den 

typ av rollekar som utställningen bjuder in till ses som en konkretisering av detta syfte. 

Genom utställningen får barnen möjlighet att sätta sig in i olika roller och få en 

fördjupad förståelse för sagans barn samt en dåtid som väl samspelar med det 

kulturhistoriska museet som helhet. Dock förekommer även olika typer av lekar som 

sker, mer eller mindre, oberoende av utställningen så som tafatt och kurragömmalekar. 

Även lekar där barn jagar varandra eller gömmer sig i utställningens utrymmen för att 

hoppa fram och skrämmas är vanligt förekommande framförallt då det är 

förskolegrupper eller större antal besökare i utställningen.  

Tre utställningar ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

Vid en analys av det empiriska materialet, som observationer och besök i tre olika typer 

av utställningar genererat, har det blivit tydligt att agerande och förutsättningar för 

lärande i de olika utställningarna varierar. Dessa förutsättningar bygger på 

utställningens form utifrån vad den explicit berättar genom olika kommunikativa 

resurser men också hur den implicit uppmuntrar besökaren att agera och interagera i 

och med utställningen. I de tre utställningar som studerats, vilka är olika typer av 

utställningar som anpassats för att vara tillgänglig för barn och deras medbesökare, 

främjar såväl som hämmar formen olika aspekter av lärande. Här följer en jämförelse 

av de olika roller som barns medbesökare antar i de olika utställningarna, de olika 

aspekter av lärande som utställningar ger förutsättningar för samt andra faktorer som 

påverkar besökares agerande och interaktion i utställningarna. 

 

De roller som antas av de som besöker en utställning med barn varierar utifrån påverkan 

av en mängd faktorer. Olika faktorer kan vara dagsform, relation mellan barn och 

medbesökare, den konstellation av människor som besöker utställningen i grupp, 

utställningens kommunikativa resurser, intresse, förkunskap och förväntningar. 

Konkret synliggör observationer att olika utställningar skapar förutsättningar och 

uppmuntrar till att medbesökare antar olika roller. Medan den passiva övervakaren är 
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vanligt förekommande i den helt lekbaserade utställningen Hans och Greta 

förekommer den endast i undantagsfall i de två andra utställningarna som studerats. 

Detta påverkas av flera olika faktorer och hur dessa samspelar. Hans och Greta är en 

utställning som till större del kan överblickas från en statisk placering medan de andra 

två utställningarna i större grad kräver att medbesökare följer barnen för att kunna hålla 

dem under uppsikt. Därmed har formen en stor betydelse för i vilken utsträckning 

medbesökare antar en passiv roll. Ett öppet och överskådligt rum skapar möjligheter 

för det passiva övervakandet medan ett mer uppdelat rum med avgränsade utrymmen 

motverkar det genom sin fysiska form. I hur stor grad ett barn faktiskt har möjlighet att 

ta in och engagera sig i utställningen på egen hand är en annan faktor som har stor 

betydelse för vilken roll medbesökaren antar. I C400 finns möjlighet för yngre barn att 

ta del av interaktiva element, som framförallt bygger på fysiskt interagerande i form av 

knapptryckande och öppnande och stängande av luckor på egen hand, medan innehållet 

till stor del kräver stöttning för att bli tillgängligt. Jag upplevde att även många av de 

barnanpassade delarna, exempelvis i form av serier, krävde gemensamma samtal och 

högläsning, även av enkla texter, för att mina barn skulle kunna ta till sig dem. 

Utställningen krävde således att vi utforskade den tillsammans, hade jag ställt mig 

passiv mitt i rummet hade besöket troligtvis blivit kort och innehållsfattigt för barnen. 

I Tillsammans finns visserligen stora möjligheter för barn att utforska och leka på egen 

hand men utställningsrummet är stort och med många olika mindre rum och platåer är 

det lätt att tappa bort varandra samtidigt som det gör det omöjligt att övervaka barnen 

från en statisk placering. Genom detta uppmuntrar utställningsformen till att det fysiska 

avståndet till barnet inte blir alltför stort vilket i sin tur skapar förutsättningar för 

interaktion och större grad av medutforskande mellan barn och medbesökare.  

 

Gemensamt för de tre utställningar som studerats är att de, även om passiva 

medbesökare förekommer i större utsträckning i Hans och Greta, i hög grad 

uppmuntrar till social interaktion och därmed att medbesökare antar en medutforskande 

roll. Den passiva medutforskaren är en person som följer barnet och interagerar med 

denne när det efterfrågas och är en roll som förekommer i alla de tre utställningarna. 

Ett passivt medutforskande i Hans och Greta innebär ofta att följa barnet och på dennes 

begäran delta i rollekar genom att ”smaka på soppa” eller befria barn ur fängelset. I 

Tillsammans och C400 följer den passiva medutforskaren ofta barnet samtidigt som 

denne själv tittar på föremål och läser texter och svarar på frågor då barnet ställer dem. 

Föremål och utställningstexter som vänder sig till en vuxen publik får en framträdande 

roll just för den passiva medutforskaren som följer barnets utforskande genom 

utställningen men samtidigt tar chansen att själv ta del av innehållet. 

 

Vad det innebär att vara en aktiv medutforskare är snarlikt mellan de olika 

utställningarna men vissa skillnader framträder i materialet. I alla tre utställningar 

använder den aktiva medutforskaren sig av vägledande och strukturerande frågor och 

uppmaningar för att leda barnets fokus och försöka väcka intresse för utställningarnas 

olika delar. I C400 består den huvudsakliga interaktionen mellan barn och medbesökare 

av denna typ av frågor och uppmaningar medan leken spelar en stor roll i interaktion 

mellan barn och medutforskare i de andra två utställningarna. Även leken är av olika 

karaktär i de två lekbaserade utställningarna. I Tillsammans består leken av att utforska 

utställningsmiljön och de fysiska utmaningar det innebär. Barn och vuxna dansar, gör 

skuggor, provar hattar och sängar tillsammans men leker även lekar som är oberoende 

av miljön så som kurragömma och tafatt. I Hans och Greta spelar däremot rolleken en 
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stor roll för det aktiva utforskandet av utställningen där barn såväl som vuxna klär ut 

sig och träder in i rollen som häxa, skogshuggare eller fånge i fängelset men även här 

förekommer många lekar som är oberoende av miljön. Detta bekräftar uppsatsens 

inledande strukturering av utställningar för barn utifrån i vilken grad de är anpassade 

för lek där Hans och Greta med leken som huvudsyfte befinner sig i ena änden av 

spektrumet och C400 med föremål och berättelser i andra änden.  

