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Abstract 
This essay is about children's rooms and playrooms at museums. It is a study comparing and examining the envi-
ronments of three museums. The museums and play-environments that have been examined are Sjöhistoriska 
museet with the playroom Blubb, Historiska museet with the playroom Arkeoteket and Upplandsmuseet with the 
playroom Lilla Kvarn. The selected museums are all located in larger cities and have free admission. All muse-
ums are historically oriented. 

The main methods used in the thesis is observation and interviews. Interviews took place with relevant mu-
seum staff who were linked to the design and execution of the playroom. Observations were made on two occa-
sions, one before and one after the interview. This was so information granted in the interview could be integrat-
ed in the later observation.  

Actor-network theory or ANT is the theoretical foundation in the work together with similar theoretical rea-
soning as knowledge theory. Literature relevant to the topic has also been used as discussion material. The pur-
pose of the essay has been to highlight the importance of playroom at the museum. The questions under investi-
gation were: 

• Is playroom at museums part of the exhibition? 
To answer this, additional questions were added:  
• What is the purpose of the room/ space? 
• Who is the target audience?   
• How is the space designed and on what grounds? 
• Does the room have educational purposes?  
• How does the room work in practice? 
The results of observation and interview have shown that playrooms are a way for museums to reach the 

younger visitors. Young visitors are often neglected in exhibitions. The playroom offers a break from the re-
maining exhibitions with the opportunity to play, learn but also rest. The examined museums have several simi-
lar themes as they approach in different ways. For example, a reading corner with place to rest. The overall 
theme has also been "escape from reality" where the playroom's themes have been underwater, underground and 
"the past". 

This is a two years master´s thesis in Museum and Cultural Heritage Studies.  
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Inledning 

Museer som institution är en plats som välkomnar alla människor. Museer är en 

kunskapskälla för alla människor, även barn. Platser där barn kan röra sig, ut-

trycka sig och lära sig på museer är ofta begränsade till någon form av barnut-

rymme. Detta kan bland annat ta sig uttryck i lekrum eller barnutställningar.  

Barnutrymmet på ett museum blir en plats där barn och föräldrar får möjlighet 

att röra sig och leka. Det är i kontrast mot det klassiska ”inte röra” och ”händerna 

på ryggen”. Lekrummet kan även vara en kunskapskälla och en plats för åter-

hämtning. 

Denna uppsats granskar olika typer av barnutrymmen på ett antal museer. Hur 

museerna har arbetat med framställandet av rummet, vad som har varit viktigt att 

ta fasta på och hur utrymmena utnyttjas är några av de frågor som undersöks. 

Framförallt har observationer kring hur utrymmena fungerar och använts skett.  

För barnfamiljer är det avgörande hur pass barnanpassat ett visst museum är 

för upplevelsen och helhetsintrycket. För museer som vänder sig till en bred 

publik är det viktigt att erbjuda ett brett sortiment. Museer är inte enbart samlande 

institutioner utan har även tagit en roll som turistmål och nöjespark. Till museer 

går besökare inte enbart för att få kunskap utan även att få en upplevelse. Lekrum 

och barnutställningar är platser på museer som är direkt riktade till barnfamiljer. 

Hur dessa är utformade och anpassade efter besökarens behov avgör om besöka-

ren återkommer till museet i framtiden. Ett väl uppfört lekrum kan leda till ett 

väckt intresseområde.  

Forskningsläge  

Forskning inom det museipedagogiska fältet är bred och stor. Målet med denna 

uppsats är att bidra till forskning inom museifältet, pedagogik, förmedling med 

särskild inriktning på barnverksamhet. Vidare forskning inom ämnet är en för-

djupning i hur barnutrymmen utformats, hur barnutrymmen har och kan användas 

på museer. 

Nedan presenteras litteratur inom pedagogik, museiverksamhet samt kun-

skapsuppbyggnad. Titlarna visar på en bredd inom fältet och kan appliceras på 

lekrum, barnutställningar och denna uppsats. 
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Kopplat till barnutrymmen och dess utformning finns en bred forsknings-

grund. Begrepp som kunskap, lärande, pedagogik, deltagande och framtid är alla 

relaterade till barnutrymmen och denna uppsats. Nedan presenteras därför ett ur-

val av forskning relaterad till dessa begrepp. Ytterligare forskning inom området 

finns. Resonemangen presenterade nedan används sedan i en diskussion tillsam-

mans med materialet om hur barnutrymmen används på museer.  

Internationell forskning  

Nedan presenteras litteratur på en internationell nivå. Titlarna är ett urval av den 

forskning som finns. Delar av forskningen appliceras på studien i diskussionen.  

Eilean Hooper-Greenhill skriver i boken Museum and the Shaping of Know-

ledge kunskapsbegreppet och vad museum har för roll som kunskapsförmedlare. 

Hooper-Greenhill inleder boken med att poängtera att definitionen av vad ett mu-

seum är och vad det innebär varierar starkt. Klassificering av ett museum är en-

kelt. Dock anser Hooper-Greenhill att lärandeaspekten är central i ett museums 

verksamhet.1  

Hooper-Greenhill visar på en förändring i museets utformande och använd-

ning genom historien. Idag har delar tillkommit som tidigare inte var aktuella, 

som museibutik, restaurang och viloutrymme. Hooper-Greenhill menar att dessa 

utrymmen tar plats som objekt istället tidigare kunde visats upp på.2 Boken från 

1992 visar även på hur attityden för barnutrymmen på museer förändrats under de 

senaste decennierna då Hooper-Greenhill uttrycker en förvåning över att ett mu-

seum skapat ett barnutrymme.  

Nina Simon skriver i boken The Participartory Museum om deltagande på 

museum. Hon uttrycker bland annat medel för hur deltagande kan ske, skapas och 

uppmuntras. Simon menar att ”påbörjade” aktiviteter skapar ett större intresse och 

vilja att delta från besökarens sida. Hon visar på ett exempel med redan hand-

skrivna lappar på en vägg som gör att kommande besökare lättare förstår syftet 

med aktiviteten, samt deltar.3 Detta kan appliceras på lekrum och barnutställning 

med tanken att en kreativ process redan påbörjad, leder till deltagande hos besö-

kare.  

Simon menar även att det är viktigt att inför en utställning först skapa en 

undersökning där besökare med olika bakgrund kan bidra med vad de anser vara 

viktigt.4 För barnutrymmen kan det innebära att en bred grupp med barn och be-

sökare beskriver sina behov och önskemål.   

Graham Black uttrycker i boken Transforming Museums in the Twenty-first 

Century förutsättningar för museers verksamhet. Black förutspår ett ökat behov av 

                                                 
1 Hooper-Greenhill (1992) s. 2.  
2 Hooper-Greenhill (1992) s.202. 
3 Simon (2010) s. 213. 
4 Simon (2010) s. 214. 
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familjevänliga program på museum.5 Black diskuterar museernas framtid och me-

nar att museer behöver bli en plats för kreativitet och fantasi. För att kunna över-

leva i framtiden bör museer se till att grundläggande behov hos besökarna men 

även de utökade behoven.6 Besökare på museum ska även engageras och involve-

ras i museets verksamhet för att på lång sikt skapa en stabil relation mellan åter-

kommande besökare och museet.7 

Black har även undersökt anledningar och förväntningar besökare har till mu-

seibesöket. Barnfamiljer med en vilja att lära sig och ha kul utgör en stor del av 

museibesökarna.8 

Artiklar  

Ett antal artiklar tryckta i Journal of Museum Education diskuterar barn, pedago-

gik och kunskap utifrån olika perspektiv.  

Karen McInnes och Marina-Eleni Elpidoforou undersöker i artikeln Investi-

gating and learning from toddler play in a children´s museum hur barn under tre 

år leker på barnmuseum och hur vuxna interagerar och uppmuntrar detta. Forskar-

na tar avstamp i att det är ett relativt outforskat område. Studien belyser vikten av 

lek för lärande. McInnes och Elpidoforou menar att: 

Play is central to the lives of children and is so important that it should be supported at every 
opportunity through the provision of playful environments by playful adults. Museums, espe-
cially children’s museums, are places where these opportunities can be realized; however, 
whilst the literature states that museums are designed for children’s play and offer playful 
learning experiences, these are usually aimed at older children rather their youngest visitors.9  

Det betyder att museer bör erbjuda möjlighet till lek för barn av alla åldrar. McIn-

nes och Elpidoforou säger att barn behöver leka för att lära och att lek och kun-

skap är nära kopplade. Lek innebär även att barn lär sig om sin omvärld, problem-

lösning, och olika färdigheter. Barnmuseer ses som en plats där informellt lärande 

sker. Influerade av pedagoger som Dewey, Montessori och Piaget utformas mil-

jöer anpassade till lek och interaktiva upplevelser. Fysiska aktiviteter blandas med 

kunskapskällor.10  

McInnes och Elpidoforou har genom enkätundersökning riktad till föräldrar 

och vårdnadshavare, tillsammans med observationer av småbarns agerande på 

museet, fått ett material som visar på att vuxna interagerar med barn men även att 

vuxna även inser att lärande har skett under besöket. Resultatet visar även att 

småbarn leker utifrån sina egen lärningskurva. Även att småbarn interagerar med 

                                                 
5 Black (2012) s. 37. 
6 Black (2012) s. 9. 
7 Black (2012) s. 10. 
8 Black (2012) s. 29. 
9 McInnes och Elpidoforou (2018) s. 399. 
10 McInnes och Elpidoforou (2018) s. 400. 
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aktiviteter riktade till äldre barn. Det betyder att utställningar på barnmuseer inte 

behöver vara åldersanpassade utan kan användas av en stor grupp besökare.11 

Furthermore it has been identified that toddlers are not age specific in their choice of exhibits 
to play with and will happily engage in different typed of play with exhibits designed for old-
er children. This potentially offers all children, both young and old, the opportunity to engage 
in social play with one another. This is in contrast with the suggestion and practice that the 
exhibits should be age appropriate.12  

McInnes och Elpidoforou tillägger även att: 

…museums need to move away from age-specific exhibits to ones that can cater for a mix of 
playful experiences for children of all ages as toddlers, in particular, ignore age constraints.13  

De säger även: 

Although the aim of the visit was not to learn, cares recognized, after the visit, that this did 
occur through hands-on exploration and using all their senses. In addition, the toddlers played 
in many different ways and were facilitated by the adults as thy played thereby enhancing the 
learning experience.14   

Artikeln What Do Caregivers Notice and Value About How Childeren Learn 

Through Play In a Children´s museum? av Susan M. Letourneau, Robin Meisner, 

Jessica L. Neuwirth och David M. Sobel är inriktad på barnmuseum och inte på 

museer generellt. Undersökningen vill visa på vad vuxna värderar i barns age-

rande på museer samt hur de tror att lärande sker genom lek.15 Vad vuxna anser 

lek och kunskapsgivande avgör hur besöket utformas och museet upplevs.16 

Material till studiens samlades in med hjälp av anonyma intervjuer av vårdgivare 

som sedan analyserades.17 Resultatet visar på att vuxna upplever barns lärande 

genom att barnet visar på stor koncentration och ihärdighet.18 

Vad vårdnadsgivare ansåg museibesöket ha för fördelar varierade från be-

söksmässiga som ”kvalitetstid” till mer kunskapsmässiga som ”lärande erfaren-

het”.19 Letourneau et al. visar på komplexiteten kring vad kunskap och lärande är. 

Others felt that focusing on learning would take away from their time together or children’s 
opportunity to plat. For example, one caregiver said, “I just want him to have fun and play! 
We’re not really here to learn, even though I know that he’s learning while he’s playing.” 
When explaining further, she said her child might learn by “experimenting” and “figure 

                                                 
11 McInnes och Elpidoforou (2018) s. 404. 
12 McInnes och Elpidoforou (2018) s. 404.  
13 McInnes och Elpidoforou (2018) s. 405. 
14 McInnes och Elpidoforou (2018) s. 405. 
15 Letourneau mfl. (2017) s. 87.  
16 Letourneau mfl. (2017) s. 88. 
17 Letourneau mfl. (2017) s. 88. 
18 Letourneau mfl. (2017) s. 90. 
19 Letourneau mfl. (2017) s. 92. 
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things out through trial and error” while playing, but also reiterated, “I don’t use the museum 
thinking, ‘we’re going to learn a lot today here.’’’ 20 

Lärande sker inte enbart genom direkta kunskapskällor, utan även genom att vis-

tas i en viss miljö. Letourneau et al. poängterar att deras studie enbart skedde med 

engelsktalande besökare och att uppfattningen om vad som är lek skiljer sig mel-

lan olika nationaliteter och kulturer.21 Genom att belysa interaktiva platser där 

barn kan leka genom skyltning menar Letourneau et al. att lek och lärande upp-

muntras.22  

Artikeln Role Playing in Children’s Museums av Jim LaVilla-Havelin disku-

terar hur rollspel på barnmuseum kan användas som verktyg för förmedling.23   

LaVilla-Havelin menar att barn på barnmuseum uppmuntras att personligt utveck-

las genom att tänka, känna och uppleva. Barn erbjuds även ett möte med andra 

kulturer och möjligheten att förstå världen ur ett annat perspektiv.24 LaVilla-

Havelin säger: 

In a Children’s museum a fire truck – or an ambulance, a mail truck, telephone repair truck, 
or lunar module – is a “prop” of a job (a role), and with it the children are able to become fire 
fighters. They bring to the role what they already know of the job, television’s version of it, 
suggestions from parents and the museum’s staff, ideas from peers, and imagination. They 
come to understand the role through the bell, siren, tools, hose, and boots that serve as the ba-
sis for the activities. If the job, in its particulars, is unknown or “underknown” or the props 
are nonspecific, the children are unable to complete the transformation.25 

Det betyder att rollspel har en lärande funktion, men att det är av vikt att det er-

bjudna materialet är känt av barnet.  

Children’s museums rely heavily on environmental settings to create places where children 
will know what to do and will understand the roles and choices available to them.26  

Hur en lekmiljö utformas har därför betydelse för hur barn uppfattar möjligheter-

na som ges. LaVilla-Havelin fortsätter: 

For environments to stimulate role playing, the transformation of the space must be complete 
and believable, the role must be clear and understandable, and other interactions or distrac-
tions held to a minimum.27   

Omgivningen den skapade miljön finns i bör därför vara tydligt avgränsad. 

                                                 
20 Letourneau mfl. (2017) s. 93.  
21 Letourneau mfl. (2017) s. 94. 
22 Letourneau mfl. (2017) s. 95. 
23 LaVilla-Havelin (1990) s. 12.   
24 LaVilla-Havelin (1990) s. 13.   
25 LaVilla-Havelin (1990) s. 13. 
26 LaVilla-Havelin (1990) s. 13.   
27 LaVilla-Havelin (1990) s. 13. 
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I tidskriften Nordisk Barnehageforskning publicerades 2017 artikeln De 

yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger av 

Dag Øystein Nome. Artikeln publicerades av Universitetet i Agder och Høgskolen 

i Oslo og Akershus. I artikeln undersöks småbarns förhållande till objekt i försko-

lan. ANT teorin används som grund i undersökningen. Frågan som undersöks är 

hur förhållandet mellan barn och objekt ser ut och hur detta påverkar möjligheter 

att aktivt delta i sociala aktiviteter.28 Resultatet visar på att objekten till viss del 

styr barnens förmåga att interagera. Objekten i form av leksaker både möjliggör 

och förhindrar vissa interaktioner.29  

Nationell forskning  

Nedan presenteras forskning från ett nationellt perspektiv. 