 

Vilka skillnader och likheter kring olika aspekter av lärande är det som träder fram när 

de olika utställningarna jämförs? Det blir tydligt att det finns en stor variation i 

förutsättningarna för lärande i de studerade utställningarna. Det innehållsbaserade 

lärandet är det lärande som syns tydligast i C400 utifrån hur utställningen används 

vilket till stor del styrs av dess form. Utställningens resurser nyttjas i stor utsträckning 

av besökare som dock oftast tar del av ett begränsat antal av utställningens element. I 

Tillsammans bygger inte utställningen på ett innehållsligt lärande baserat på samlingar 

eller berättelser utan syftar snarare till reflektion över det svåra i att leva tillsammans. 

Där står själva utställningens innehåll i form av föremål och berättelser som redskap 

för att inspirera till reflektion och vidga perspektiven. Föremålen står inte i 

utställningen för att lära besökaren om föremålen själva eller deras specifika 

sammanhang utan för att illustrera en bredd av uppfattningar och fysiska 

representationer av allmänmänskliga företeelser. I detta sammanhang blir det svårt att 

utifrån observationer iaktta ett specifikt innehållsbaserat lärande då det innehållsliga 

lärandet är tätt sammanvävt med ett socialt lärande. Som tidigare nämnts kan ett aktivt 

användande av framförallt utställningens lekbaserade och interaktiva delar iakttas 

medan föremål och informativa skärmar framförallt nyttjas av vuxna medbesökare. Då 

Hans och Greta huvudsakligen är en lekbaserad utställning kan förväntningar på ett 

innehållsligt lärande tyckas onödigt. Dock går det inte att bortse från att många 

besökare som observerades valde att slå sig ner i björnens ide och läsa sagan om Hans 

och Greta för att sedan ge sig ut i utställningen och utforska sagans miljöer i fysisk 

form. Att ta del av sagan och göra kopplingar mellan den och utställningen blir 

oundvikligt en typ av innehållsligt lärande.  

 

En gemensam nämnare för dessa skilda former av innehållsligt lärande är att det 

innehållsliga lärandet kan främjas eller hämmas av utställningens form och att det kan 

uppstå konflikter mellan innehållsligt lärande och lek där leken tar överhanden eller 

distraherar från utställningens innehåll. Även om besökare i stor utsträckning 

interagerade med utställningen i C400 är det inte självklart att interaktion med 

utställningens form leder till ett lärande kring utställningens innehåll. Mer än en gång 

observerade jag att barn tog sig runt utställningen med fokus på barnspårets steg i 

golvet utan att stanna upp eller noggrant stängde varje lucka och tryckte på varje knapp 

som passerades utan att verka stanna upp för att se bakom luckorna eller ta del av de 

filmer som knapptryckningarna aktiverade. I Tillsammans blev de olika nivåerna och 

utställningens krypin platser för kurragömmalekar och fysiskt prövande aktiviteter 

genom klättrande, spring och kanande. De korta ögonblick jag försökte rikta mina barns 

fokus på utställningens teman eller föremål avbröts snart av en vilja att leka och ta sig 

an utställningens utrymmen genom fysisk aktivitet. I Hans och Greta var vi alla sedan 

tidigare väl förtrogna med sagan och valde därför att istället ta oss an utställningen 

utifrån lek och även om vi kanske tänkte utifrån sagan var det inget vi samtalade om 

eller reflekterade i själva utställningen. 
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Utställningar, inte bara för barn utan där barn vistas i allmänhet, är oundvikligen sociala 

platser. Barn är av naturen sociala då det krävs för att de ska kunna få sina behov 

tillfredsställda innan de är mogna att själva sörja för det. Därför är utställningar för barn 

även en plats för ett socialt lärande. Jag har valt att fokusera på två aspekter av socialt 

lärande som observerats i de studerade utställningarna. Det första är det lärande kring 

ett förväntat beteende som styrs av den institutionella inramningen. Detta lärande 

förekommer i mycket begränsad utsträckning i C400 och Tillsammans medan det 

förekommer mer frekvent i Hans och Greta. Att det skiljer sig mellan de olika 

utställningarna beror sannolikt på ett flertal faktorer. Utställningens form styr vilken 

typ av agerande och beteende som uppmuntras och är lämplig. I C400 bidrar den 

innehållstäta utformningen till att besökare rör sig långsamt. De smala gångarna och 

föremål, texter och bilder i olika nivåer från golv till tak tävlar ständigt om 

uppmärksamheten från besökaren som måste hålla sig alert för att inte missa något. De 

medbesökare vars barn är mer intresserade av lek går snabbt genom rummet vidare till 

lekrummet. Besökares agerande i utställningen styrs också av närheten till lekrummet. 

Kanske skulle fler korrigeringar förekomma om inte lekrummet låg vägg i vägg så att 

alltför vilt eller högljutt agerande snabbt kan hänvisas dit istället? Utformningen av 

Tillsammans bjuder in till fysiskt aktiv lek som i många sammanhang skulle ses som 

problematisk på ett museum. Dock är rummet tydligt avgränsat från övriga 

utställningar då det är placerat på en separat våning som delas med restaurang och 

toaletter. Risken för att lek och höga ljud skulle sprida sig till platser på museet där de 

är oönskade är liten. I Hans och Greta är situationen en annan. Utställningsrummet är 

separerat från de äldre allmogeutställningarna endast med en trappa på ena sidan och 

ett litet kapprum på den andra. Alla tre utställningar som observerats är anpassade på 

ett sådant sätt att miljöerna är hållbara för barns fysiska interaktion och att inga 

ömtåliga föremål kan skadas. Dock finns det angränsande miljöer där så inte är fallet i 

Hans och Greta varför leken måste begränsas till att stanna inom utställningsrummet. 

Dessutom är detta utställningsrum betydligt mindre än framförallt Tillsammans och 

därför kan alltför vilda lekar och höga ljud bli störande även för de som vistas i samma 

rum. I detta sammanhang blir utställningsrummet såväl som den omgivande kontexten 

viktig för vad som betraktas som ett önskat beteende. Sammantaget är det framförallt 

den fysiska kontexten i form av omgivande utställningar eller andra utrymmen som styr 

vad som är ett förväntat beteende men även utställningens form kan styra besökares 

beteende i olika riktningar. 

 

Den andra aspekten av socialt lärande som observerats är det som sker oberoende av 

utställningen vilket kan ses i de lekar som inte är beroende av eller knyter an direkt till 

den. Då detta är ett socialt lärande som är beroende av lek förekommer det endast i de 

lekbaserade utställningarna. Varför är det inte någon som ser möjligheterna till 

kurragömma mellan montrarna i C400? Detta visar på en tydlig gräns för att lek är en 

aktivitet som inte betraktas som lämplig i utställningen. Den institutionella 

inramningen bjuder in till lekfullt utforskande men rollekar eller tafatt är lekar som med 

fördel hänvisas till lekrummet. Att museet har ett lekrum kan också vara en tydlig 

markör att leken bör hållas utanför museets övriga utrymmen. Fyller den av 

utställningen oberoende leken något egentligt syfte? En tolkning är att denna typ av lek 

är en form av testande av gränser för vad som är acceptabelt i utställningsrummet och 

kan därmed fylla ett visst fostrande syfte i att barnet får veta var gränserna för 

acceptabelt beteende går. En annan tolkning är att dessa lekar uppstår vid tillfällen då 

barn av någon anledning blivit uttråkade eller tröttnat på utställningen på grund av att 
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de inte kan ta till sig innehållet på egen hand, redan har utforskat hela utställningen 

eller har svårt att strukturera och avgränsa hur utställningen kan användas. Utifrån 

dessa tolkningar fyller den lek som sker oberoende av utställningens innehåll ingen 

funktion för besökarens innehållsliga lärande men de står för ett socialt lärande och kan 

till viss del även beröra ett lärande kring vad som är ett accepterat beteende i 

utställningen.  

 

I denna analys har de olika utställningarna studerats utifrån de ramverk i form av 

medbesökares roller och olika aspekter av lärande som presenterades inledningsvis i 

kapitlet. Slutligen har de tre utställningarna jämförts för att synliggöra likheter och 

skillnader. Jämförelsen visar att det finns vissa skillnader men även många likheter 

mellan de olika utställningarna. I nästa kapitel kommer dessa likheter och skillnader att 

diskuteras närmare utifrån tidigare forskning och uppsatsens teoretiska perspektiv. 
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Diskussion 

Utställningar för barn är en plats där olika intressen kan stå i konflikt. Från museets 

sida kan det finnas en önskan om att bredda sina målgrupper och kunna erbjuda såväl 

barn som deras familjer meningsfulla upplevelser eller att vara konkurrenskraftiga och 

säkra ekonomin genom intäkter såväl som bidrag. Samtidigt kan en utställning för barn 

skapa en risk för att övriga besökare störs av hög ljudnivå, spring och lek och att 

samlingar utsätts för slitage. I den diskussion som följer kopplas de resultat som 

presenterats i analysen till uppsatsens bakgrund och problemformulering såväl som 

teori och tidigare forskning. Inledningsvis förs diskussionen utifrån den indelning av 

olika typer av utställningar för barn i lekrum, barnutställning och barnspår som gjordes 

i uppsatsens inledning utifrån vilka syften utställningar för barn fyller. Därefter följer 

en fördjupad diskussion kring förutsättningarna för lärande i olika typer av utställningar 

för barn ur ett sociokulturellt perspektiv. Slutligen förs en diskussion kring lekens roll 

på museer.  

Lekrum, barnutställningar och barnspår 
 

Indelningen av olika typer av utställningar för barn som görs i uppsatsens inledning 

struktureras utifrån vilken plats leken tar i utställningsformen men även användandet 

av föremål där en högre grad av lekanpassning innebär en lägre grad av föremål. För 

just de utställningar som observerats stämmer denna indelning väl. Dock visar det 

empiriska materialet att föremålen fyller en begränsad funktion för de barn som besöker 

dessa utställningar. Jag gick in i denna undersökning i tron om att jag, bland annat, 

skulle studera hur föremål i utställningar användes av barn och hur de relaterade till lek 

men resultatet av denna undersökning visar att föremålen spelar en väldigt liten roll när 

barn besöker utställningar som anpassats just för dem. Min förhoppning var att jag och 

barnen när vi besökte Tillsammans skulle utforska och undersöka montrar med 

fascinerande och fantasieggande föremål i en lekfull inramning. Min erfarenhet blev 

det motsatta. Vi rörde oss, utifrån barnens intressen, i ett lekrum med en 

föremålsbaserad inramning. Mitt vuxna perspektiv var inte samma som barnens. 

Därmed inte sagt att utställningen inte fyllde en funktion och gav oss alla intressanta 

erfarenheter som vi tagit med oss. Jag fick möjlighet att studera föremål och läsa fakta 

medan barnen utforskade interaktiva stationer och lekte. Trots att jag gjorde mitt bästa 

för att väcka barnens intresse för föremål var andra delar av utställningen helt enkelt 

mer intressant för dem. Detta liknar det agerande som observerats hos passiva 

medutforskare i såväl C400 som Tillsammans. Medan de vuxna tar in en mer 

traditionell utställning får barnen utforska och leka utifrån sina intressen. Även om 

Tillsammans och C400 är två utställningar som anpassats för att bli tillgängliga för barn 

bör de kanske huvudsakligen ses som anpassade för barn och medbesökare, där 

utställningsaspekten är anpassad för vuxna och lekaspekten för barn. Utifrån denna 

observation väcks en fråga om det överhuvudtaget fyller något syfte att försöka 

intressera barn för föremål och annat innehåll. Yngre barn har inte kapacitet att uppfatta 

tid så som vuxna gör. För att förstå det abstrakta konceptet tid krävs en viss grad av 

mognad och erfarenhet vilket barn uppnår först omkring åttaårsåldern (Shaffer 2010). 
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Även avstånd är ett mått som är svårt att uppfatta för ett barn (Liben & Christensen 

2011) där långt borta kan vara ICA på andra sidan stan likaväl som månen. Autentiska 

föremål som representation av förgången tid eller stora avstånd förhöjer därför inte ett 

barns upplevelse utan behöver knyta an till något som barnet personligen kan relatera 

till. I detta sammanhang blir representationer som kittlar fantasin och sätter igång 

tankarna de bästa redskapen för att skapa möjligheter för lärande oavsett om de besitter 

någon historisk autenticitet eller ej. För ett barn kan gränserna mellan fantasi och 

verklighet vara otydliga och det som stimulerar fantasi och lek kan skapa lärande likväl 

som något med en större verklighetsförankring.  

 

Om syftet är att även barn ska ta del av de mer föremålsbaserade delarna av 

utställningen är inte fokus för denna uppsats och inget som kan besvaras utifrån 

materialet men observationerna visar att det endast sker i väldigt begränsad 

utsträckning. I uppsatsens inledning diskuterades föremålens roll i utställningar och 

min ståndpunkt är att föremål är museets hjärta, det som gör museet unikt i förhållande 

till andra former av förmedling. Vad innebär det då i relation till de krav som ställs på 

museer att vara kunskapsbaserade att föremålen spelar en så liten roll i utställningar för 

barn? Denna fråga har inget självklart svar om det inte finns en klar bild av vad syftet 

med utställningen för barn är. Intentioner och avsett syfte för de specifika 

utställningarna ligger utanför fokus för denna uppsats, däremot ger undersökningen 

underlag för att diskutera det spektrum av syften som kan förekomma vid skapande av 

utställningar för barn. 