Museum som institution har en annan lärmiljö än skolan med sina läroplaner. 

Selander och Kress menar att museer är en semiformell lärmiljö, då museiled-

ningen med personal har en agenda med vad de förmedlar. Genom utställningar 

med objekt, texter och arrangemang förmedlas en berättelse till besökaren. Tradit-

ionellt är besökaren åskådare och inte deltagare, något som är under förändring.30 

Det är genom utställningens organiserade principer som förmedlingen sker. Var 

och hur objekt är placerade i förhållande till varandra, samt hur andra resurser 

används avgör utställningens målgrupp.31   

Teoretiska utgångspunkter   

Som översiktlig teoretisk utgångspunkt används Actor-network teorin, förkortad 

ANT i arbetet. ANT utgör en grund vilket arbetet vilar på. Till det läggs ett antal 

perspektiv och åskådningar, som rumslig utformning, kunskapsteori och lärande-

perspektiv. ANT är som ett paraply över de andra perspektiven och utgör tillsam-

mans en helhet. Nedan presenteras ANT samt ytterligare perspektiv.  

Actor-network theory 

Aktör-nätverksteorin, eller ANT utformades under slutet av 1900-talet av bland 

annat Bruno Latour, John Law och Michel Callon. Teorin utgår från att allt sam-

spelar med varandra och att icke-mänskliga objekt har agens därmed påverkar 

processer. 

                                                 
28 Nome, Dag Øystein (2017) s. 2. 
29 Nome, Dag Øystein (2017) s 13.  
30 Selander och Kress (2017) s. 77.  
31 Selander och Kress (2017) s. 78.  
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Begreppet aktör-nätverk innebär att det går att visa och förklara hur saker på-

verkar varandra. Aktör-nätverk visar och tydliggör ett antal saker.  

1. En aktör är ett nätverk. Nätverket består i sin tur av flera aktörer. Som ex-

empel kan en bok vara en aktör. Boken består i sin tur av ett nätverk av 

aktörer. Sidorna i boken, pärmen och omslaget är aktörer som utgör 

boken. Går en aktör sönder, går närverket sönder. Ett exempel är att om en 

sida saknas i en bok ändras bokens helhet. 

2. Relationen mellan aktörer är vad som definierar aktören. Det betyder att 

om en aktör förändras, ändras både nätverket och aktören. Den trasiga 

boken gör att personer inte läser den.  

3. En relation och en aktör kan vara mänsklig och icke-mänsklig, social och 

naturlig. En aktör kan därför både vara en person eller ett objekt.32     

Aktörskap och agens 

ANT menar att icke-mänskliga företeler kan beskrivas som agens. Agens uppstår i 

ett sammanhang där mänskliga och icke-mänskliga aktörer samspelar. Relationen 

mellan två aktörer skapar agens.  

Francis Lee skriver i boken Posthumanistiska nyckeltexter att: 

”Callon menar […] att man måste förstå agens som att det uppkommer i en komposition där 
både människor/icke-människor och materialitet/textualitet deltar. Det är i relationerna mellan 
de olika delarna av arrangemanget som agens uppstår. Men andra ord kan man säga att ar-
rangemanget iscensätter agens – handlingsvägar öppnas och stängs, dras om, görs lättare eller 
svårare genom relationerna i arrangemanget.” 33   

  

Situationen där olika aktörer samspelar avgör därför vad som kan ske. Finns till 

exempel en penna och papper på bordet möjliggör det att skriva. Saknas pappret 

kan man enbart skriva på bordet, vilket i sin tur kan få andra konsekvenser. Vad 

som finns eller inte finns i ett utrymme avgör vad som kan ske.  

Rumslig utformning 

ANT-teorin menar att allting har agens. Hur och vad som placeras i ett rum avgör 

vad som kan ske. Det är därför relevant var saker placeras i ett utrymme. Eva 

Silvén skriver i boken Etnologiskt fältarbete att:  

Ibland gör människor något med tingen, andra gånger gör tinget något med människorna – 
ökar eller begränsar rörelsefriheten, öppnar upp eller sätter ramar för tänkandet.34 

Hur ett rum utformas och vad det innehåller har därför betydelse för upplevelsen 

av rummet. Selander och Kress menar i boken Design för lärande att det går att se 

                                                 
32 Åsberg mfl. (2012) s.145-148.  
33 Åsberg mfl. (2012) s. 149.  
34 Kaijser & Öhlander (1999) s. 148. 
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materiella objekt som resurser. I ett rum finns olika resurser, för barnutrymmen 

kan detta till exempel vara leksaker, dockor, kuddar och böcker men även större 

objekt som klätterställning eller rutschkana. Beroende på resurs förenklas eller 

försvåras vissa aktiviteter.  

Selander och Kress menar:  

Att designa ett rum för aktiviteter innebär alltså också att designa specifika sociala relationer. 
Det betyder givetvis inte att resurserna bestämmer vilka aktiviteter som ska genomföras.35   

Kunskapsteori 

Kunskapsteori är en filosofisk inriktning som ställer frågan ”vad är kunskap?”. 

Begreppet har använts sedan antikens Grekland och är stort omdiskuterat.36 Bengt 

Molander tar ner kunskapsteorin från ett filosofiskt perspektiv till ett praktiskt. I 

boken Kunskap i handling beskriver Molander hur kunskapsteori appliceras på 

görandet. Molander menar att begreppet ”tyst kunskap” innebär ett överförande av 

kunskap som sker genom att göra och praktisera. Det är en ordlös överföring.37 

Tyst kunskap kan ses som erfarenhet, förståelse och färdighet.38 Molander menar 

att handling är en källa till kunskap. Att agera ger erfarenhet och med det kun-

skap.39  

Informellt lärande  

Informellt lärande sker på museer genom den verksamhet som bedrivs. Graham 

Black uttrycker i boken Transforming Museums in the Twenty-first Century att 

lärande både är en process och ett resultat.40 Lärande kan ske både formellt och 

informellt. Formellt lärande sker i klassrum eller i slutna rum, med en specifik 

tidsram det är en kunskapsförmedlare ofta i form av lärare som för över kunskap 

till mottagare eller eleven. Kunskapsflödet är enkelriktat och förbestämt enligt 

målplaner.41  

Traditionellt används envägskommunikation även på museer, där information 

passivt riktas till besökaren. Black menar att museer nu står i en förändring där 

besökaren kräver ett mer öppet och frivilligt kunskapsflöde. Besökaren ska själv 

kunna välja vad för information som förmedlas.42 Det informella lärandet sker 

genom interaktion. Enligt Black skapar det engagerade och nyfikna besökare. En 

museimiljö med interaktivt inslag ger kunskap till besökaren på annat sätt än den 

traditionella envägskommunikationen.  

                                                 
35 Selander och Kress (2017) s. 42-43. 
36 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kunskapsteori [2019-04-29]. 
37 Molander (1996) s. 34. 
38 Molander (1996) s. 52. 
39 Molander (1996) s. 143. 
40 Black (2012) s. 77. 
41 Black (2012) s. 77. 
42 Black (2012) s. 79. 
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Enligt Roger Säljö i boken Lärande i praktiken sker lärande inte enbart på in-

stitutionella platser som till exempel skolan, utan sker även i andra sammanhang. 

Säljö menar att lärande även sker genom samtal och diskussioner vid sociala in-

teraktioner mellan människor.43 Säljö menar även att: 

I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med sig 
från sociala situationer och brukar i framtiden.44 

Det innebär att sociala platser ger kunskap och lärdomar för ett större grepp.  

Begreppsdefinition 

Nedan presenteras begrepp och institutioner som frekvent används i arbetet. Defi-

nitionerna visar hur begreppen används i det här sammanhanget.  

Museum 

Med museum menas den institution som arbetar för att samla, bevara och visa 

tidigare generationers kultur. Ett museum definieras följande av ICOM: 

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället och dess ut-
veckling. Museet är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, förmedlar och 
ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld i utbild-
nings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.45 

Definitionen ska läsas och tolkas i relation till ICOM:s etiska regler. Definitionen 

menar bland annat att den publika verksamhet som bedrivs på institutionen ska 

vara tillgänglig för alla. I museilagens (SFS 2017:563) andra paragraf definieras 

ett museum som:  

2 § Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som 
förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnes-
börd om människan och människans omvärld.46 

I museilagens sjunde paragraf uttrycks också:  

7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla 
och anpassad till användarnas olika förutsättningar.47  

                                                 
43 Säljö (2003) s.13.   
44 Säljö (2003) s.13.   
45 ICOM Swedens webbplats > Aktuellt> ICOMs museidefinition [2019-06-10] 
46 SFS 2017:563, Museilagen. 
47 SFS 2017:563, Museilagen. 
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Detta innebär att ett museums publika verksamhet ska vara anpassad till besöka-

ren och besökarens förutsättningar samt att verksamheten som bedrivs ska vara 

tillgänglig för alla besökare. I ett längre led innebär detta att lekrum som publik 

verksamhet är en plats där besökare oavsett ålder eller bakgrund ska vara tillgäng-

lig.  

Museialt rum  

Med museialt rum menas den utställningsverksamhet som bedrivs på museer. Ut-

ställningar med syfte att visa upp, lära ut och sprida kunskap är ett museialt rum. 

Hit räknas montrar med utställda objekt. Det är den publika verksamheten som 

bedrivs på ett museum i ett avgränsat utrymme.  

Barn 

Med barn menas i det här sammanhanget individer mellan ålder 0-7 år. Ålders-

spannet upp till 7 år gäller i det här sammanhanget eftersom barn då börjar skolan 

och får med det ett annat utbud från museet. Fram till 7 år är utställningar och 

visningar som erbjuds mer begränsade.  

I nedan undersökning används även begreppet besökare för att förklara hur 

barn rör sig i specifika utrymmen.  

Barnutrymme 

I detta arbete används begreppen barnutrymme för att enhetligt inkludera de ut-

rymmen som avses i arbetet. Under arbetet kommer uttryck som barnutrymme, 

barnutställning, lekutställning samt lekrum användas. De olika uttrycken refererar 

till liknande utrymmen för barn på museer med utgångspunkt i museets egen defi-

nition av undersökt utrymme. Vid de tillfällen som uttrycket barnutrymme an-

vänds menas de olika museernas utrymmen generellt och enhetligt.  

Med barnutrymme menas det avgränsade område på museet som inretts för att 

tillgodose ett visst behov. Barnutrymmet är tydligt avgränsat med väggar, dörrar 

eller andra material som avskiljer utrymmet från resterande plats.  

Syfte och frågeställning  

Denna uppsats har till syfte att undersöka hur barnutrymmen på tre utvalda mu-

seer används. Syftet med uppsatsen är att belysa vikten av barnutrymmen på mu-

seer. Det som undersöks är hur barnutrymmen fungerar och används av besökare, 

samt vad och hur rummet förmedlar kunskap och information. 

Syfte är att se till tydligt avgränsade barnutrymmen. Med detta menas det ut-

rymme på museet som är direkt riktat till barn och familjer. Utrymmet är även 
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fysiskt avgränsat med väggar eller staket för att markera var utrymmet börjar eller 

slutar.  

Den huvudsakliga frågeställningen är följande:  

• Är barnutrymmen på museum ett museialt rum? 

 

Ytterligare frågeställningar som hjälper till att besvara den huvudsakliga är 

följande:  

• Vad är syftet med rummet/utrymmet? 

• Till vem vänder sig rummet? 

• Hur är utrymmet utformat och på vilka grunder? 

• Finns det kunskapsmål i rummet? 

• Hur fungerar rummet i praktiken?  

Metod   

Vid denna studie användes ett antal olika metoder för att undersöka och svara på 

frågeställningarna. De metoder som användes är observation av barnutrymmet och 

intervju med museipersonal. Metoderna har applicerats på tre olika museer och 

dess barnutrymmen. De barnutrymmen som granskas i denna studie är: 

• Sjöhistoriska museets lekrum Blubb 

• Historiska museets interaktiva utställning Arkeotket 

• Upplandsmuseets lekutställning Lilla Kvarn 

Observationer skedde under 6 tillfällen uppdelat på två observationstillfällen per 

undersökt museum. Intervju med museipersonal skedde mellan de två observat-

ionstillfällena. Viktigt att nämna är att jag är visstidsanställd vid Upplandsmuseet 

som museipedagog. Det innebär att observation skedde på min arbetsplats och 

intervju med min kollega. För läsaren är det även viktigt att veta att jag inte har 

arbetsuppgifter kopplade till lekutställningen eller kunskap om lekutställningens 

framväxt innan uppsatsens undersökning genomfördes. Min relation till museet 

speglas inte i resultatet.  

Observationer  

Observationer av barnutställningar och lekrum på museum skedde för att skapa en 

uppfattning om rummets utformning och funktion. Även besökare på plats obser-

verades utifrån hur de agerade med objekt och interaktiva delar i utrymmet.  

Observationerna för varje enskilt museum skedde under två tillfällen. Den 

första observationen skedde veckor före intervjun med museipersonal, för att ge 

en bild av rummet utan någon bakgrundsinformation om utrymmet. Under den 

första observationen noterades främst utrymmets utformning och tillgänglighet. 
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Observationstillfälle två skedde efter intervjun för att möjliggöra att information 

framkommen i intervjun, används i observationen. Den andra observationen foku-

serade på funktionen och kunskapsaspekten i rummet. Information från intervjun 

påverkade till viss del den andra observationen då det under intervjun framkom-

mer information som om detaljer och delar i rummet.  

Vid observationerna informerades museipersonalen/museivärdarna om anled-

ningen samt syftet till besöket. För att inte påverka besökares handlingar eller 

beteende informerades inte besökarna om min roll i rummet. Besökarna var därför 

inte medvetna om att de medverkade i en studie och agerade därför inte utifrån 

det.48 Observationsmetoden är därför en kombination av öppen och dold observat-

ion.49 Lekmiljön ses som offentlig och det är inte den enskilde privata besökaren 

som observerades utan deras rörelsemönster. Viktigt att poängtera är att besökare 

påverkas av andra människors närvaro i rummet och då även min.50  

Observationerna på de olika museerna skedde vid olika tillfällen. Detta för att 

museerna ligger i olika städer. Observationerna skedde under liknande förhållan-

den. Tidpunkt för observationerna var både under vardag samt under helg.  

Under observationen togs anteckningar om rummets utformning, besökarnas 

rörelsemönster och utstickande detaljer. Även besökarnas beteenden observerades 

och antecknades. Vid observationerna togs även fotografier som minnesanteck-

ningar. Detta för att minnas utformningen av rummet men även placeringen av 

detaljer. Besökare är inte med på fotografierna. Fotografierna analyseras inte utan 

används enbart som minnesanteckningar. Efter avslutad observation antecknades 

intryck och händelser ner i ett separat dokument. Anteckningarna och fotografier-

na utgör tillsammans en del av materialet.  

Jag har enbart genomfört observationer av besökare och av rummet och har 

inte själv aktivt deltagit i observationen. Dels för att jag är partisk med kunskap 

inom fältet och dels för att jag inte tillhör målgruppen barn och kan fysiskt inte 

genomföra aktiviteterna som erbjuds. Observationerna varade mellan 30-50 minu-

ter, under olika tidpunkter.  