 

Utställningar för barn har för vissa museer betraktats som en metod för att skapa 

museivana och motverka höga trösklar i framtiden (Lihammer & Ali 2018 s. 55). Även 

om föremålen i de utställningar som observerats spelar en väldigt liten roll för de 

besökande barnen och de i en av utställningarna är ytterst få kan det betraktas som en 

första introduktion till att vistas i en museimiljö. I den specifika miljö som en 

traditionell utställning är finns ett förväntat beteende som baseras på hänsynstagande 

från besökaren i många avseenden. Den fysiska miljön styr besökarens beteende genom 

att denne förväntas hålla sina fingrar i styr och inte röra vid föremål som placerats 

tillgängligt och att vara aktsam med utställningen. Den sociala miljön påbjuder att 

potentiella andra besökare inte störs genom höga ljudnivåer, spring eller på andra sätt 

utsvävande beteenden. Dessa krav på självkontroll kan upplevas vara för höga för ett 

barn att leva upp till. Ur detta perspektiv kan en anpassad utställningsform bli ett 

utmärkt första steg för barnet att vänja sig vid utställningsmiljön. Utifrån tidigare 

resonemang kring barns begränsningar i att uppfatta autenticitet kan föremålskopior 

och iscensatta miljöer fungera som ett fullgott substitut för autentiska föremål. Dessa 

föremålskopior och miljöer erbjuder dessutom möjlighet till en fysisk närhet och 

interaktion som autentiska föremål inte kan erbjuda på grund av de krav på bevarande 

som de omgärdas av. Jag menar att om utställningen ska fungera som en inkörsport till 

museimiljön fyller det ändå ett syfte att inkorporera de autentiska föremålen, trots barns 

begränsade uppfattningar och intresse. Föremål med begränsad tillgänglighet kommer 

att vara en komponent i de utställningar som barnen som vana museibesökare förväntas 

kunna behärska i framtiden. Som undersökningen visat fyller de autentiska föremålen 

däremot en betydande funktion för medbesökare som, framförallt i barnutställningen 

och i den utställning som har ett barnspår, ägnar mer tid åt att utforska dem. Därmed 

kan de autentiska föremålen ses som ett redskap för att anpassa utställningen för två 

målgrupper som oundvikligen kommer att besöka utställningen samtidigt: barn och 
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medbesökare. Att då göra utställningar som helt saknar autentiska föremål gör att en 

potentiell målgrupp som kommer att besöka utställningen förbises. Tidigare forskning 

visar på att det är viktigt i utställningar för familjer att utställningens teman kan väcka 

intresse och erbjuda utmaning för alla i familjen oavsett ålder (Ash 2002). I min 

undersökning blir behovet av att väcka intresse för olika åldrar också tydligt i den 

utställning som har ett ytterst begränsat antal autentiska föremål där ett passivt 

agerande förekommer i större utsträckning. I brist på inslag som lockar och är 

anpassade för medbesökare faller dessa istället in i förströelse och passiva tidsfördriv 

så som att istället interagera med sina mobiltelefoner. Hade denna utställning erbjudit 

ett innehåll anpassat för vuxna medbesökare hade dessa även kunnat ses som förebilder 

i hur de interagerar med montrar och föremål. De hade även kunnat bli ambassadörer 

för att på ett naturligt sätt väcka barns intresse genom att helt enkelt själv visa intresse 

utan att behöva försöka kontrollera deras beteende i någon större utsträckning. Kanske 

är det bristen på förebilder i förväntat agerande som gör att det i lekutställningen 

förekommer korrigeringar av barns beteende i större utsträckning än i de utställningar 

som har större mängd autentiska föremål. Att inkorporera autentiska föremål i 

utställningar för barn har många fördelar i form av anpassning för bredare målgrupper 

och i syfte att fungera som en inkörsport men finns det då något syfte med att ha ett 

lekrum, helt utan föremål, på museet? 

 

Ett lekrum kan i detta sammanhang fylla en funktion av att stå som en tydlig kontrast 

till utställningsmiljön. Genom att göra det ger den signaler att det finns platser som är 

avsedda för lek och mer utsvävande beteenden medan dessa beteenden bör begränsas i 

utställningarna. I den observerade utställningen med ett närliggande lekrum uppstår 

ytterst sällan behov av att korrigera barns beteende. Istället vägleds barn med alltför 

utsvävande beteenden snabbt genom utställningen vidare till lekrummet. På vägen 

lockas de kanske av något de ser i utställningen och får en chans att stanna upp och 

utforska. En kort stund får barnet öva på att reglera sitt beteende utifrån vad som 

förväntas, vilket avsaknaden av korrigeringar visar på att de utan problem klarar av att 

leva upp till. När intresset tryter och leklusten är för stark finns möjligheten att lämna 

utställningen och få sitt lekbehov tillfredsställt. Dock finns det vissa motsättningar 

mellan att låta ett lekrum agera som inkörsport till museimiljön och att samtidigt 

separera leken från utställningsmiljön. För vad är det barn som besöker utställningar 

som är anpassade specifikt för dem får för vana om det beteende som uppmuntras inte 

betraktas som önskvärt i museets andra delar? Om museet genom att skapa ett rum för 

barn vill fostra framtida museibesökare skulle det då inte vara önskvärt att fostra dem 

in i ett önskvärt beteende? I och med att museernas roll i samhället förändras sker det 

också förändringar i vad som kan betraktas som ett önskvärt beteende. I detta 

sammanhang är det kanske snarare det förväntade beteendet i de mer traditionella 

utställningarna som behöver förändras och anpassas till vad besökare förväntar sig av 

museet.  

Förutsättningar för lärande i utställningar för barn 
 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har varit fruktbart för att studera lärande i 

utställningar för barn. Då lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv är ett väldigt 

brett begrepp har jag valt att fokusera på vissa aspekter av lärande. Analysen visar att 

det finns goda förutsättningar för de studerade aspekterna av lärande med en viss 
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variation mellan de olika utställningarna. I följande stycke förs en diskussion kring 

variationerna i förutsättningar för lärande i relation till uppsatsens teoretiska perspektiv 

och tidigare forskning. 

 

Tidigare forskning kring lärande i utställningar har ofta fokus på ett innehållsligt 

lärande även om resultaten ofta visar på att det finns andra aspekter av museet som styr 

lärande och interaktion (Ash 2002; Insulander 2010). En utgångspunkt för denna 

uppsats är, med stöd i museilagen, att alla utställningar vill lära sina besökare något. 

Dock har samtal och observationer visat att det som en utställning vill lära sina 

besökare inte alltid är något som uttalas explicit i utställningen och att det inte alltid 

finns några givna svar för vad besökaren förväntas kunna lära sig. En utställning kan 

vara en arena för att väcka tankar och inspirera. Det kan vara en plats där besökaren 

uppmuntras att reflektera över sitt eget liv utifrån utställningens frågeställningar och 

kopplingar mellan olika tider och platser. Det kan vara en plats som uppmuntrar social 

interaktion och övning i att samarbeta. Detta är också en form av innehållsligt lärande 

men ett innehållsligt lärande som är svårt att ta fasta på, framförallt utifrån en passiv 

observation. Den grundläggande förutsättningen för att besökaren ska kunna ta del av 

detta innehåll är trots allt att denne interagerar med de resurser som finns i utställningen 

vilket jag i sammanhanget har valt att fokusera på. I utställningar för barn sker det en 

stor bredd av olika former av interaktion med utställningens resurser och med 

medbesökare. Vilken form denna interaktion tar styrs mycket av hur medbesökaren 

väljer att interagera med barnet vilket i analysen definierats som olika roller.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är en aktivt medutforskande roll den mest fördelaktiga 

för att skapa förutsättningar för lärande för barnet. Genom samtal och vägledning i 

form av kommunikativa stöttor hjälper medbesökaren barnet att vägleda och 

strukturera barnets utforskande för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för 

lärande. Begreppet närmaste utvecklingszon har visat sig vara användbart i 

sammanhanget i likhet med tidigare forskning (Ash 2002). Forskning har också visat 

att en högre grad av medierande från en vuxen skapar större förutsättningar för lärande 

(Crowley & Jacobs 2002) vilket ger stöd för att en aktivt medutforskande roll är mest 

fördelaktig för att skapa förutsättningar för lärande. Jag förväntade mig när jag inledde 

undersökningen att det skulle finnas skillnader i hur stor grad medbesökaren deltog 

aktivt men observationerna visar att ett aktivt medutforskande förekommer i ungefär 

lika stor utsträckning i alla tre utställningar. Den aktiva medutforskaren använder 

kommunikativa stöttor för att vägleda och i de observerade grupperna framstår det ofta 

som att medbesökaren är någon som är barnet närstående med kännedom om barnets 

förkunskaper. Utifrån denna förkunskap kan kommunikativa stöttor göra att barnets 

möjligheter för lärande utvidgas i jämförelse med vad de kunnat lära sig utan 

vägledning. Det vill säga att det sker ett lärande inom barnets närmaste utvecklingszon 

(Säljö 2000 s. 119).  

 

En stor del av tidigare forskning kring lärande på museer utgår inte från ett 

sociokulturellt perspektiv utan ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande (Hein 1998; 

Falk & Dierking 2000; Hooper-Greenhill 2007). Utifrån detta perspektiv är det egna 

utforskandet viktigt för lärande (Insulander 2005) och i ett sådant sammanhang skulle 

den aktiva medutforskaren ses som alltför styrande. Där skulle istället den passiva 

medutforskaren kunna ses som den mest fördelaktiga rollen för att skapa 

förutsättningar för lärande genom att erbjuda sina kunskapsresurser utan att störa 
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barnets eget utforskande. Med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv går 

däremot många möjligheter till lärande förlorade när medbesökaren antar en passiv roll 

i utforskandet av utställningen. Detta visar på att det är viktigt för den som producerar 

en utställning för barn att göra noggranna övervägande och informerade val kring vilka 

perspektiv på lärande som används som utgångspunkt.  

 

Att styra medbesökare att agera på ett visst sätt har inte utställningar möjlighet att göra 

och bör inte heller vara något de strävar efter. Däremot kan kommunikativa resurser 

uppmuntra och vägleda medbesökaren mot en mer aktiv interaktion med barnet. En 

förutsättning för detta är att utställningen erbjuder resurser som kan väcka intresse och 

erbjuda utmaning för olika åldrar (Ash 2002). Att erbjuda information i olika nivåer 

kan vara en metod för att erbjuda utmaning för besökare i olika åldrar. I 

barnutställningen och barnspåret görs detta genom att samma företeelse presenteras 

och förklaras med hjälp av olika kommunikativa resurser. Dock främjar ett sådant 

berättande framförallt ett passivt medutforskande då det ofta resulterar i att de delar 

som barnet utforskar är separerade från de som den vuxna utforskar. För att skapa bästa 

förutsättningar för ett aktivt medutforskande krävs det att de resurser som är anpassade 

för barn och vuxna är integrerade i varandra fysiskt såväl som intellektuellt. I de 

observerade utställningarna är ett exempel på detta den utställningsform som ställer 

frågor och väcker funderingar. Att reflektera kan barn såväl som vuxna göra och genom 

att ta avstamp i andra människor berättelser kan gemensam reflektion också vara ett 

sätt att skapa diskussion och öppna upp för nya perspektiv. Det är även viktigt att 

utställningen knyter an till besökarens eget liv för att den ska väcka intresse och 

engagera (Fors 2006). Att bjuda in besökaren att reflektera och ställa frågor om dennes 

eget liv skapar förutsättningar för att koppla utställningens innehåll och relatera detta 

till det egna livet.  

 

Även utställningsformen kan vara ett redskap som uppmuntrar medbesökare att delta 

aktivt i barnets utforskande av utställningen genom att styra denna att hålla sig fysiskt 

nära. Detta görs framförallt i den observerade barnutställningen och i barnspåret där 

uppdelningen av rummet gör att medbesökaren måste hålla sig inom ett kort avstånd 

till barnet för att kunna ha det inom synhåll. En sådan form skapar indirekt större 

möjligheter för ett medutforskande då det omöjliggör ett passivt övervakande för den 

medbesökare som känner behov av att kunna se barnet.  

 

Av den forskning som bedrivits i svensk såväl som i internationell kontext kring museer 

och lärande såväl som kring barn på museer finns det flera exempel som visar på att 

det inte enbart är utställningens form och dess kommunikativa resurser som styr 

besökares agerande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan museet ses som en 

sociohistorisk miljö där det finns vissa traditioner kring hur en besökare förväntas bete 

sig (Säljö 2000) vilket kan förklaras med begreppet beteendemiljöer (Falk & Dierking 

2000). Den specifika beteendemiljö som en museiutställning är styr hur 

kommunikation förs kring dess innehåll (Ash 2002) samt vad besökare skapar för 

meningar kring det (Insulander 2010). Den historiska kontexten styr också synen på 

kunskap och skapar normer för besökares handlingar (Insulander 2010). Att lära är ur 

ett sociokulturellt perspektiv en ständigt pågående process där vissa fysiska och 

intellektuella redskap approprieras genom att förmågan att tillämpa dem utvecklas och 

fördjupas. För det barn som ska lära sig att agera lämpligt inom utställningen kan detta 

uttryckas som att barnet approprierar den specifika beteendemiljön (Säljö 2000; Falk 



 

 

 55 

& Dierking 2000). Detta gör barnet dels genom att iaktta andra besökares agerande dels 

genom att vuxna med större erfarenhet av miljön korrigerar barnens beteende när det 

träder utanför vad som är accepterat i miljön. Av de utställningar som observerats 

förekommer korrigeringar i störst utsträckning i lekutställningen. Utifrån tidigare 

diskussion skulle en anledning till detta kunna vara att det i lekutställningen saknas 

vuxna förebilder som visar vad för beteende som är önskvärt i utställningen. Analysen 

visar även att det kan bero på den kontext utställningen är placerad inom på museet. 