Intervjuer 

Intervjuerna skedde i en semistrukturerad form där intervjufrågor utformats kring 

fyra huvudteman, syfte, utformning, funktion och kunskap. Frågorna utformades 

med ett brett utgångsläge med barnutrymme i fokus. Varje tema hade ett antal 

punkter med både direkta frågor och öppna frågor. Under intervjun användes de 

förberedda intervjufrågorna som hållpunkter och var till stöd för samtalets ut-

formning. Syftet var att låta informanten tala utan att störas av frågor.  

                                                 
48 Ahrne och Svensson (2011) s. 89. 
49 Ahrne och Svensson (2011) s. 89. 
50 Kaijser & Öhlander (1999) s. 131. 
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Informanterna valdes ut efter deras roll i museets organisation och förhållande 

till barnutrymmet. Intervjuerna skedde på en relevant och relaterad plats.51 An-

tingen i barnutrymmet eller i nära anslutning till lokalen. Intervjun med Sjöhisto-

riska museets personal skedde i museets restaurang, intervjun med Historiska mu-

seets personal skedde i Arkeoteket och intervjun med Upplandsmuseets personal 

skedde i matsäcksrummet i direkt anslutning till lekutställningen. Intervjumiljön 

grundas på vad som var möjligt vid de olika museerna beroende på bland annat 

öppettider och tillgänglighet. Inspelad intervju samt anteckningar under samtalet 

är viktigt för att skapa ett komplett material.52 Intervjuerna spelades därför in med 

hjälp av diktafon. Detta för att skapa ett fritt samtal utan störningar av anteckning-

ar. De enskilda intervjuerna tog mellan 40-60 minuter. Därefter transkriberades 

intervjuerna för att sedan analyseras. Transkriberingar av intervjuerna finns hos 

författaren. Intervjuerna kan ses som ett komplement till observation och används 

för att bredda materialet.53  

Analysmetod  

Parallellt under arbetets gång har analysering av materialet skett. Genom in-

samlingen av materialet klargjordes likheter, skillnader och utmärkande element 

för de respektive exemplen.  

Praktiskt har analysen skett med kodning kring de teman som informanterna 

talat om. Kodningen visar ett mönster och tydliggör materialet.54 

Urval och avgränsning  

Materialet till undersökningen baseras på de observationer och intervjuer som 

genomförts. För att besluta vilka museer som skulle undersökas genomfördes en 

förstudie i början av februari 2019. Förstudien genomfördes för att skapa ett urval 

av museifall. Vid förstudien observerades barnutrymmet på ett antal museer i 

Stockholm och Uppsala. Kortare samtal med museivärdar på respektive museum 

skedde för att dels informera om syftet med besöket och dels för att få kontakt-

uppgifter till relevant personal vid framtida intervju. Förstudien ledde till urvalet 

av museer baserat på ett antal förutsättningar.   

Det var relevant att välja ut fall där museilagen har inflytande på verksamhet-

en. Detta då lagen gör att museerna ska vara tillgängliga för alla invånare. Geo-

grafiskt urval baseras på Stockholm och upplandsregionen. De olika museerna har 

olika inriktningar och perspektiv. Museerna vänder sig till olika målgrupper som 

                                                 
51 Ahrne och Svensson (2011) s. 49. 
52 Ahrne och Svensson (2011) s. 52. 
53 Ahrne och Svensson (2011) s. 56. 
54 Ahrne och Svensson (2011) s. 198. 
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turister och boende i regionen. Målet att nå ut till en bredare massa är dock rele-

vant för alla museer.  

Att museerna saknar har en direkt barnprofil var även en viktig aspekt i urva-

let. Museer med uttalad barnprofil uteslöts därför tidigt från urvalet. Detta för att 

uppsatsen undersöker tydligt avgränsade barnutrymmen, och inte museet som 

helhet. Ytterligare en urvalsgrund var museernas museala inriktning. Att alla fal-

len är historiska museer och kretsar kring kulturhistoria och kulturarv ger liknande 

förutsättningar för hur de hanterar barnutrymmen.  

Urvalskriterierna ledde till museerna Sjöhistoriska museet, Historiska museet 

samt Upplandsmuseet. De utvalda fallen visar på en bredd utifrån ekonomiska och 

besöksmässiga skillnader men även på hur de har valt att producera ett barnut-

rymme. Informanterna valdes ut efter deras roll i organisationen och deras relation 

till barnutrymmet. En person från varje museum intervjuades utifrån sin yrkesroll.  

Forskningsetik 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer ställer fyra huvudkrav på forskningen. Informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är ut-

tryckta principer som den humanistiska forskningen utgår från. Nedan presenteras 

hur denna forskning uppfyller de etiska riktlinjerna.   

Som tidigare nämnt är jag anställd av Upplandsmuseet och har därför en pro-

fessionell koppling till museet. Det innebär att jag för undersökningen intervjuade 

en kollega.  

Informationskravet 

Informanter kontaktades i ett första skede via email, där studiens syfte och mål 

skriftligen uttrycktes. Vid intervjutillfället informerades personerna återigen om 

syftet med intervjun och forskningen.55  

Personer som var närvarade i barnutrymmena under observationerna informe-

rades inte om studien. Detta för att undvika att informationen om studien skulle 

påverka beteendet hos besökare och därmed resultatet av undersökningen. Enbart 

besökare som aktivt frågade om undersökningen informerades om syftet med stu-

dien. Personal på museet informerades vid observationstillfällena om syftet med 

studien. Fotografier togs på lekmiljön och inte på individer.  

Samtyckekravet 

Vid intervjuerna informerades personerna om att samtalet spelades in, vilket 

skedde under samtycke.  

                                                 
55 Vetenskapsrådet s.7.   
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Då ett samtycke från observationsdeltagarna skulle påverka forskningsresulta-

tet informerades inte personerna om studien. Det går inte att koppla observation-

erna till eller observationsanteckningarna till någon enskild individ.56  

Konfidentialitetskravet 

Informanterna har anonymiserats i studien och refereras som sin yrkestitel samt 

”informant”.57 Detta för att skydda informationen.58  

Nyttjandekravet 

Det insamlade materialet används enbart till vad det är insamlat för och delas inte 

ut till andra parter.59  

                                                 
56 Vetenskapsrådet s. 9 
57 Ahrne och Svensson (2011) s. 43. 
58 Vetenskapsrådet s.12 
59 Vetenskapsrådet s.14. 
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Översikt  

Nedan presenteras de utvalda museerna samt deras barnutrymmen kort. De tre 

utvalda utrymmena är Blubb på Sjöhistoriska museet, Arkeoteket på Historiska 

museet och Lilla Kvarn på Upplandsmuseet. Barnutrymmenas utseende och ut-

formning beskrivs under var presentation. Beskrivningarna är baserade på obser-

vationer vid två tillfällen. Detaljer i miljön kan därför ändras mellan observations-

tillfällena. Presentationen ger en kort överblick över de olika utrymmenas utse-

ende och funktion.  

Sjöhistoriska museet  

Sjöhistoriska museet är beläget i Stockholm. Museet ingår i Statens maritima och 

transporthistoriska museer tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och 

Järnvägsmuseet.60  

Blubb är Sjöhistoriska museets lekrum, riktat till barn mellan 0-6 år. 

Lekrummet är nybyggt och öppnade i december 2018. Rummet ersatte då ett tidi-

gare populärt lekrum på samma plats. Sjöhistoriska museet har valt att kalla rum-

met för lekrum utåt genom reklam men använder sig även av begreppet aktivitets-

rum. 

Lekrummet Blubb är ett placerat i runt rum i museibyggnadens källarplan. 

Det är nära klädhängare, klädskåp och toaletter samt amningsrum. Utrymmet ut-

anför lekrummet är mycket rymligt med stora sittytor och barnvagnsparkeringar. 

Det är även i nära anslutning till matsäcksrum samt pedagogisk verkstad. Sittbän-

karna har förvaringslådor för kläder.  

Beskrivning av utrymmet  

Lekrummet Blubb har ett underhavstema. Vid entrén till lekrummet är en text 

monterad på väggen. Texten inleds med namnet Blubb och åldersmarkering 0-6 år 

i en stor orange cirkel. Texten som följer är: 

På Östersjöns botten ligger många gamla bortglömda skeppsvrak  

                                                 
60 Sjöhistoriska museets webbplats > Om Sjöhistoriska.  
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Välkomna in på en upptäcktsfärd under ytan  
Här leker barn och vuxna tillsammans  
Glöm inte att ta av skorna och lägg undan mobilen 

Texten presenteras även på engelska. Under texten är skohyllan placerad.  

Dörren till lekrummet är utformad att efterlikna en ståldörr på båt. Dörren är 

tjock, mörkt grå med tydliga bultar. Dörren har en rundad form samt ett cirkel-

format fönster. Dörren står öppen, fastmonterad och går inte att öppna eller 

stänga. En gul matta i en organisk formation välkomnar besökaren in i rummet. 

Det är en tydlig och inbjudande entré med mjuka former. Vid dörren till lekrum-

met finns även en utplacerad skylt med symboler som markerar att det inte är tillå-

tet att gå in med skor, äta, ta med barnvagn eller ryggsäck in i rummet.  

Besökaren leds in i ett mindre rum med ubåts tema. Rummet är grått och har 

en välvd form. På väggen finns skruvar och muttrar och saker att snurra på. Här 

finns även olika former av utklädningskläder hängda över en stång. Kläderna är 

av olika modell till exempel sjöman, sjöjungfru och fisk. I ubåten finns även en 

tunnel som leder genom en lucka in till det andra, större rummet. Den generella 

ljus- och färgskalan går i blågröna toner och tunneln är i kontrast med varma fär-

ger som röd, lila och rosa. Till vänster om entrén är runda ”fönster” lågt placerade 

med en låg sittbänk under. Det är direkt anpassat till barn. I fönstren syns video-

konst i form av dykare som simmar.  

Lekrummet är i ett runt rum. Det är stort och har plats för mycket lek och 

spring. Rummet har 5 tydligt separata sektioner med olika teman. Det är tre större 

objekt i rummet som ramar in och skapar ”rum i rummet” och två mindre delar 

som lyfter helheten. Rummet delas därför in i 5 sektioner plus ubåten i entrén.  

Den mest framträdande sektionen är lekställningen i form av fören på en båt. 

Lekställningen är placerad mitt i rummet. Det finns en styrhytt med roder och 

knappar med plats för besökaren att leka båt. Knapparna tänder och släcker lan-

ternor på sidan av båten. Från utsidan av båten finns även en trappa till övre däck. 

Även rör är monterade så att besökare kan kommunicera med varandra från ”styr-

hytten” till ”övre däck”. Som sittplats finns små pallar av rep. I styrhytten finns 

även en fast bänk med orange flytvästar. Flytvästarna är riktiga och inga kopior. 

Över bänken är ett sjökort över närliggande geografiskt område placerat.  

Framför lekställningen är en mindre sektion placerad. Där finns ett klätternät 

placerat samt fler referenser till maskinrum som kugghjul och skruvar som går att 

flytta på. Där finns även speglar samt runda fönster liknande de i ubåtsdelen. 

Även dessa fönster visar videokonst med simmande dykare och fiskar.  

Till vänster om entrén är den avkopplande sektionen. En lutande svängd vägg, 

delar av rummet i en organisk form. Väggen är klädd med textiler i olika texturer 

och material. Väggen har dessutom några få utskurna delar som barn kan krypa 

eller titta igenom. Bakom den fristående väggen är en läshörna med mjuka kuddar 

på golvet, böcker och möjlighet att lyssna på olika ljudklipp via hörlurar. Ljud-
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klippen består dels av sagor i olika längd, men även havsljud som vågskvalp eller 

fiskmåsar. Vid ingången till läshörnan sitter paneler av grönt tyg i taket vilket ger 

känslan av sjögräs. Avdelningen i rummet erbjuder besökaren en plats för vila och 

eftertanke. Genom att vara avskild från resten av rummet skapar läshörnan ett bra 

komplement till rummet genom att vara avskalat.  

Till höger om entrén är en rutschkana placerad på en sjunken segelbåt. Fören 

på segelbåten är öppen med plats för besökaren att lära sig om knopar. Segelbåten 

har en trappa upp till rutschkanan och är utrustad med segel.  

Den sista leksektionen i rummet är placerad på den högra sidan om entrén. 

Där är transporthistoria representerad med lådor fulla med olika innehåll. Besöka-

ren kan dels titta genom glipor i lådorna och se äldre gods som porslin och dels se 

moderna saker som leksaker. Vissa av lådorna går att öppna. Det finns även små 

öppningar där besökaren kan sticka in handen och känna olika texturer och före-

mål. Det finns bland annat juteväv, kokosnöt och gummitentakler i öppningarna. 

Öppningarna med olika material är ett överraskande element i lekrummet för be-

sökaren. Det är något oväntat. I transportsektionen finns även kuddar i olika for-

mer som besökaren kan flytta och passa in.  

Golvet i rummet är genomgående av gulgrön kulör. Tjock stötdämpnings-

matta av lekrumskaraktär är placerad under klätterställningen, i övriga delar av 

rummet ligger en heltäckningsmatta. Väggarna är målade i en ljust grå kulör. Fyra 

bärande pelare i rummet utnyttjas som del av lekkonstruktionen. Till exempel är 

klätternätet fastsatt mellan två pelare. Pelaren i direkt anslutning till rutschkanan 

är klädd i skumgummimaterial. Taket är täckt av en fotoduk med lampor som ly-

ser igenom. Taket är även dekorerat med båtskrov och glittrande fiskar som 

hänger ner från taket. Skroven och fiskarna skapar en dimension och arbetar med 

höjden i rummet.  

I lekrummet finns två brandsläckare placerade på vardera sidan i rummet. 

Brandsläckarna är placerade i en plastlåda och har skyltning ovanför. I lekrummet 

finns även ett antal eluttag på väggen. Dessa eluttag sitter mitt på väggen och har 

en lucka för. Det är lätt att öppna luckan till eluttaget. Det finns också en nödut-

gång. Ventilationen är gömd i taklist. 

Lekrummet är fullt av informationsskyltar som är direkta kunskapskällor. Vid 

vissa sjörelaterade element, till exempel lanternor, knopar, tecken, fanns stora 

informationsskyltar. Skyltarna var i trä och satt fast med ett rep. Texten är tydlig.  

Historiska museet  

Historiska museet i Stockholm är tillsammans med Hallwylska museet, Kungl. 

Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum en 
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del av Statens historiska museer.61 Arkeoteket är Historiska museets interaktiva 

utställning som riktar sig till barn mellan 3-7 år. Rummet har ett arkeologiskt tema 

och utformades för ca 10 år sedan. Utrymmet har sedan dess uppdaterats och för-

ändrats ytterligare. Arkeoteket är beläget på museets första våningsplan. För att 

komma till barnutrymmet måste besökaren passera 1-2 utställningar. Ingågångar 

till lekrummet finns genom två utställningar. På grund av ombyggnation av basut-

ställningar kommer Arkeoteket tas bort, hur eller om utrymmet kommer ersättas 

är inte beslutat.62 

Beskrivning av utrymmet  

Arkeoteket är placerat långt in i museet och nås genom utställningen Forntider. 

Entrén är en glasdörr som öppnas automatiskt. Vid entrén sitter en skylt med tex-

ten: 

Vad finns i jorden? 
Nere under jorden finns Arkeologernas hemligheter. Där bor också en grävling som älskar 

att gräva och att samla på saker. I jorden finns en massa intressanta grejer som människor har 
tappat, glömt och gömt.  

Arkeoteket är en interaktiv utställning för nyfikna och lekfulla sakletare mellan tre och sju 
år. Utställningen är ett perfekt första möte med museer och arkeologi. Du kan själv gräva 
fram och undersöka 3D-utskrifter av föremål från museets samlingar. I våra pekskärmar kan 
du dessutom komma fynden ovanligt nära!  

Utställningen är i ett kvadratiskt gråmålat rum. Ingången är genom två glasdörrar 

som öppnas automatiskt. Ovanför glasdörren är det en skylt med texten Arkeote-

ket. Till vänster om entrédörren finns stora fönster som släpper in mycket ljus. Till 

höger om entrédörren finns ytterligare en dörr till fortsatt utställning. Rummet har 

fyra tydliga sektioner med avskilda aktiviteter. Besökaren möts rakt fram av den 

första sektion, en fristående turkosfärgad box, med ytterligare en skylt med nam-

net Arkeoteket. Fonten är stor och tydlig och har ett skissartat uttryck. Även ut-

ställningens maskot, grävlingen Krafs dekorerar väggen. Boxen är fristående i 

rummet och erbjuder en plats för läsning och avkoppling genom att besökaren 

kliver in i det mindre rummet genom ett skynke. Insidan av boxen är mörk och 

klädd med matt tyg. Det finns en låg sittbänk längs med väggen. Vid sittbänken 

ligger böcker för läsning samt hörlurar fastsatta i väggen. Genom hörlurarna kan 

besökaren höra historien om grävlingen Krafs. Väggarna i boxen är dekorerade 

med stora bilder på kryp. Det finns även en öppning som besökare kan krypa ige-

nom. Utsidan av boxen har hyllplan och sittbänkar i olika storlek och höjd. Det 

finns även objekt målade i samma turkosa färg monterade på sidan av boxen. Det 

är moderna objekt som flipflop, glasögon och leksaksbil. På sidan av boxen siter 

tre öppningsbara titthål med mindre montrar. Det finns en låg ståbänk under.  

                                                 
61 Historiska museets webbplats > Om myndigheten.  
62 Intervju, Historiska museet 11/3 2019. 
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Arkeotekets arkeologiska tema återspeglas i de flertal aktivitetssektionerna i 

rummet. Framträdande är utgrävningsdelen som är placerad vid fönsterväggen. 

Där är den andra sektionen placerad. En långsmal yta fylld med mjukt gummigrus 

utgör en ”grävlåda”, där barn kan gräva efter fynd. Under gummit finns 8 stycken 

3D utskrivna objekt fastmonterade. De 3D printade objekten är i turkos plast och 

är i varierande storlek och utformning. Bland annat är en skalle, en kruka och en 

kam representerade. Spadar och penslar finns till hjälp för att upptäcka objekten. 

Lådans kant är tydligt markerad med skoförbud. 

Ytterligare en aktivitetssektion är placerad bakom den turkosa fristående 

boxen. Aktivitetsdelen är formad som ett ”rum i rummet” med en boxformad kon-

struktion i trä. Aktivitetsdelen kompletterar utgrävningsdelen med pekskärmar 

med information om de 3D utskrivna objekten. Den består av trärena bord med ett 

tak. I borden är pekskärmarna nedfällda. I borden finns även ett antal lådor som 

går att öppna. Lådorna har teman utifrån färg och består av mindre objekt från 

olika delar av historien. I borden finns även olika montrar monterade. I ett av bor-

den är montern nedsänkt i bordsskivan och innehåller runda föremål av stengods. 

Nästa bord har tre mindre kvadratiska montrar på sidan av bordet, innehållande 

arkeologiska fynd.  

Den fjärde sektionen är placerad i hörnet bortom borden och boxen. Längs 

med väggen är även en sittdel placerad. Röda dynor på fastbyggda bänkar skapar 

en avkopplingsyta i rummet. Bredvid sittbänkarna är korgar med byggklossar i trä 

placerade. Mellan sittbänkarna är en mjuk rund matta placerad.  

Golvet i rummet är genomgående stenplattor i ojämna former. Ytan är hård 

och ojämn. Väggarna är målade i grå färg och har en bård av gräs högst upp vid 

taket, för att efterlikna känslan av att vara under jord. Från taket hänger även tur-

kosa lampor samt bilder på olika arkeologiska fynd. Väggarna har på vissa ställen 

fototapet med grus och sandmotiv.  

Upplandsmuseet   

Upplandsmuseet i centrala Uppsala är ett länsmuseum med Region Uppsala som 

huvudman.63 Lilla Kvarn är Upplandsmuseets lekutställning med Pelle Svanslös 

och Pettson tema. Då författarna Gösta Knutsson och Sven Nordqvist har kopp-

ling till Uppland har temat valts. Sven Nordqvist har till viss utsträckning även 

formgett utställningen.64 Lekmiljön har funnits på museet i ca 15 år, men uppdate-

rades och flyttades under 2019. Namnet Lilla Kvarn refererar till Upplandsmuse-

                                                 
63 Upplandsmuseets webbplats > Organisation.  
64 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.   
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ets placering i en äldre kvarn. Upplandsmuseet har valt att kalla utrymmet för le-

kutställning.   

Utrymmet är placerat på entréplan i närhet till entré, café, matsäcksrum, toa-

lett samt trapphus och hiss. Vid lekutställningen finns dessutom klädskåp, kläd-

hängare, skohylla och barnvagnsparkering. Utrymmet har två tydliga ingångar, en 

direkt från informationsdisken och en från museets matsäcksdel. Lekutställningen 

har en skogräns. 

Beskrivning av utrymmet  

Rummet har ett tydligt tema hämtat från Sven Nordqvist Pettsonsvärld tillsam-

mans med Gösta Knutssons Pelle Svanslös. Lekutställningen är uppbyggd som en 

stadsmiljö i miniatyr där barn har fritt utrymme att leka. Materialet i utställningen 

är främst trä.  

Vid lekutställningens två entréer sitter en skylt med texten:  

Välkommen till LILLA KVARN 
I denna lekfullla utställningen finns det mycket att utforska – en smedja, ett 1800-talskök, 

och en handelsbod. Möt katterna kring Åsgränd, baka bröd i vedspisen eller bara lek i de 
spännande husen. 

TÄNK PÅ ATT 
• Ta hand om leksakerna så de håller och många barn kan ha roligt i utställningen. 

Plocka undan när ni har lekt klart. 
• Lilla Kvarn är anpassat för barn 0-6 år tillsammans med ditt vuxna sällskap, som 

ansvarar för barnens säkerhet. 
• Medhavd mat och dryck äts i matsäcksrummet. 
• Toalett och skötbord finns bredvid museibutiken. 
• Fråga museivärdarna om ni undrar över något. 

Lilla Kvarn stänger 16.30 
Lilla Kvarn är skapad av Leif Högström och Sven Nordqvist. 

Från informationsdisken märks lekutställningen ut med en portal med namnet 

Lilla Kvarn. Besökaren leds in till ett utrymme med en stugmiljö till vänster, en 

dekorativ vägg med husfasader rakt fram, en smedja till höger samt en klätter-

ställning med bland annat handelsbod och äppelträd direkt till höger. Vid husfasa-

derna är lekutrymmets andra entré placerad, med direkt koppling till matsäcks-

rummet. Barnutrymmet är indelat i fyra större sektioner och en mindre. Den första 

sektionen är en stugmiljö i 1800-tals stil. Stugmiljön erbjuder besökaren en plats 

att kliva in i. Det är ett halvöppet utrymme med tak. Stugmiljön visar en vardags-

stuga och har en eldstad, fönster med bord och stol samt dekorationer som tavlor 

och köksredskap på väggarna. Miljön bjuder in till lek och rörelse med mycket 

rekvisita. Mitt emot stugan är nästa sektion placerad i form av en smedja. Smed-

jan avgränsas tydligt med vägg, dörr och tak. Smedjan har liksom stugan en 

eldstad och en arbetsbänk med verktyg. Ljuskällor används för att skapa illusioner 

av eld vid eldstäderna. Smedjan har tillskillnad från stugmiljön en ytterdörr, föns-

ter och vägg mot lekutrymmet. Det gör att barn kan gå in i utrymmet och stänga 

om sig. Det är en plats anpassad efter barns storlek. I lekutställningen finns även 
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ytterligare mindre utrymmen i form av uthus och vedbod som besökaren/barnet 

kan gå in i.  

En sektion av lekutställningen är i form av en klätterställning. Klätterställ-

ningen är utformad som ett hus i flera nivåer som gör det möjligt för barnen att 

komma upp till en högre nivå. En handelsbod är placerad i klätterställningen nås 

genom att barnet går in genom en liten dörr. Utrymmet har en kassaapparat och 

varor i trä. Vid klätterställningen är även ett äppelträd monterat. Klätterställningen 

har många detaljer hämtade från Pettsons värld som fyrkantiga äpplen och ”muck-

lor”. Klätterställningen har flera olika ”rum” i olika nivåer.  

 En mindre sektion med tittluckor är placerad på väggen mellan smedjan och 

matsäcksentrén. Väggen är klädd med husfasader som har många luckor och föns-

ter som besökaren kan öppna och titta in i. Fönstren är i form av tittskåpsmodell 

med miniatyrmiljöer uppbyggda. På väggen berättas historien om Pelle Svanslös 

och flytt till Uppsala. Det finns även ytterligare tittskåp placerade på olika platser 

runt om i lekutställningen.  

Den sista sektionen i rummet är placerad under ett fönster. Vid väggen där 

smedjan är finns ett fönster som släpper in dagsljus. Där är kuddar samt en låda 

med böcker placerade. Utrymmet ger besökaren en plats för avkoppling och re-

flektion och möjlighet att sitta ner och läsa.  

Mitt i rummet står en bänk placerad. Bänken är av metall och grönt filttyg.  

Golvet har en mörk heltäckningsmatta som dämpar ljud. Väggarna i rummet är 

dels vita, men består främst av husfasader. Det är lågt i tak. I bortre sidan av le-

kutställningen finns en monter, för tillfället täckt med grön duk. Där kommer se-

nare en mindre utställning om barn i Uppland sättas upp.65 Vid klädställningen 

utanför klätterställningen sitter teckningar ritade av barn uppsatta. De är inte till-

verkade i lekutrymmet utan i museets andra pedagogiska utrymmen.  

                                                 
65 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019. 
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Barnutrymmen på museum  

Nedan presenteras resultatet av observationer och intervju i en tematisk indelad 

text. Genom observationer och intervjuer presenteras rummens olika egenskaper. 

Blubb  

Lekrummet Blubb har funnits på Sjöhistoriska museet i ca 1 år. I samband med 

formgivningen byggdes hela källarplanet om.66  

Skapande av utrymme 

När lekrummet Blubb skapades ersatte det ett tidigare lekrum på samma plats. Det 

tidigare lekrummet var 25 år gammalt. Rummet var slitet och svårt att hålla rent. 

Museet hade ett behov av ett nytt rum som skulle vara självgående, lätthanterligt, 

praktiskt rum och enkelt att städa.67  

Vid skapandet var det för arbetsgruppen på museet viktigt att behålla atmosfä-

ren från det tidigare lekrummet, samma känsla med mycket ”hands on”. Infor-

manten menar att det lyckats med det och att ”andan från rummet har följt med”. 

Erfarenheter från det gamla lekrummet har påverkat utformningen av det nuva-

rande. Möjlighet att lätt hålla rent var en viktig aspekt. Vid utformningen av 

rummet togs det hänsyn till barns utveckling och även skolans läroplaner hänsyn. 

Målgruppen är barn 0-6 år.68  

Lekrummet Blubb skapades av en extern firma, Expology i samarbete med 

Sjöhistoriska museet. Under arbetsprocessen med framställningen av lekrummet 

skedde förändringar i personalstyrkan både från Sjöhistoriska museets sida samt 

från Expology. Förändringarna i projektgruppen innebar otydligheter i arbetsupp-

gifter för de inblandade. Informanten poängterar betydelsen av att Sjöhistoriska 

museet är en del av en större myndighet och att beslut och satsningar i olika delar 

av myndigheten påverkar verksamheten i resterande delar.69  

                                                 
66 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019. 
67 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
68 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
69 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
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Vid skapandet av lekutrymmet användes referensgrupper att skapa en uppfatt-

ning om vad besökarna – barnen ville ha. Referensgrupperna uttryckte önskemål 

om bland annat fram önskemål om discokula, tunnel och rutschkana. Delar av 

önskemålen finns med i slutresultatet, som rutschkana och glitter. Arbetsgruppen 

på Sjöhistoriska museet gjorde även studiebesök på ett antal museer för att se hur 

liknande miljöer ser ut. Stor inspiration kommer från Gotlands museums barnut-

rymme Skepp och Skoj.70  

Placering av utrymme 

Lekrummet är placerat i källarplan och ersätter tidigare lekrum på samma plats. 

Rummet har öppnats upp mer än det föregående. Vid ombyggnationen förändra-

des undervåningens utrymme i två steg, med toalett, skapande verkstad och hörsal 

i del ett och lekrummet i ett andra steg. Lekrummet var stängt i två år.71  

Rummet upplevs ljust och luftigt trots att det är placerat i källarplan och sak-

nar fönster. Ingången är tydligt markerad och gör det lätt att som anhörig hålla 

uppsikt över rummet. Det är inget barn som lämnar rummet av misstag. Skofack 

utanför gör skogränsen tydlig. Både barn och vuxna respekterar skoförbudet i 

rummet.72   

Sjöhistoriska museet använder både begreppet lekrum och aktivitetsrum vid 

benämning av rummet. Informanten menar att det är för besökarna lätt att förstå 

vad rummet erbjuder och är, när rummet benämns som lekrum. Utrymmets ut-

formning drar paralleller till rum. Informanten menar att ”För barnen och besö-

karna är det här ett lekrum” och att ”Lekens betydelse är extremt viktig när man 

ska lära sig något.”73  

Utformning av rummet 

Vid utformningen av var målsättningen att skapa en undervattensvärld.  

Rummet är väl upplyst, trots att kulören på ljuset skiftar konstant. Ventilat-

ionen är bra i rummet. Rummet har bra ljuddämpning och trots mycket besökare 

är ljudnivån rimlig. Rummet har ljudeffekter på vissa ställen som uppmärksam-

mas av besökare, till exempel motorljuden i styrhytten.  

Kunskap 

Museet är ett kunskapscenter och ska med det koppla ihop alla delar av verksam-

heten med det maritima kulturarvet. Lekrummet innehåller därför detaljer som 

kompass, flaggor och talrör.74  

                                                 
70 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
71 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019. 
72 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 2019.  
73 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019. 
74 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
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Lärandemoment som medvetet införts i lekutställningen är kulbanan med 

muttrar. Materialval och design anspelar starkt till maskinrum. Även kugghjuls-

väggen är en del av kunskapsprocessen. Syftet var att skapa ett pedagogiskt rum, 

men det går inte att ha undervisning i rummet. Informanten menar att ”Rummet i 

sig får vara pedagogen” och att ”allting man har därinne ska ha nått slags lä-

rande”.75 

Kunskapsmässigt har lekrummet en tydlig koppling till marinhistoria. De tre 

olika skeppen, fiskebåt, segelbåt och ubåt är tydligt representerade i olika delar av 

rummet. Ytterligare kunskapskällor kopplade till det maritima syns i lastlådorna 

som berättar om transporthistoria, kugghjulstavlan som visar teknik fungerar och 

knopstationen där besökare kan lära sig knyta knopar. Runt om i rummet sitter 

även informationsskyltar med förklaring till olika objekt. Dessa informationsskyl-

tar används inte frekvent, utan missas av många besökare. Informationsskyltarna 

finns enbart på svenska. Att rummet har många detaljer som hör hemma i båtvärl-

den gör att rummet känns genuint. Båttillbehör som lattor på seglen, knopar och 

tillbehör för rep gör att rummet får en tydlig koppling till verkligheten. Det är inte 

bara fantasi, utan äkta föremål. Ett riktigt sjökort samt flytvästar drar också kopp-

lingar till verkligheten.  