Lekutställningen som observerats där ett större antal korrigeringar förekommer ligger 

i nära anslutning till mer traditionella utställningar. I barnutställningen saknas 

korrigeringar trots att mycket hög ljudvolym, spring och lek är vanligt, troligtvis på 

grund av att den är placerad på en egen våning. Den omgivande kontexten skapar 

således olika krav och förväntningar i beteendemiljön.  

 

Sammanfattningsvis är olika roller, agerande och interaktion komponenter som kan 

skapa förutsättningar för lärande på museer om de uppmuntras och främjas genom 

utställningars kommunikativa resurser. Inom den sociohistoriska kontext som museer 

är har en beteendemiljö utvecklats. Utställningar för barn bryter mot den beteendemiljö 

som en traditionell utställning är genom uppmuntran till lek och acceptans för 

beteenden som träder utanför vad som traditionellt är ett förväntat beteende på museet. 

I följande stycke kommer lekens roll på museer att diskuteras utifrån forskningens 

resultat i relation till teori och tidigare forskning. 

Lekens roll på museer 
 

Leken är ett naturligt tillstånd för barn. Forskning visar att barn från alla kulturer 

fantiserar och leker fantasilekar oavsett om det uppmuntras eller motarbetas. Dessutom 

ser utvecklingen snarlik ut kring hur dessa lekar utvecklas, från enkla låtsaslekar där 

en banan är en telefon eller en pinne en kniv, till avancerade rollekar (Lillard, Pinkham 

& Smith 2011). Inom ett sociokulturellt perspektiv är leken en aktivitet där barn får 

möjlighet att pröva olika roller och därmed träna på att anpassa sitt agerande utifrån 

vad som är lämpligt för den egna rollen i relation till andra roller. Därmed kan leken 

konstateras vara ett verktyg för lärande som i ett sociokulturellt perspektiv framförallt 

stöttar barnet i att utveckla sina sociala färdigheter (Lindqvist 1999). Museiverksamma 

menar även att leken kan vara ett redskap för lärande exempelvis genom att barn 

uppmuntras att sätta sig in i specifika roller för att få en känsla för hur livet kan ha tett 

sig i en annan tid eller på en annan plats. Leken kan också vara inriktad på att barnet 

får leka att det utför specifika aktiviteter där rekvisita eller föremålskopior kan vara ett 

redskap för att sätta igång fantasin och vägleda barnet genom aktiviteten (Dyson 2010).  

 

I uppsatsens inledning skisseras en bakgrund över hur museer drivits mot att bli alltmer 

publikorienterade platser som konkurrerar på upplevelsemarknaden samt hur barns roll 

på museet har utvecklats. Idag är det självklart på de flesta museer att det finns 

verksamheter som vänder sig huvudsakligen till barn. Med fokus på utställningar för 

barn väcks frågor kring hur stort utrymme leken tillåts ta och vad det får för 

konsekvenser för museet. Den undersökning som gjorts visar på att det är mer eller 

mindre oundvikligt att, framförallt yngre, barn leker i utställningar, i alla fall om de 

tillbringar någon längre tid i utrymmet. Finns det inte utrymme för lek tröttnar barnen 
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snabbt. Samtidigt visar undersökningen på att leken också kan innebära en begränsning 

i tillgängligheten genom att ta fokus från föremål och andra faktabaserade resurser.  

 

Trots det fokus som läggs på barn och unga som målgrupp är forskningen kring barn 

och museer begränsad och tar sällan hänsyn till lekens roll på museet. I praktiken finns 

leken ofta med som en självklar komponent i utställningar för barn, trots detta saknas 

en tydlig diskussion kring leken på museer, vad den fyller för funktioner och hur den 

kan vara en resurs för lärande. I debatter omnämns leken ofta i negativa ordalag som 

en motpol till lärande vilket jag anser är att förringa lekens betydelse och bortse från 

många av dess funktioner. Att sammanföra resultaten av denna undersökning, som 

visar på att barn leker i utställningar, med en syn på leken som ett kraftfullt redskap för 

barns lärande visar inte bara på det oundvikliga i att inkorporera leken utan även på de 

positiva följder det kan få för museet såväl som barnet. 

 

Att påstå att leken enbart är positiv och oproblematisk hade varit att förminska de 

utmaningar den innebär för museerna i form av slitage och störningar. I de observerade 

utställningarna blir leken problematisk endast i lekrummet Hans och Greta. Där blir 

den problematisk på grund av den omgivande kontexten med tillgängliga men ömtåliga 

museiföremål. Som utställningsform innebär friluftsmuseet en större utmaning i att 

kombinera lek med övriga museet och ett behov att tydligt avskilja leken från övriga 

museet uppstår. Dessutom påvisar observationerna att en konkurrens kan uppstå mellan 

de lekbaserade och de innehållsbaserade delarna av utställningen. Därför är det, som 

tidigare nämnts, viktigt att de mer lekbaserade delarna har en tydlig anknytning till 

innehållet för att på så sätt bli redskap för lärande i utställningen. 

 

Har några bra exempel på hur lek och innehåll kan kombineras på ett fruktbart sätt 

framkommit i observationerna? Ett väl fungerande exempel fick jag och mina barn 

erfara i Tillsammans där en station var utformad för att leka charader utifrån bilder på 

föremål som sedan kunde studeras i närliggande montrar. Denna lättsamma lek kunde 

vi leka tillsammans och väckte ett intresse för att även ta del av de föremål som 

avbildats. På så sätt blev leken en ingång till innehållet. Ett annat exempel är en skylt 

på skogshuggarens stuga i Hans och Greta som berättar att det inte var lätt att leva som 

fattig skogshuggare och sedan uppmanar besökaren att utföra olika sysslor som att 

hämta vatten i brunnen, mjölka geten och sopa golvet. Denna skylt är ett exempel på 

hur utställningens innehåll istället kan bli vägledande för leken och barnen, gärna i 

sällskap med en vuxen, får möjlighet att leva sig in i olika roller och därmed reflektera 

över hur det kan ha varit att leva i en annan tid. 

 

Lek är ett naturligt redskap för barns lärande (Lillard, Pinkham & Smith 2011) och 

kommer också mer naturligt att fånga barnets intresse än andra former av 

kommunikation. Innehåll i form av föremål och berättelser får därmed svårt att 

konkurrera med leken när denna har en plats i utställningen.  
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Slutsatser 

 

En utgångspunkt för denna uppsats är att utställningar som anpassats för barn rör sig 

på en skala utifrån hur stor plats leken tar i de olika anpassningar som gjorts samt 

föremålens roll i utställningen. Från det rena lekrummet till olika hjälpmedel eller spår 

för att tillgängliggöra en utställning där barn inte är den primära målgruppen. Utifrån 

detta görs även ett antagande att olika typer av utställningar för barn kommer att skapa 

olika förutsättningar för lärande. Detta är något som i viss grad bekräftats i analysen av 

det empiriska materialet vilken även visar på att sambanden är mer komplexa än så. 