Vuxna följer efter sina barn eller sitter ner på bänkar eller golv. Vuxnas delak-

tighet i barnens lek är tydlig. Vuxna instruerar barn hur olika objekt i rummet 

fungerar. Till exempel används kugghjulsväggen som en plats där vuxna instrue-

rar barn i kugghjulens funktion. Även hur talrör fungerar förklaras av vuxen för 

barn. Vuxna kommenterar rummets utformning och uppmuntrar barn att se detal-

jer.76  

Material 

Lekrummet är fyllt med taktila objekt. I lastlådorna finns till objekt av olika 

material som kokosnöt, juteväv, porslin, metall och gummi.77  

Rummet har lösa objekt i form av gosedjur, kuddar, utklädningskläder samt 

böcker. Bortsätt från böckerna är alla lösa objekt av tyg. Gosedjuren och utkläd-

ningskläderna används frekvent och flyttas runt om i rummet. Kläderna håller sig 

till stor utsträckning i utmärkt område. Flytvästarna placerade under sittbänk i 

styrhytt används inte. Eventuellt är placeringen av flytvästarna svårtillgänglig. 

Gosedjuren i form av fiskar och sälar följer med barnen runt om i rummet. De är 

både passagerare på fiskebåten och hjälpmedel vid rutschkaneåkning.78  

Det maritima temat är starkt och syns även i val av objekt. I lastutrymmet 

finns bland annat porslinsfigurer som visar hur den transporthistoriska delen av 

                                                 
75 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
76 Observation, Sjöhistoriska museet 7/4 2019.  
77 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 2019. 
78 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 2019. 
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det maritima kulturarvet. Att porslinsfiguriner och porslinskoppar finns med mo-

tiveras av det, och om de går sönder är det en del av läroprocessen. ”Ibland kan 

det vara roligt med saker som inte är direkt för barn.” säger informanten. Delar av 

lekrummet är direkt kopplade till de fasta utställningar som finns på museet.79  

Blubb använder material från Sjöhistoriska museets marinarkeologer. Bild-

material för takduken och videoklippen i skeppsfönstren kommer från marinarke-

ologernas arbete. Även material från museets arkiv är inkluderade i lekrummet. I 

lekrummet finns föremål i okontroversiella lekmaterial placerade i mindre mont-

rar, som en del av lastlådorna. Det är till exempel porslinsfigurer och porslinstall-

rikar. Föremålen som används är dock inte inmärkta objekt utan köpta på bland 

annat båtaffärer. Digitala inslag i lekrummet består av ljusspel men även ljud-

böcker samt videokonst. Digitala inslag kan även medföra tekniska problem.80  

Förändringar i rummet har skett mellan de olika observationstillfällena. Till 

exempel har vepor av grönt tyg satts upp vid ingången till läshörnan. Det får en 

sjögräsliknande effekt. Mindre skillnader som låsta eller öppna luckor vid trans-

portsektionen skiljer de två observationstillfällena åt. Även objekt som gått sönder 

och blivit lagade. Rummet har sedan öppning redan slitna och trasiga objekt. Kro-

ken man hissar upp och ner med är borttagen samt klätternätet har skador i kon-

struktionen. Skador och slitning på objekt är att vänta, men vissa av de skador 

som upptäckts kan ses som tecken på dålig konstruktion. Även delar av video-

konsten på väggen har fått problem och flimrar.81  

Användning av rummet 

Lekrummet används inte enbart av barnfamiljer, utan även barngrupper som till 

exempel förskoleklasser. Under observationerna närvarade dels förskoleklasser 

och dels barnfamiljer i lekrummet. Beroende på grupp så ändras dynamiken i 

rummet. Barngruppen leker mer med varandra, ljudnivån var högre samt delar av 

lekrummet undersöktes i grupp. Barnfamiljerna höll sig mer för sig själva och då 

lekte barnen direkt med tillhörande sällskap. Även åldersspannet mellan delta-

gande barn skiljde sig mer. Under samtliga observationstillfällen har rummet haft 

mycket barn som uttryckt glädje och nyfikenhet.82  

Till museet kommer besökare av olika nationaliteter, vilket också gäller 

lekrummet. Informationsplakaten är enbart på svenska. Enligt personal får endast 

50 personer vistas i lokalen samtidigt. Denna information framkommer inte för 

besökaren.  

                                                 
79 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
80 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
81 Observation, Sjöhistoriska museet 7/4 2019. 
82 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 & 7/4 2019. 
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Huvudattraktion  

Styrhytten samt rutschkanan på segelbåten är mycket populära. Styrhytten har 

förutom ett roder ett flertal knappar som tänder och släcker lysen. I styrhytten 

spelas också ett ljudklipp med motorljud upp. Rutschkanan är stor och har en 

trappa upp till plattformen. Klätternätet används sparsamt. Eventuellt är klätternä-

tet riktat till äldre barn, som inte var där när observationen genomfördes. Eventu-

ellt är rutorna i klätternätet för stora vilket gör nätet svårklättrat. Under rutschka-

nan går det att lära sig att knyta knopar, detta utrymme används inte av besökarna. 

Kanske även det beror på åldern på barnen vid observationstillfällena.83  

Verklighetsflykt 

Utformningen av lekutrymmet speglar en annan värld än verkligheten. Det är ett 

undervattenslandskap med sjunkna skepp och vattenlevande djur. Temat skapar en 

form av verklighetsflykt och uppmuntrar till fantasi och lek.  

Rummet har ett antal föremål som lockar till lek och fantasi. De glittrande fis-

karna i taket och båtarna ger en stämning till rummet. Utklädningskläderna upp-

muntrar till lek.84 

Plats enbart för barn 

Delar av rummet är direkt utformade för barn med utrymmen de enbart får plats i. 

Rummet erbjuder många aktiviteter och uppmuntrar nyfikenhet och rörelse. Trap-

por, kryphål och små utrymmen ger barnet utrymme att upptäcka och leka. Rum-

met upplevs som anpassat till många olika åldrar.85 

Många delar av rummet är populärt hos olika målgrupper. Små barn uppskat-

tar att gå i trappan, gå igenom hål och att öppna luckor. Små barn visar stort in-

tresse för luckorna i lådzonen. Där finns även kuddar i olika formar som passar in 

i utrymmen. Mindre utrymmen som tunneln och öppningar är populära att ut-

forska. Tunneln är inte bara en plats att gå igenom, barn stannar även i tunneln 

och vilar.86  

Plats för reflektion  

Väggen till läshörnan är täckt med textil i olika texturer. Läshörnan har ljudböcker 

och ljudklipp relaterade till vattenmiljön. Det finns kuddar i olika storlekar och 

textur. Kuddarna är placerade långt från hörlurarna. Det finns även böcker place-

rade i en hylla vid hörlurarna. Det är svårt att upptäcka böckerna, om inte någon 

                                                 
83 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 & 7/4 2019. 
84 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 & 7/4 2019. 
85 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 2019. 
86 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 2019. 
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redan ligger framme i läshörnan. Under observationerna användes läshörnan dels 

som vilorum och dels som läshörna.87 

Vuxnas roll  

Under observationerna fanns ett antal vuxna i utrymmet. Många vuxna följde efter 

sina barn och bevakade vad de gjorde. Vissa vuxna deltog även i barnens lek. 

Barngruppen från förskolans personal bevakade gruppen från sidan av rummet 

och deltog inte i leken.  

Det fanns naturliga sittplatser för vuxna runt om i rummet. Till exempel styr-

hytten som har sittplatser inkorporerade runt om.  

Övrigt  

Det har vid öppningen av barnutrymmet tillkommit merarbete för personalen, på 

ett sätt som inte var beräknat vid starten av projektet. Informanten berättar om så 

stor aktivitet i lekrummet att personal har fått reglera antalet barn i rummet genom 

att stå vid lekrummets dörr. Informanten vill även belysa hur Stockholm kom-

muns politik har förändrat vilka som besöker museet. Förändrade regler kring 

föräldraledighet har lett till en ökning av föräldralediga pappor på museet. Över-

lag har det skett ett ökat besöksantal av barnfamiljer under vardagar. Detta på 

grund av regler kring förskoleverksamhet och föräldraledighet. Byggnaden från 

1938 är inte anpassad till den verksamhet som bedrivs idag, som till exempel hög 

ljudvolym i restaurang. Det större publiktrycket resulterar även i andra problem, 

som full restaurang och amning och blöjbyte på publik plats.88  

Informanten menar också att det kan vara svårt för barn att veta vad som är 

accepterat beteende på museum då olika museer har olika inställning till vad barn 

får och inte får göra. Som till exempel röra och flytta på objekt på vissa ställen 

men inte andra. Det kan skapa en förvirring för besökaren.89   

Utanför lekrummet finns information om djur i vatten och hur plast och för-

oreningar skadar vattenmiljön. Informationsbroschyren från museet visar det äldre 

lekrummet som tidigare stod på platsen.90 

Arkeoteket  

Arkeoteket skapades som en interaktiv utställning på Historiska museet för ca 10 

år sedan. Utrymmet uppdaterades och gjordes till stora delar om för ca 1,5 år se-

dan.91  

                                                 
87 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 & 7/4 2019.  
88 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019. 
89 Intervju, Sjöhistoriska museet 20/3 2019.  
90 Observation, Sjöhistoriska museet 7/2 2019. 
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Skapande av utrymme 

Utrymmet utformades med syftet att ge besökare och barn inblick i arkeologin 

som vetenskap. Historiska museet har som uppdrag att visa kulturhistoria från 

forntid till samtid. Rummet har därför utformades för att ge ett brett perspektiv. 

Museet vill även att rummet ska ge barn redskap att undersöka och utforska-

själva.92  

Vid utformningen har det funnits en tanke om att besökaren inte ska behöva 

kunna läsa för att förstå utställningen, utan att det är saker och objekt som styr 

rummet. Tanken är även att utställningen ska vara ett första möte till arkeologi 

och en introduktion till hur det fungerar. Rummet ska användas av unga barn som 

ska kunna leka i utrymmet. Rummet ska upplevas fritt, där det är fritt att leka och 

fritt att röra sig.93  

Arkeoteket har i nuvarande form funnits som barnutställning i ca 1,5 år. Det 

uppdaterades från ett ca 10 år gammalt rum med samma namn. Tidigare krävdes 

det att besökaren kunde läsa och skriva, något som vid uppdateringen tagits bort 

helt. Informanten säger att syftet med den nya utformningen var att: 

”Man knöt an till barns nyfikenhet kring föremål av alla slag, inte bara äldre föremål, utan 
den här nyfikenheten barn har kring saker och att vara sakletare och att man kan se skatter i 
princip allt.”  

 

Informanten är kritisk till att barnutrymmen ofta utformas av vuxna för barn, 

och inte i samråd med barn. Barn ser och använder det tillgängliga materialet på 

sitt sätt och inte alltid så som det var tänkt att göra. Museets pedagoger såg att 

rummets tidigare utformning inte fungerade och att målgruppen skiftat till lite 

yngre barn. De ville med uppdateringen komplettera utrymmet med mer leksaker, 

mjuka saker och lådor som väcker nyfikenhet. De skapade ett rum mer inriktat för 

en yngre målgrupp. Förändringen skedde utifrån museet och rummets förutsätt-

ningar.94  

Viktiga element att ha kvar vid uppdateringen av rummet var framförallt 

grävdelen. Det är mest populärt och knyter an till nyfikenheten. Tanken med ut-

formningen av rummet är att besökaren ska kännas som att man är under marken, 

vilket kopplas ihop med det arkeologiska temat och maskoten Krafs. Krafs är ut-

formad av en illustratör som fick instruktioner om att skapa en könlös figur med 

ryggsäck.95  

 
91 Intervju, Historiska museet 11/3 2019. 
92 Intervju, Historiska museet 11/3 2019.  
93 Intervju, Historiska museet 11/3 2019.  
94 Intervju, Historiska museet 11/3 2019.  
95 Intervju, Historiska museet 11/3 2019.  



 34 

Placering av utrymme 

Rummet är placerat långt in i museets byggnad. För att komma till utrymmet pas-

serar besökaren en till två utställningar. Entrén till rummet känns som en del av 

tidigare utställning. Det kan bidra med en förvirring av syftet med platsen. Till 

rummet kommer dels barnfamiljer, och dels besökare utan barn. Dessa besökare 

vänder snabbt i dörren. Entrén samt namnet är inte tydliga för besökaren om syftet 

med rummet. Rummet är dessutom inte markerat på översiktskarta över museet. 

Rummet är placerat långt in i museet och får i och med ombyggnation av delar av 

museet, känslan av en återvändsgränd.96  

Utformning av rummet 

Grunden för Arkeoteket lades för ca 10 år sedan och skapades av en extern firma, 

Expology.97  

Kunskap  

Arkeoteket är en plats för barn att lära sig om arkeologin och hur det kan fun-

gera. Det arkeologiska temat är tydligt och syns i verksamheten. Informanten me-

nade även att museet uttryckte en vilka om att göra arkeologi tillgängligt i sam-

band med utformningen av rummet.  

Museet vill med Arkeoteket väcka barns nyfikenhet för saker och den inform-

ation saker kan ge, både nya och gamla. De 3D printade objekten i grävlådan är 

tänkta att användas tillsammans med pekskärmarna, där information om objektet 

förmedlas. Besökaren ska sedan kunna utforska museet och hitta original föremå-

len. I rummet finns även montrar med originalföremål. Informanten menar att det 

var viktigt att rummet skulle innehålla originalföremål även i ”barnens värld”.98  

Material  

I rummet används många olika material och tekniker för att förmedla olika bud-

skap. Rummet innehöll tidigare mer digitala inslag som nu är borttagna. De digi-

tala inslag som nu finns som inslag i rummet märks tydligast vid pekskärmarna. 

Informanten menar att barn idag hanterar skärmar mycket och att mer taktila ob-

jekt behövs. Praktiska element som gräva och bygga infördes därför. Valet av att 

3D-printa objekt motiverades med detaljrikedomen ett printat objekt får samt att 

ut hållbarhetssynpunkt är tåligt. Den taktila känslan på objekt och få en förståelse 

för skala var viktigt. De lösa objekt som finns i rummet ses som ”förbruknings-

material som försvinner”.99   

                                                 
96 Observation, Historiska museet 7/2 2019.  
97 Intervju, Historiska museet 11/3 2019. 
98 Intervju, Historiska museet 11/3 2019. 
99 Intervju, Historiska museet 11/3 2019.  
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Teknik i form av pekskärmar möjliggör nya interaktioner men kan även inne-

bära tekniska problem. Pekskärmarna vid träbordet är svårtillgängliga. Dels så 

utnyttjas inte hela skärmytan utan enbart halva, dels så är borden höga utan möj-

lighet till att flytta på skärmen eller sätta dit en pall. Dessutom fungerar inte skär-

marna så som de utger sig att göra. Det går inte att zooma in eller snurra på objek-

tet som det står. Vid observationen var det enbart ett fåtal barn utforskar pekskär-

marna. Det var främst vuxna som närmade sig pekskärmarna. I bordet under pek-

skärmarna finns ett antal lådor. Dessa saknar information och innehåller objekt 

från olika historiska tidpunkter. Vissa av lådorna är tomma.100   

Rummet är stort, ljust och har högt i tak. Dock utnyttjas inte takhöjden i ut-

formningen av rummet. Ljudnivån i rummet är hög trots få barn i rummet. Över-

lag är det mycket trä och plast i utställningen. Materialvalen är tydliga, där det är 

trä ser besökaren det och där det är plast ser besökaren det. Formgivningen är en-

kel och avskalad med färgsättningen grå, turkos och röd. De kompletterande fär-

gerna till det grå underlaget är klara. Ventilationen i rummet är bra. Ljussättning-

en i rummet består av taklampor. Rummet saknar textlig information. Endast vid 

skylten vid entrén samt pekskärmarna finns textinformation. Det går bra att ta 

med barnvagn in i utställningen. Det kommer besökare från olika delar av världen 

till museet, och även till Arkeoteket.101  

Användning av rummet 

Rummet riktar sig till barn mellan 3-7 år. Grävutrymmet är mycket populärt och 

drar både vuxna och barn till sig oavsett ålder. Tanken med rummet är att besöka-

ren närmar sig ett föremål i grävlådan, sedan forskar om föremålet med hjälp av 

pekskärmen för att sedan utforska museet och hitta originalföremålet. Tanken är 

god men ytan används inte på det sättet.102  

Informanten menar att det inte är självklart för besökaren vad rummet kan an-

vändas för. Fördelen är att barn då kan vara nyfikna och upptäcka annat. Det finns 

svårigheter med att uppdatera ett rum och utifrån budget och förutsättningar skapa 

något annat. Informanten säger: ”Om man ska ha ett rum för barn på Historiska 

museet, då tror jag att man skulle tänka helt nytt, och det är inte så lätt.”103 

Rummet används främst av barn som leker själva. Vuxna sitter på bänkar och 

tittar på och är inte delaktiga i barnens lek. Iakttagelsen kan bero på de besökare 

som var där vid observationstillfället. Överlag är barn och vuxna i rummet en kort 

stund innan de lämnar. Till rummet letar sig olika typer av besökare, dels barnfa-

miljer men även besökare utan barn. Det är inte självklart vad rummet har för 

                                                 
100 Observation, Historiska museet 7/2 & 7/4 2019.  
101 Observation, Historiska museet 7/2 2019. 
102 Observation, Historiska museet 7/2 &7/4 2019. 
103 Intervju, Historiska museet 11/3 2019. 
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syfte och vissa besökare uttrycker en förvirring och vänder ut ur rummet. Barn går 

direkt till Arkeotektets grävyta för att undersöka vad som sker där.104  

Det finns stora utrymmen för samtal och gruppövningar. Det känns som att 

rummet kan ha flera syften. Dels kan det användas som en lekpark där barn under 

vuxens uppsikt kan leka, dels kan det vända sig till skolklasser med pedagog.105  

Huvudattraktion 

Olika sektioner i rummet tilltalar olika målgrupper. För yngre barn är träklossarna 

populära, för äldre är det grävlådan.  

Grävlådan är det moment i rummet som drar mest besökare. Under ett lager 

av gummigrus finns 3D-printade objekt. Som hjälp att upptäcka objekten finns 

spadar och penslar. Under observationen lekte både yngre barn ca 1 år och äldre 

ca 7 år i grävlådan. Det visar att lådan används av en bred skara besökare. Barn 

lade även gummisanden i kopparna för spadar och penslar. De 3D printade objek-

ten består bland annat av en kam. Där har museet valt att skriva ut kammen lig-

gandes på en upphöjning. Det gör föremålet mycket större än vad det är. Den tur-

kosa färgen gör det svårt att urskilja vad som är en kam, och vad som är en del av 

upphöjningen.106  

Även den turkosa kuben är populär. Dess utstickande former och sittplatser 

gör det intressant för utforskning och klättring. Dock är insidan av kuben, läshör-

nan, väldigt instängd. Miljön är dov med dålig akustik och ventilation. Det är inte 

ett utrymme att stanna länge i. Böckerna som erbjuds är riktar sig till målgruppen 

3-7 år, men det finns även böcker för äldre barn. Enbart en av de två hörlurarna 

fungerar. Berättelsen som spelas upp är en introduktion för arkeologi och berättas 

av rummets maskot Krafs. På utsidan av boxen sitter 3 mindre montrar. Dessa är 

svårtillgängliga då de sitter högt upp från ett barns perspektiv. En pall är fastmon-

terad på golvet.107 

Verklighetsflykt 

Arkeoteket har ett tydligt ”under jorden” tema där besökaren kliver in i en värld 

under mark. De har skapat en maskot, Krafs, som bor i marken. Med hjälp av 

mörka färger, stenpartier och en gräsbård vid taket skapar rummet en plats bort 

från vardagen. Rummet har även en modern känsla med tydliga typsnitt, klara 

färgval och tekniker och material som 3D utskrifter och pekskärmar.  

                                                 
104 Observation, Historiska museet 7/2 & 7/4 2019. 
105 Observation, Historiska museet 7/2 2019. 
106 Observation, Historiska museet 7/2 2019. 
107 Observation, Historiska museet 7/4 2019.  
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Plats enbart för barn 

I den turkosa boxen finns en låg tunnel som barn kan krypa igenom. Tunneln går 

från det större rummet in i en vadderad box. Tunneln är låg och kort vilket passar 

barn. Det finns även en större utgång ur boxen bakom tygförhänge.  

Plats för reflektion  

Arkeoteket som barnutrymme behövs på museet enligt informant för att besökaren 

”Behöver en plats på museet där man kan känna att man kan vara sig själv lite 

grann.” 

Informanten menar att det är inte alltid museala miljöer som tillåter det, till 

exempel barn som springer och rör på saker och att barn då blir begränsade i sin 

rörlighet. Informanten vill att besökaren ”ska känna sig fri, och hemma och trivas. 

Att platsen ska vara självklar”.108  

I ett hörn av rummet är en soffa uppbyggd med bänkar och kuddar. Det är en 

plats där vuxna och barn kan umgås. Den turkosa boxen i mitten av rummet kan 

även ses som en avkopplingszon med ett mindre, ljudisolerat och tygklätt rum. 

Där finns en bänk, böcker och hörlurar med en saga. Det är en mindre plats som 

ger besökaren möjlighet att komma undan en stund.109  

Vuxnas roll  

Runt om i rummet finns ett antal sittplatser för vuxna att sitta på. Soffdelen i hör-

net av rummet ger mycket sittplatser. Längs en vägg finns dessutom en bänk med 

ryggstöd som känns direkt placerad för besökares bekvämlighet och har inget yt-

terligare syfte. Under observationen användes soffdelen som lekplats för vuxen 

med barn. Vuxna lekte även med barn som klättrade på den turkosa boxen.110 Vid 

utformningen ville museet skapa plats för medföljande vuxna att kunna slå sig ner 

och slappna av i soffor och på bänkar.111 

Övrigt 

Rummet saknar information om vad som kan göras i utrymmet och skulle kunna 

kompletteras med en museipedagog som informerar besökarna om rummets möj-

ligheter.112  

                                                 
108 Intervju, Historiska museet 11/3 2019. 
109 Observation, Historiska museet 7/2 2019. 
110 Observation, Historiska museet 7/4 2019. 
111 Intervju, Historiska museet 11/3 2019.  
112 Observation, Historiska museet 7/2 2019. 
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Lilla Kvarn  

Delar av lekutställningen Lilla Kvarn gjordes om i samband med ombyggnation 

på Upplandsmuseet. Lekutställningen flyttade ner till entréplan mindre än ett år 

sedan från att ha stått på annan plats i museet i ca 15 år. Flytten innebar vissa för-

ändringar i lekmiljön.113  

Skapande av utrymme 

Upplandsmuseets ursprungliga lekutställning skapades för ca 15 år sedan och har 

genomgått en uppdatering i och med ombyggnation och flytt av utrymme. Den 

ursprungliga utformningen samt den uppdaterade har skett i samråd med konstnä-

rerna Leif Högström och Sven Nordqvist.  

Förändringar som har skett är främst att göra miljön mer interaktiv. Miljön har 

även öppnats upp och ljusas upp. Museet vill att den historiska kopplingen ska 

vara tydlig.114  

Vid utformningen och uppdateringen av rummet har personalen främst utgått 

från egna erfarenheter. Ingen forskning eller litteratur om pedagogik har använts. 

Detta beror bland annat på de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar som 

fanns.115 

Informanten uttrycker att det kan finnas ett problem i att barn inte vet vem 

Pelle Svanslös är. Figuren har valts för sin tydliga koppling till Uppsala, men få 

barn vet vem det är.116  

Placering av utrymme 

Lekrummet är placerat på entréplan med nära tillgång till toaletter, café och mat-

säcksdel. Utrymmet är längst bak i lokalen.  

Utrymmet lekrummet är placerat i har en begränsad takhöjd med relativt långt 

tak. Fysiska förutsättningar som stengolv, stenväggar och takhöjd utgör de förut-

sättningar utrymmet har. Utrymmet upplevs ekigt och hårt trots dämpande 

matta.117  

Museet är nöjda med lekutställningens nya placering i anslutning till café och 

toalett. Informanten menar även att det även blivit lugnare i museet överlag. Det 

är tydligt för besökaren vad som får ske var. Tidigare lekte barn även i utställ-

ningarna, med risk att förstöra fornfynd.118 

                                                 
113 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019. 
114 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
115 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
116 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
117 Observation, Upplandsmuseet 5/3 2019.  
118 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019  
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Utformning 

Rummet har lågt i tak och utformningen präglas starkt av museilokalens karaktär. 

Då museet är beläget i en äldre kvarnbyggnad är takhöjden, väggtexturen och 

planlösningen svår att ändra. Detta syns i utformningen av lekutställningen. Ljud-

nivån är relativt hög. Då konstruktionen består av trä låter den mycket när barnen 

rör sig. Mattan på golvet dämpar vissa ljud. Lekutställningen är placerad längst in 

på det öppna våningsplanet som har tegelgolv och stenväggar. Det bidrar också 

till utrymmets ljudnivå. Ljussättningen i rummet är dels taklampor och spottar, 

men även stämningsbelysning i eldstäder. Besökare från olika länder kommer till 

museet och lekutställningen. Mellan de två observationstillfällerna har föränd-

ringar skett. Bland annat har informationsskylten om rummet uppdaterats med en 

stängningstid.119  

Under observationen är det många vuxna som kommenterar lekrummets ut-

formning och utseende. De pekar även och uppmärksammar detaljer för barnen.120  

Kunskap 

Lekutställningen erbjuder platser för lärande genom de olika miljöerna. Museet 

har vid uppdateringen aktivt valt att ta bort mycket textinformation i lekutställ-

ningen. Informanten menar att ”man kan lära sig mycket, underförstått”.121 

Kunskapsmässigt sätt är ”learning by doing” mycket tydlig och dominant. Det 

finns viss information som presenteras via text, men den är hämtad från böcker 

och handlar om Pelle Svanslös i Uppsala. Informationen är specifik för fasadväg-

gen med luckor och tittskåp. Utformningen av smedjan visar järnets process från 

ämne till produkt.122  

Material  

Trä är det huvudsakliga materialvalet i utställningen. Informanten menar att det 

var ett medvetet val från museet sida, att skapa ett utrymme som var i kontrast till 

andra offentliga lekutrymmen som ofta är tillverkade i plast. De har valt att lyfta 

fram hantverket. Resultatet blir en levande miljö med en aura.123  

Upplandsmuseet har medvetet tagit avstånd från att inkludera digital teknik i 

form av skärmar i utformningen av rummet. Musiepedagogen säger: ”Vi vill inte 

servera ett barn ännu mer digital teknik” Dessutom kräver digital teknik större 

underhåll.124  

                                                 
119 Observation, Upplandsmuseet 6/4 2019. 
120 Observation, Upplandsmuseet 6/4 2019. 
121 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
122 Observation, Upplandsmuseet 5/3 2019. 
123 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
124 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019. 
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Miljön är lekfull och lockar till nyfikenhet och kreativitet. Det finns en kista 

med utklädningskläder som inte används. Trä är det dominerade materialvalet och 

finns både i byggnaderna och i leksakerna. De lösa objekten är i form av mat, ka-

struller, tallrikar och redskap. De är i miniatyr för att passa miljön. Det finns även 

en liten dockvagn som körs runt och används i alla tre miljöer. De lösa objekten 

flyttar sig och vandrar från de olika miljöerna. Det kan göra att helheten blir otyd-

lig.125 

De lösa objekten i utrymmet har till stor del tillverkats av museets själva och 

är ersättningsbara. Autentiska objekt kommer visas i de två montrar som finns i 

anslutning till lekutställningen. De mindre utställningarna i montrarna i anslutning 

till lekutställningen är som ett komplement till lekutställningen. Då kopplas det 

ihop med barnhistoria i Uppland samt referenser till namnet, Lilla Kvarn, om 

kvarnens historia. De lösa objekten är kopplade till de olika ”miljöerna” som 

finns, kökssaker i 1800-tals köket och redskap för smide i smedjan.  Informanten 

har märkt att många av de lösa objekten gått sönder och tenderar att samlas på ett 

ställe i lekutställningen. Eventuellt behöver de lösa objekten begränsas och bli 

färre. Nackdelen med flyttade objekt är att delar av helheten ändras och gör det 

svårt för kommande besökare att förstå miljön. Informanten säger ”Ingenting som 

är här räknar vi med ska vara helt om en månad, fem år, tio år.”126  

Användning av rummet 

Rummet fyller ett syfte med att vara ett utrymme för de yngre besökarna. De fasta 

och tillfälliga utställningarna kan tilltala barn, men är inte utformade för den mål-

gruppen. Det finns därför ett behov att erbjuda ett utrymme åt alla. Åldersspannet 

0-6 år har valts utifrån museets andra utställningar. Från 7 års ålder och uppåt 

finns skolprogram och utställningar på museet. Barnutrymmet är kopplat till mu-

seets profilområden, jord, järn och makt. Genom utformningen av rummet finns 

kopplingar till de olika profilområdena. Upplandsmuseet har velat skapa en inter-

aktiv miljö. Rummet är anpassat till barn upp till 6 år, äldre barn än så får leka i 

utrymmet, men konstruktionerna är inte anpassade till större barn.127  

Informanten lyfter vikten av att det är en plats för lek inomhus som är kost-

nadsfri. Personen menar att det inte finns många lekmiljöer i Uppsala som kost-

nadsfritt erbjuder lek inomhus. Det är en demokratisk aspekt, att erbjuda en lekut-

ställning för alla.128  

                                                 
125 Observation, Upplandsmuseet 5/3 & 6/4 2019. 
126 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
127 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
128 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019. 
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Lekrummet har många mindre bodar och skåp som inte används. Miljömäss-

igt bidrar de till utformningen och karaktären av rummet. Läshörnan med böcker, 

kuddar och fårskinnsfällar används lite.129  

Huvudattraktion 

Lekutrymmet har många olika sektioner som alla används flitigt. Köket och klät-

terställningen med två våningar och en handelsbod är de mest populära platserna.  