Det är många aspekter som har en betydelse för vilka förutsättningar för lärande som 

en utställning kan erbjuda. Jag har valt att fokusera på aspekter så som institutionell 

inramning, lek, formgivning och socialt samspel för att skapa en bild av förutsättningar 

för lärande i tre olika utställningar. Här i uppsatsens avslutande kapitel presenteras de 

slutsatser som kan dras kring de frågeställningar som ställdes inledningsvis. Slutligen 

diskuteras värdet av den kunskap som denna forskning bidragit med och vilka luckor 

som fortfarande finns att fylla inom ämnet.  

Lek, lärande och interaktion 
Uppsatsens frågeställningar ställdes utifrån en önskan skapa en bild av ett fält där den 

tidigare forskningen, framförallt i en svensk kontext, är mycket begränsad. Här 

sammanfattas och diskuteras undersökningens resultat i relation till uppsatsens 

frågeställningar. Samtidigt förs en diskussion kring hur metoderna samspelar med 

frågeställningarna och hur dessa skulle kunna fördjupas.  

 

För att skapa en översiktlig bild av vad besökare konkret gör i olika typer av 

utställningar för barn formulerades den första frågeställningen kring hur besökare 

agerar i dessa utställningar och hur det skiljer sig mellan olika typer av utställningar. 

Genom passiva observationer där besökare i de olika utställningarna iakttagits har 

återkommande agerande återkommit som i vissa avseenden skiljer sig mellan de olika 

utställningarna medan de i andra avseenden är snarlika. Ett gemensamt drag för alla de 

tre observerade utställningarna är att de som besöker utställningar med barn i stor grad 

är aktiva och deltar i barns utforskande av utställningarna. Medbesökare leker, 

utforskar, visar, vägleder, berättar och reflekterar tillsammans med barnen. Barn är 

barn, de leker utforskar, testar gränser och upplever med hela sinnet såväl som kroppen. 

Genom att ta fasta på tre definierade roller blir återkommande mönster i medbesökares 

agerande synligt. Dessa roller definieras utifrån deras grad av aktivitet och deltagande 

i barnets utforskande från den passiva övervakaren till den passiva eller aktiva 

medutforskaren. De skillnader i dessa roller som finns mellan de olika utställningarna 

är framförallt att den helt passiva övervakaren huvudsakligen förekommer i lekrummet 

medan de andra rollerna förekommer med en jämn fördelning över utställningarna. 

Genom begreppet närmaste utvecklingszon där kommunikativa stöttor är ett viktigt 

redskap synliggörs att även enkla frågor och vägledningar kan ses som stödjande för 

barns lärande. Indelningen av medbesökares agerande framträdde tydligt vid 

bearbetning av materialet. Dock skulle agerande givetvis kunna studeras utifrån andra 
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inriktningar exempelvis utifrån samtal eller andra kategoriseringar av agerande. Med 

lärande, och då framförallt barns lärande, i fokus blev dessa roller och hur de skapar 

förutsättningar för lärande ett passande perspektiv att tillämpa. Rollerna synliggör 

också de fall där utställningens form eller innehåll styr eller uppmuntrar besökaren i en 

specifik riktning utifrån hur stor utsträckning de förekommer. Att utgå från dessa roller 

har visat sig vara ett förhållandevis trubbigt perspektiv som ger en översiktlig bild av 

medbesökares agerande där några detaljerade slutsatser har varit svåra att dra. Då den 

tidigare forskningen inom området är mycket begränsad fyller det trots allt ett syfte att 

skapa en översiktlig bild av besökares agerande som kan stå som grund för nya 

frågeställningar och fortsatt forskning. För att nå andra resultat hade andra 

frågeställningar och en mer specifikt inriktad metod med fokus på enskilda detaljer 

krävts. Det hade även krävt en annan typ av observation med ett större krav på tydligt 

samtycke och mer närgångna observationer. Att studera agerande i utställningar för 

barn enbart utifrån medbesökares agerande förbiser en viktig grupp av besökare 

nämligen barnen. Att inte upprätta något ramverk för barns roller som baseras på olika 

agerande är ett ställningstagande som har sin grund i uppsatsens teoretiska perspektiv 

där fokus ligger på lärande vilket i detta fall utifrån de valda utställningarna naturligt 

blir barns lärande.  

 

För att studera hur agerande påverkar möjligheter till lärande har det teoretiska 

perspektivet varit vägledande som ett stöd i att utforma studien såväl som att rikta fokus 

mot vissa specifika aspekter i det empiriska materialet. När olika typer av agerade 

synliggjorts vänder jag mig därför till uppsatsens andra frågeställning som berör hur 

agerande och interaktion kan ses som uttryck för ett pågående lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Då lärande i ett sociokulturellt perspektiv är ett väldigt brett 

begrepp gjordes ett urval bland de aspekter av lärande som kunde urskiljas i materialet. 

Det teoretiska perspektivet förespråkar att betrakta lärande som ett resultat av socialt 

samspel föll det sig naturligt att ta fasta på olika former av socialt lärande. Med fokus 

på utställningar och intresse för vilken påverkan den historiska och institutionella 

inramningen har på besökares agerande görs ett antagande att det finns ett förväntat 

beteende som skiljer sig åt mellan traditionella museiutställningar och utställningar för 

barn. Utifrån detta antagande valdes de tre aspekterna innehållsligt lärande, socialt 

lärande som styrs av kontexten och den institutionella inramningen samt ett socialt 

lärande som är oberoende av utställningsmiljön. Det innehållsliga lärandet studeras 

framförallt utifrån vilka förutsättningar som skapas genom att besökare faktiskt 

interagerar med utställningen och dess olika delar. Denna aspekt visar att barn 

framförallt lockas av de interaktiva och lekbaserade delarna av utställningarna. Det vill 

säga de delar som går att fysiskt interagera med och som uppmuntrar till någon form 

av fysisk aktivitet eller de delar som stimulerar lek, fantasi och kreativitet. Samtidigt 

står föremål och information i form av texter eller digitala resurser till större del som 

en kuliss i utställningarna, i alla fall för barnen. Däremot samspelar en mer passiv roll 

hos medbesökaren med en större grad av utforskande av föremål och innehåll. Därmed 

kan faktabaserat innehåll i utställningar framförallt ses som en resurs för medbesökare 

att ägna sig åt medan barnen utforskar på egen hand. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

där den sociala interaktionen är viktig för att skapa förutsättningar för lärande är detta 

inte att betrakta som något positivt. För att skapa bästa förutsättningarna för lärande 

bör utställningar för barn uppmuntra till interaktion mellan barn och medbesökare. 