Lekutrymmet används av barn på andra sätt än vad som var tänkt. Till exem-

pel blir klätterställningen tillsammans med stolar från köket en hinderbana. Barn 

klättrar och rör sig mycket i lekutställningen.130  

Verklighetsflykt  

Lekutställningen har en tydlig känsla av ”förr i tiden”. Temat ”Pelle Svanslös” 

och ”Pettson” är tydlig med detaljer från båda fantasivärldar. Vilken exakt tidspe-

riod som refereras till är oklar. Det finns dels tidsmarkörer i form av reklamskyltar 

i handelsboden och eldhärd i köket men även detaljer i tittskåpen från en modern 

tid, till exempel möss som spelar tv-spel och Batmanaffich. 

Lekmiljön är anpassad till barn i olika åldrar. Små barn öppnar luckor medan 

större barn klättrar eller leker kök. Många barn ”boar” också in sig i en av de tre 

rumsmiljöerna och leker att de bor där. Rummet är anpassat till barnnivå med sto-

lar, bord och utrymmen där enbart barn kan komma in. Det är svårt för en vuxen 

att ta sig in i utrymmena kring klätterställningen.131  

Plats enbart för barn 

Miljön är som helhet anpassad efter barns storlek och många av de lösa föremålen 

samt husen är i miniatyr. Småhusen i form av smedja, kök, utedass och vedbod är 

alla mindre vilket gör det svårt för vuxna att vara i utrymmet. Klätterställningen 

med rum i flera våningar är direkt anpassad för barns storlek.132   

Plats för reflektion 

En mindre plats med kuddar och böcker finns i utkanten av lekutrymmet. Utrym-

met är i anslutning till ett fönster, vilket släpper in ljus. Platsen används till viss 

del av föräldrar och barn som läser tillsammans. Kuddarna har olika färger och 

texturer som harmonierar med resterande kulörer i rummet.133 

                                                 
129 Observation, Upplandsmuseet 5/3 & 6/4 2019. 
130 Observation, Upplandsmuseet 6/4 2019. 
131 Observation, Upplandsmuseet 5/3 2019. 
132 Observation, Upplandsmuseet 5/3 2019. 
133 Observation, Upplandsmuseet 5/3 2019. 
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Vuxnas roll  

Vuxna sitter främst på bänkar vid eller i lekutställningen, vissa följer även med 

och bevakar barnen. Vuxna samtalar med varandra medan barn leker.134 Informan-

ten säger: ”Vi vill ju att föräldrarna ska vara med, därför har vi satt ut den här 

bänken i mitten. Det är ju för att de ska vara i rummet. Det är oerhört viktigt.” Fler 

saker har gått sönder än vad museet först förväntade sig. Mycket på grund av 

vuxna som inte har uppsikt över barn.135  

Informanten poängterar också att utrymmet inte ska nyttjas som ett lekland, 

vuxna kan inte lämna in barn utan bör vara aktiva under besöket. ”Vi vill att för-

äldrar och barn ska leka tillsammans”. Leken tillsammans uppmuntras med de 

lösa objekten. Det skapar interaktiva situationer. Bänken utan ryggstöd placerad i 

mitten av rummet hjälper även till med det.136  

Lekrummet har en tydlig skogräns trots det har många vuxna skor på sig i 

lekrummet. Samtliga barn har tagit av sig skorna. Det erbjuds tofflor till vuxna, 

men de används inte.137  

Museet vill komma åt ”föräldrahäng”, och menar att även det är viktigt att få 

till. Därför har de skapat en matsäcksmiljö i anslutning till utställningen, där am-

ning kan ske, barnmat värmas och en plats att vila.138 

Övrigt  

Benämningen lekutställning är för att besökaren inte ska misstolka utrymmet som 

ett lekrum, i betydelsen lekland. En avgörande anledning är säkerhetskrav satta på 

lekparker. Genom att benämna utrymmet lekutställning kan lösa objekt få finnas i 

utrymmet. Säkerhetskraven på en utställning är lägre än för andra lekmiljöer då 

museet är en offentlig institution. Museet ställer egna höga säkerhetskrav på ut-

formningen av rummet. Benämningen ska också signalera för besökaren att det är 

en utställning och inte ett lekland, och med det att syftet inte är att hoppa, studsa 

och klättra. Anledningen till museibesöket ska vara en annan.139  

                                                 
134 Observation, Upplandsmuseet 5/3 2019. 
135 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
136 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
137 Observation, Upplandsmuseet 5/3 & 6/4 2019. 
138 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019.  
139 Intervju, Upplandsmuseet 7/3 2019. 
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Analys 

Materialet i form av observationer och intervjuer ger ett bred grund att analysera 

och föra en diskussion om. Nedan presenteras en analys och diskussion av materi-

alet utifrån teoretiska ramar och tidigare nämnd litteratur. Det följs av en jämfö-

rande diskussion över barnutrymmenas utformning, funktion och uttryck.  

Actor-network theory 

Actor-network theory – ANT menar att allt har agens och påverkar allt som sker. 

Objekt och föremål i ett visst utrymme, tillsammans med väggar och golv har 

agens som påverkar vad som sker i ett visst utrymme. Utformningen och innehål-

let i ett visst rum kan därför påverka vad som sker och vad som kan ske. Ett ex-

empel från Lilla Kvarn är att dockvagnenen som finns i rummet möjliggör att be-

sökaren puttar på vagnen, men det är delar i vagnen som avgör hur det går till. 

Vagnens hjul avgör hastigheten dockvagnen kan puttas och vagnens handtag av-

gör om besökaren behöver gå böjd. Det som finns i ett utrymme kan avgöra vad 

som sker och hur det sker. Val av objekt och utformning är därför av stor vikt. Det 

går därför att reglera händelseförlopp med det material som finns i rummet.  

ANT-teorin menar även att alla objekt har agens. Då objekt är aktanter som 

kan agera, är varje del av rummet en del som berättar något. Om allt har agens är 

dels valet av objekt viktigt, men även var och hur de placeras.  

De icke-mänskliga aktörerna styr beteendet hos de omgivande tingen. En del 

av helheten bidrar därför till visst beteende. Placeras en leksak i rummet påverkar 

det besökaren. En stol gör att besökaren sätter sig, och en smal tunnel gör att man 

undersöker vad som är på andra sidan. Vad som finns i rummet har därför bety-

delse för hur rummet används. Varje sak är av vikt och påverkar helheten.140  

Kunskapsteori 

Kunskap kommer enligt Molander från erfarenhet och handling.141 Kunskap finns 

därför i handling och gäller det vuxna gäller bör det även gälla för barn. Tanken 

                                                 
140 Åsberg mfl. (2012), s. 149.  
141 Molander (1996) s. 143.   



 44 

om att kunskap även kommer från erfarenhet och handling går att applicera på 

barnutrymmen på museer. De granskade lekrummen är utformade med den här 

tanken. Samtliga museer har särskilda fokusområden. Rummens respektive teman 

återspeglar museets verksamhet. Sjöhistoriska museet har en tydlig sjöhistorisk 

profil i lekrummet Blubb, Historiska museet har med Arkeotekets arkeologiska 

tema kopplat till delar av deras utställningar, Upplandsmuseets profilområden, 

jord, järn och makt är tydligt speglade i lekrummet. Fokusområdena återspeglar 

både verkligheten och handlingar som kan ske.  

Det finns möjligheter för barn att i utrymmena ”prova på” i form av att gräva, 

styra båt och leka kök. Det ger praktisk erfarenhet även om handlingarna inte rakt 

igenom är verklighetstrogna. Att gräva upp arkeologiska fynd ur gummigrus är 

inte en direkt spegling av verkligheten, utan däremot en tolkning. Det visar att det 

finns dolda föremål som genom bland annat grävande kan komma upp till ytan. 

Lekköket på Upplandsmuseet visar att det inte tidigare fanns elektiska spisar, utan 

att mat istället lagades vis en eldstad. Även här är det inte en verklig situation som 

återskapas. Hade köket haft en riktig eld hade den resterande verksamheten änd-

rats. Vad som visas är istället skillnader mellan hur vi lever idag mot hur männi-

skor kunde leva i ett ”förr i tiden”. Sjöhistoriska museets lekrum i en undervat-

tensvärld speglar hur hav och sjöar likt jorden har spår av människor från förr. 

Sjunkna skepp och transportlådor är även här en tolkning av hur verkligheten ser 

ut. För de barn som kommer och använder utrymmena skapas kunskap genom lek. 

I den skapade situationen får de kunskap om hur delar av världen och historien har 

sett ut för människor innan oss. Kunskap från handling kan även ta i uttryck i 

praktiska erfarenheter, som att om man knuffar en vagn så rullar den. Kunskap 

från erfarenhet av händelser är även det kunskap. 

Säljö menar att lärande handlar om vad individer tar med sig från sociala situ-

ationer.142 I lekrum och på museer skapas sociala situationer där då individer kan 

ta kunskap ifrån. De sociala situationerna uppstår vid interaktioner mellan besö-

kare. Samtliga lekrum i undersökningen uppmuntrar medföljande vuxna att enga-

gera sig i barnets lek. Delaktighet skapar en lärande miljö. I lekrum skapas även 

sociala interaktioner mellan barn som leker tillsammans. Lekrummet är en social 

plats där det är socialt accepterat att prata, röra sig och ta på saker. Det är en plats 

skapad för interaktion. Det här skiljer sig från andra delar av museet som tradit-

ionellt arbetar efter ”se men inte röra”. Även om utställningar idag innehåller mer 

taktila delar, skiljer sig lekrummet från resterande delar av museet. Det är en plats 

där sociala interaktioner och samspel mellan andra människor ska ske.   

                                                 
142 Säljö (2003) s.13. 
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Analys av Blubb 

Sjöhistoriska museet har ett nybyggt lekrum som heter Blubb. Det öppnade i de-

cember 2018. Det fanns tidigare ett lekrum från 1995 på samma plats, vilket refe-

reras i programbladet/översikten. Det tog ett år att genomföra renoveringen. 

Lekrummet har sedan öppning varit mycket populär och har ett högt tryck på 

verksamheten. Saker har trots kort öppethållande redan gått sönder och har fått 

tagits bort ur lekrummet. Det syns tydligt vid klätternätet och trälådorna, där var 

delar trasiga i väggen. Att delar av lekutrustningen börjat visa problem i kon-

struktionen redan efter några månaders öppethållande är problematiskt. Det visar 

dels på rummets attraktivitet, men även att vissa konstruktioner inte klarar av alla 

aktiviteter som genomförs. Aktivitetsdelarna och lekrummet uppmuntrar till lek 

och aktivitet som inte konstruktionen är anpassad för.  

Det finns delar i rummet som behöver utvecklas och förbättras. Till exempel 

är klätternätet vid observation sparsamt använt, men har trots det fått skador i 

konstruktionen. Det här kan utgöra en säkerhetsrisk. Kroken som kan hissas upp 

och ner vid transportlådorna är borttagen och saknar ersättare. Även det visar på 

lekrummets popularitet.  

Vid entrén finns en text som uttrycker förhållningsregler i rummet. Texten är 

välkomnande till uttrycksättet men fungerar som en markering till medföljande 

vuxen som uppmanas att leka med sina barn, och inte låta de springa fritt. Texten 

uttrycker även att medföljande vuxen ska vara närvarande och inte uppkopplade 

på telefonen. Texten välkomnar även besökaren in till rummet och förklarar vad 

besökaren har att vänta i rummet. Texten är både på svenska och engelska vilket 

gör att en bred publik kan ta åt sig informationen.  

I barnutrymmet finns mindre informationsskyltar där besökaren kan lära sig 

om olika element i båtvärlden. Dessa informationsskyltar finns enbart på svenska 

och utesluter därför en stor del av besökarna. De hängande informationsskyltarna 

är dubbelsidiga och skulle enkelt ha text på båda sidor och då möjliggöra inform-

ation på engelska.  

I utställningen/lekrummet finns olika materialval som väcker sinnen. Texturen 

skiljer sig över rummet och de olika materialen ger besökaren olika taktila upple-

velser. Den avgränsande väggen mot läshörnan har textiler i olika texturer. Runt 

om i lekrummet finns även trä, stål, gummi och plast. De olika materialvalen sam-

spelar och skapar en miljö som tilltalar olika sinnen. Även mindre traditionella 

material som porslin har använts i lekrummet.  

Analys Arkeoteket  

Arkeoteket välkomnar besökaren med en informationstext utanför entrén. Inform-

ationstexten om rummet vid entrén till utställningen förbereder besökaren på vad 
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som väntar. Det ger också en introduktion till rummet och sätter tonen för vad 

besöket innebär. Utställningen vänder sig till sakletare. Det är ett intressant be-

grepp som är bredare än barn. Museet säger inte att de direkt vänder sig till barn, 

utan något som barn är. Det här förmedlar en mer urban och innovativ känsla. 

Texten har inga förhållningsföreskrifter för medföljande vuxen. Överlag har ut-

ställningen en stark framtoning på framtiden. Barnutställningen känns teknisk och 

informationstexten nämner både pekskärmar och 3d-utskrivna objekt. Tillsam-

mans med utställningen ”Forntiden” som besökaren kommer från är den futurist-

iska andan stark.  

Montrarna runt om i barnutrymmet saknar informationstext. Att Arkeoteket 

överlag saknar text är ett medvetet val från museets sida. Genom att vara textlöst 

inkluderar rummet alla barn, inte bara de som tidigt kan läsa. Rummet når därför 

en bredare publik samt underlättar även för utländska turister. Nackdel är att text-

löshet kan göra det svårt för besökaren att förstå objektet och dess kontext. En 

viss nivå av textinformation kan därför tillföra. Det gäller särskilt vid platser där 

museiobjekt i mindre montrar står. Föremålen från forntiden är bland annat kruk-

skärvor och kammar. Utan någon information om ålder eller ursprung är föremå-

len kontextlösa.  

Trots att utrymmet genomgick en förändring och uppdatering känns det som 

att delar av utrymmet kunde förbättras ytterligare. Den överlägset mest attraktiva 

sektionen i rummet, grävlådan, är väldigt smal. Detta trots att rummet är stort. Det 

går att fråga varför är grävlådan så smal när den är mest populär? Ytterligare en 

fråga angående utformningen av rummet är varför tidsskikt skapades längs med 

väggarna. Tanken att besökaren befinner sig under jord tillsammans med det ar-

keologiska temat gör idén om tidskikt självklar.   

På grund av ombyggnation kommer Arkeoteket tas bort från verksamheten. 

Vid intervjun fanns inte information om och när utrymmet ersätts. Obeslutsam-

heten är inte i samklang med att barn är en av Historiska museets prioriterade 

grupper. Att utrymmet uppdaterades för att sedan inom en kort tidsperiod på 1,5 

år tas ur verksamheten är även intressant ur ett miljöperspektiv. Hur gick resone-

mangen vid uppdateringen? Den uppdaterade utställningen har kostat tid och re-

surser. Att efter enbart 1,5 år ta bort ett uppdaterat rum känns i ett miljöperspektiv 

fel.  

Analys av Lilla Kvarn 

Lilla Kvarn är vid observationstillfället nyligen öppnat. På grund av tidsbrist har 

inte hela lekutställningen färdigställts, vilket också märks i utrymmet. Den inbox-

ade montern i hörnet visar på hur rummet skulle kunna bli i en framtid. Där 

mindre utställningar av museets föremål kan visas i en intressant miljö. Även den 

gröna metallbänken mitt i rummet ger ett tillfälligt uttryck. Till sin formgivning är 
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den udda i den annars mer sagoinspirerade miljön. Läshörnan vid fönstret känns 

även den tillfällig och underarbetad. Utrymmet känns bortglömt och inte utveck-

lad. En tjockare matta på golvet samt lite bilder på väggarna kan förankra utrym-

met i resterande lekutställning.  