Därmed är ett viktigt resultat att lek och interaktiva delar bör integreras med föremål 

och fakta som uppmuntrar till gemensamt utforskande för att skapa bästa möjliga 
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förutsättningar för lärande i utställningar. För att fördjupa kunskapen kring hur detta 

kan göras hade det varit intressant att välja ut ett antal exempel där föremål och fakta 

integreras och sedan mer ingående studera hur dessa fungerar genom 

videoobservationer och intervjuer. Den andra aspekten av lärande som studeras är ett 

lärande som styrs av kontexten och den institutionella inramningen vilket blir synligt 

när barns beteende korrigeras för att de träder utanför vad som förväntas av dem i 

utställningar. Denna aspekt av lärande blir synlig framförallt i lekutställningen Hans 

och Greta där ett större antal korrigeringar förekommer. Den vanligaste typen av 

korrigeringar berör för hög ljudnivå och ett alltför hetsigt beteende. Vad som är 

anledningen till att dessa korrigeringar förkommer framförallt där kan bero på flera 

olika faktorer. Den fysiska kontexten på friluftsmuseet Kulturen i Lund spelar en roll 

liksom utställningens form där större delen av utställningen kan överblickas från en 

punkt vilket också bjuder in till ett mer passivt agerande från medbesökare. Detta 

passiva agerande skapar ett större avstånd till barnet och gör att beteenden som skulle 

kunnat motverkas, innan de eskalerar till en nivå som anses oacceptabel, blir möjliga. 

Dessutom har den helt lekbaserade utställningen en betydelse för vilken typ av 

agerande som möjliggörs och inbjuds till. För att fördjupa forskningen kring denna 

aspekt av lärande hade intervjuer med barn och medbesökare kunnat bidra med 

kunskap kring deras egen upplevelse av vad som påverkat dem till att agera på ett eller 

annat sätt. Den tredje aspekten av lärande som studeras är det lärande som sker genom 

lek i utställningarna men som sker oberoende av utställningen så som tafatt och 

kurragömmalekar. Dessa lekar verkar utifrån min tolkning uppstå antingen då barn 

tröttnat på att utforska utställningen eller vid tillfällen då de har svårt att ta till sig 

utställningens innehåll på egen hand. Därmed skulle dessa lekar, som inte fyller någon 

funktion för ett lärande som är museets syfte att bidra till, kunna motverkas genom att 

skapa bättre förutsättningar för interaktion mellan medbesökare och barn. Andra 

aspekter av lärande som hade varit intressant att studera är lek ur ett lärande perspektiv 

för att konkretisera vilka typer av lekar som kan erbjuda ett innehållsligt lärande och 

därmed bör uppmuntras i utställningar för barn. Även rollekens betydelse hade varit 

intressant att studera djupare för att förstå hur den kan användas konstruktivt i 

rekonstruerade och gestaltade miljöer.  

 

Den tredje och sista frågeställningen syftar till att lyfta diskussionen kring utställningar 

för barn utifrån vilka syften de fyller för museet samt diskutera vilken roll leken spelar 

i dessa utställningar utifrån vad den får för följder för barns lärande. Som konstaterats 

i uppsatsen inledning finns det flera samhälleliga och kulturpolitiska faktorer som 

skapat ett större krav på museer att erbjuda verksamheter som riktar sig till barn. Dessa 

verksamheter fyller syften så som att nå fler målgrupper samt att agera som inkörsport 

till museimiljön och kan även ses som en facilitet och bekvämlighet för besökande 

barnfamiljer. Föreliggande studie visar att alla de utställningar som studerats har en 

pedagogisk ansats och är väl genomtänkta miljöer anpassade för barn och deras 

medbesökare. Dock visar användningen av museets resurser på en varierande syn på 

hur museet bäst är tillgängligt för en yngre målgrupp och vilka syften det fyller att 

locka dessa besökare till museet. Med fokus på lek visar studien att leken är oundviklig 

om museet vill skapa goda förutsättningar för lärande. Barn är av naturen lekande 

varelser vilket museer behöver utveckla metoder för att kunna utnyttja. Museer och 

utställningar är en historisk miljö medan barnutställningar är en förhållandevis ny 

företeelse. Det är inte självklart för besökare hur de bör agera i samma utsträckning 

som i en mer traditionell utställning, framförallt i de utställningar som i stor 
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utsträckning bryter mot den traditionella utställningsmiljön. Utställningar för barn 

framstår som kreativt experimentella miljöer där ytterligare forskning krävs för att 

konkretisera hur de bäst utformas för att uppfylla olika syften. Om leken separeras från 

utställningens innehåll kommer den också naturligt att rikta barns uppmärksamhet bort 

från innehållet. Dock vill jag inte se leken som något negativt eller som en motsats till 

lärande, vilket den ofta betraktats som av de som argumenterar mot att den har en plats 

på museet. Leken är ett kraftfullt redskap för att skapa lärande hos barn därmed är den 

viktig att ta på allvar varför jag anser det vara av stor vikt att ytterligare forskning kring 

lek på museer görs.  

Framtiden för barn på museer 
 

Barnen har kommit till museet för att stanna. Som en av de största besökargrupperna 

är barnfamiljer oundvikligen en målgrupp som fortsatt kommer att prioriteras på 

museer. 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige (Unicef 2018) vilket ytterligare 

stärker barns rätt till att ta del av kulturlivet. Föreliggande uppsats har med 

utgångspunkt i att barn blivit en alltmer prioriterad målgrupp på svenska museer 

studerat förutsättningar för lärande i utställningar för barn. Det denna uppsats 

framförallt kan bidra med är att inspirera och ligga till grund för vidare forskning kring 

barn på museer, interaktion mellan barn och medbesökare, lekens betydelse på museer 

och vilka syften utställningar för barn uppfyller för museet. Uppsatsen kan även 

användas som underlag och inspiration för museiverksamma när de utvecklar 

utställningar för barn. De resultat som presenteras visar på hur olika utställningsformer 

stödjer eller motverkar vissa agerande men också hur de kan bli ett stöd för lärande. 

Min förhoppning är att denna uppsats ska bidra till att lyfta diskussionen men också 

höja kunskapsnivån kring barns lärande och utställningar för barn på museer.  

 

Personligen ser jag fram emot att besöka utställningar för barn där den medbesökare 

som under en av observationerna demonstrativt satte sig på en bänk för att sedan påtala 

för barnet att Jag sätter mig här så kan du leka, istället hade valt att säga kom så leker 

vi. Där besökaren dessutom hade kunnat göra detta väl förvissad om att det var en 

aktivitet där de båda skulle få lära sig något och utvecklas tillsammans. 
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