Informationstexten utanför de båda entréerna är välkomnande och ger, likt 

Blubbs informationstext, förhållningsregler för medföljande vuxna och barn. Tex-

ten bjuder in besökaren i rummet samt ger en förklaring för vad lekrummet inne-

bär och erbjuder. Informationstexten förklarar även vilka som har varit med och 

skapat lekmiljön. Texten markerar även skoförbudet som råder i lekutställningen. 

Vid ingången till lekrummet finns inneskor för vuxna att låna. Gesten att erbjuda 

medföljande vuxna skor är trevlig och något som utmärker Upplandsmuseets lek-

rum mot de andra granskade.  

Intressant är även att Lilla Kvarn är det enda lekrummet av granskade museer 

som har en uttalad stängningstid. En halvtimme innan resterande museum stängs 

känns rimligt. Frågan är varför de är det enda med detta förhållningssätt.  

Enligt informanten är finns det en problematik i att dagens barn inte känner 

till Pelle Svanslös, som är utrymmets övergripande tema. Frågan är vad det inne-

bär för utrymmet? Påverkar tematiken hur utrymmet uppfattas av barn och besö-

kare? Temat är lekfullt och nära kopplat till Uppsala. Temat passar dessutom in 

som miniatyrvärld där allt är skapat efter barns storlek och fungerar bra med Upp-

landsmuseets profilområden jord, järn och makt. Profilområdena återspeglas på ett 

enkelt och tydligt sätt i 1800-tals köket samt smedjan. Omgivet av en fantasivärld 

skapar det en spännande lekmiljö. 

Påtagligt är det låga taket i museets entréplan. Det gör att lekrummets klätter-

ställning i två våningsplan är nära taket och takhöjden. Den låga takhöjden gör 

utrymmet en ombonad känsla men kan även innebära en säkerhetsrisk om barn 

kan nå taket.  

Diskussion direkt kopplad till litteratur  

Det går att applicera delar av den tidigare nämnda litteraturen på resultatet från 

observation och intervju. Det resulterar i en diskussion där författares argument 

står i kontrast till verkligheten.  

Nina Simons argument om att skapa ett deltagande från besökare genom att 

skapa en redan påbörjad miljö kan appliceras på lekrum och barnutställningar. Ett 

aktivitetsrum där lek redan påbörjats och objekt flyttats och förändrats visar på 

möjligheter för lek och rörelse. Upplandsmuseet menar att det inte gör något om 

lösa objekt i lekutställningen flyttar på sig, utan att det sker organiskt. Appliceras 

Simons argument visar det på att en ”stökigt” barnutrymme istället uppmuntrar 

besökare till aktivitet. Det här går att se exempel på i verksamheten vid alla mu-

seer. Lösa objekt flyttas och får nya användningsområden. Barnvagnen på Upp-
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landsmuseet användes i alla rummets sektioner. På Sjöhistoriskas Blubb användes 

ett gosedjur som släde nedför rutschkanan. Viss oreda leder till kreativitet.  

McInnes och Elpidoforou menar att verksamhet för barn ofta är inriktade till 

äldre barn och inte yngre åldrar. Upplandsmuseet och Sjöhistoriska museet riktar 

sig till de yngre åldrarna medan Historiska museet drar en gräns från 3 år. Liksom 

McInnes och Elpidoforous resultat visar på att småbarn är interaktiva med objekt 

riktade till ett äldre åldersspann143, visar även detta material på liknande resultat. 

På Arkeoteket lekte barn under den angivna åldern 3 år med klossar samt gräv-

låda.  

Melander säger att handling är en källa för kunskap. I de barnutrymmen som 

finns på museerna finns möjligheter till handling och erfarenhets skapande. Till 

exempel bygga med klossar på Arkeoteket. Barnet lär sig hur saker fungerar och 

förhåller sig till verkligheten. Det går även att applicera LaVilla-Havelins argu-

ment om rollspel och vikten av en väl genomförd ”prop” – modell, på Upplands-

museets lekutställning Lilla Kvarn. Lekutställningen arbetar mycket med modeller 

i barnstorlek där besökaren kan leka och ”prova på” hur det var att laga mat i ett 

1800-tals kök eller en smida i en smedja.  

Black diskuterar museernas framtid och menar att museer behöver bli en plats 

för kreativitet och fantasi. För att kunna överleva i framtiden bör museer se till att 

grundläggande behov hos besökarna men även de utökade behoven.144 För barn-

familjer kan detta vara ett utrymme för barn på museet som lekrum eller barnut-

ställning. Det kan även vara närhet till toaletter, matsäcksrum och amningsrum. 

Bekvämligheter som besökaren uppskattar. Museerna i undersökningen har för-

hållit sig till detta på olika sätt. Medan Upplandsmuseet och Sjöhistoriska museet 

har sina barnutrymmen placerade långt från museets resterande utställningsverk-

samhet och i närhet av andra bekvämligheter som matsäcksrum och kapprum som 

kan tilltala familjer, har Historiska museet valt att placera Arkeoteket i ett ut-

rymme mellan två utställningar. Det är långt från kafé och toalett men i mycket 

nära anslutning till resterade delar av museet vilket innebär att ”pausen” som 

lekrummet ger ligger mitt under det tänkta besöket. Besökaren behöver inte av-

bryta vandrandet mellan utställningar för att möta barnets lekbehov, utan detta kan 

ske naturligt under museibesöket.   

Black menar även att besökare på museum ska även engageras och involveras 

i museets verksamhet för att på lång sikt skapa en stabil relation mellan återkom-

mande besökare och museet.145 Genom att skapa barnutrymmen på museer, skapas 

därför även ett intresse för museet. Dels tidigt i åldrarna, men även återkommande 

besökare. Black har även undersökt anledningar och förväntningar besökare har 

till museibesöket. Barnfamiljer med en vilja att lära sig och ha kul utgör en stor 

                                                 
143 McInnes & Elpidoforou, (2018) s. 404. 
144 Black (2012) s.9. 
145 Black (2012) s.10.  
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del av museibesökarna.146 Ett genomtänkt barnutrymme lockar precis den mål-

gruppen. Black förutspår ett ökat behov av familjevänliga program på museum.147 

Vilket kan betyda att även lekrum blir mer betydelsefulla i framtiden. Hur lekrum 

är tillgängliga och utformade kan därför vara avgörande för museers framtid.  

                                                 
146 Black (2012) s. 29. 
147 Black (2012) s. 37. 
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Slutdiskussion 

Barnutrymmen på museum kan ta uttryck i många olika former. Här visas enbart 

ett litet urval av hur barnutrymmen kan utformas, vad de kan innehålla och exem-

pel på hur de fungerar. Syftet med den här uppsatsen var att belysa vikten av bar-

nutrymmen och visa på hur olika museer använder sig av formatet ”lekrum” som 

ett sätt att förmedla och utföra sin museiverksamhet.  

Frågeställningarna har kretsat kring syftet och funktionen av barnutrymmen 

eller lekrum. Den övergripande frågan om barnutrymmen är ett museialt rum för-

längs med diskuterande frågor som till vem rummet riktar sig till, vad är syftet, 

hur är det utformat och hur fungerar det i praktiken.  

För att svara på det har observationer och intervjuer skett. Observationerna 

vid flertal tillfällen gav ett gediget material som visar hur utrymmet faktiskt fun-

gerar. Från observationerna kom material som visade att delar av lekrummen och 

barnutrymmena användes på ett flertal olika sätt. Detta var inte enbart det sätt de 

från början var menade för. Som exempel är gosedjuret i lekrummet Blubb som 

användes som hjälpmedel vid rutschkaneåkning. Föremål och objekt kan använ-

das på många olika sätt. 

Resultatet visar framförallt på att lekrum är inte bara ett ”måste” för museer 

utan snarare en viktig del av verksamheten. Lekrum och barnverksamhet är en 

central del i verksamheten och något som prioriteras. Av slump var alla de grans-

kade barnutrymmena yngre än 2 år, vilket visar på museernas intresse att arbeta 

för målgruppen barn och familjer.  

Resultatet visar även på olika tillvägagångsätt för att nå den tilltänkta mål-

gruppen, med placering av barnutrymmena på olika relevanta platser i museiloka-

lerna, samt att återanvända delar av tidigare material vid uppdatering och att i 

vissa fall ta in extern kunskap.  

Jämförande diskussion 

Mellan de olika barnutrymmena finns ett antal likheter och skillnader. Ser man till 

utrymmenas huvudsakliga teman anspelar de till liknande saker. Sjöhistoriska 

museets lekrum Blubb och Historiska museets interaktiva utställning Arkeoteket 

har liknande återkommande teman. Båda är barnutrymmen placerade ”under ytan” 



 51 

- under jord och under havsytan. Att gå under ytan, och därmed ta sig till en plats 

som är svåråtkomlig, hemlig och gåtfull väcker barns fantasi och nyfikenhet. Upp-

lansmuseet med lekutställningen Lilla Kvarn transporterar också besökaren till en 

annan plats. Ett historiskt ”förr i tiden” blandat med referenser till sagovärlden. 

Platsen har verklighetstrogna miniatyrer som visar kök, dass och smedja. Alla 

utrymmen erbjuder dessutom besökaren mindre utrymmen, som hus, gångar och 

tunnlar. Utrymmena är direkt anpassade till barns fysiska storlek och en plats dit 

vuxna inte enkelt kan ta sig.  

Placeringen av barnutrymmena skiljer sig mellan museerna. Blubb och Lilla 

Kvarn är placerade på entré eller källarplan, med ett längre fysiskt avstånd till 

museets utställningar. Det här kan göra att övergången mellan lekutrymme och 

museiutrymme blir tydligare för barnet och med det även vad som är tillåtet att 

göra i de olika utrymmena som till exempel springa eller att röra och dra i saker. 

Arkeoteket är till skillnad från Blubb och Lilla Kvarn placerad i direkt anknytning 

till museets utställningar. Det ger istället besökaren en helhetsupplevelse. Barnut-

rymmet blir under turen genom utställningarna en paus där lek och vila kan ske. 

Inkluderingen av barnutrymmet i resterande utställningar gör barnutrymmet till en 

del av museiupplevelsen. Placering av barnutrymme nära eller skilt från övriga 

utställningar har därför olika fördelar och nackdelar.  

Vilken strategi som lämpar sig bäst, barnutrymme i nära anslutning till mu-

seiutställning eller inte är svårt att säga. Istället kan det bero på många faktorer 

som museets planlösning, ekonomiska resurser och syftet med utrymmet. Det be-

ror dels på museets förutsättningar och dels besökarens behov. Intressant är dock 

skillnaden mellan miljöerna där lekrum placerad nära bekvämlighetsinrättningar 

får besökare som tydligt förstår syftet med rummet. Placering av barnutrymme 

mitt i resterande museiutställningar bjuder även in besökare utan barn till utrym-

met. Detta är dock inte enbart en nackdel, utan snarare en intressant iakttagelse 

och fenomen.    

När lekrum som Blubb och Lilla Kvarn är placerade långt från museets ut-

ställningar är det en tydlig markering till barn och medföljande vuxen var barnut-

rymmet upphör. Detta kan bidra till en tydligare museiupplevelse. Barnet vet vilka 

sociala regler som tillåts var, till exempel att det går bra att öppna lådor och flytta 

på objekt. Arkeoteket är i sin tur placerat i nära anslutning till resterande utställ-

ningar i museet. Detta kan förvirra besökaren, på samma sätt som placeringen 

långt bort tydliggör vad som får göras var. Arkeotekets centrala placering visar 

även på museets inkludering av barnutrymmet. Istället för att placeras långt bort, 

erbjuds en plats för lek och avkoppling i direkt anslutning till utställningar. Besö-

karen kan gå direkt från olika utställningar till barnutrymmet utan att avbryta sin 

väg. Barnutrymmet erbjuder besökarna en ”paus” från resterande utställningar.  

De granskade utrymmena benämns som olika saker av museet. Lekrum, le-

kutställning och interaktiv utställning sänder olika budskap till besökaren. Det 
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klassificerar även karaktären på rummet och med det vad besökaren förväntar sig 

möta och uppleva. ”Lek” anspelar direkt till barn och lekfulla aktiviteter. ”Utställ-

ning” upplevs mer kunskapsbaserade samt striktare i sin natur. Anledningen till de 

olika klassifikationsvalen verkar grundade på olika saker. Upplandsmuseet be-

nämner sitt barnutrymme för lekutställning och inte lekrum då de på så sätt kan 

utforma ett barnutrymme med färre lagstadgade krav. Sjöhistoriska museet menar 

i sin tur att klassificeringen inte är något de reflekterat över. Skillnaden mellan 

attityderna från de olika museerna är intressant.  

Sjöhistoriska museets Blubb med benämningen ”lekutställning” erbjuder be-

sökaren en lärorik plats där barn har möjlighet att dels närma sig kunskapskällor 

och dels bara leka. Arkeoteket på Historiska museet klassas som en interaktiv 

utställning. Den riktar sig i informationstexten direkt till barn. Frågan är vad skill-

naden mellan ett lekrum och en utställning är? Har utställning mer krav på för-

medling och kunskap än ett lekrum? Ytterligare en tanke är om det finns det nå-

gon skillnad i värdering och status mellan lekrum och barnutställning? Detta är 

något att undersöka och forska om ytterligare.  

Det är tydligt att samtliga museer har en koppling till John Deweys ”learning 

by doing”. Samtliga museer har en viss mängd av ”dolt” budskap med sina lek-

rum. Pedagogerna har vid utformningen visat att de tror på lekande och lärande. 

Kunskap och information är därför dolda i lekens utformning.  Till exempel har 

Upplandsmuseet utformat delen ”Smedjan” som visar järnets väg från ämne till 

produkt med hjälp av delar i miniatyr. Sjöhistoriska museet har genom Blubb 

förmedlat hur flaggor fungerar genom att inkludera det elementet till leken, trans-

portlådorna visar transporthistoria och innehåller objekt från porslin till moderna 

leksaker. Historiska museet och Arkeoteket drar paralleller till verkligheten och 

arkeologin med grävlådan med spade, pensel och historiska fynd.  

Museerna skapar genom utformning och redskap en plats för lärande och kun-

skap. De arbetar mot sitt huvudmål utan att göra det för markant och styr leken 

beroende på vad de erbjuder för material.  

Som tidigare nämnt är samtliga undersökta barnutrymmen yngre än 2 år. Mel-

lan de olika museerna finns en stor skillnad i förhållningsättet till tid och hållbar-

het. Tidsaspekten är varierande. Sjöhistoriska museet menar att deras tidigare lek-

rum var utdaterat efter 25 år. Historiska museet har beslutat att ta bort Arkeoteket 

från maj 2019. Detta på grund av ombyggnation av permanenta utställningar. Att 

rummet uppdaterades för 1,5 år sedan verkar i sammanhanget inte relevant. Mu-

seet har genom uppdateringen satsat pengar, tid och resurser på att utveckla och 

förändra ett utrymme som inom en tvåårsperiod försvinner. Ur ett hållbarhetsper-

spektiv låter det inte hållbart. I kontrast till Sjöhistoriska museets tidigare utställ-

ning är skillnaden stor. Det leder till frågan: hur länge kan ett barnutrymme för-

väntas hålla? Är 25 år en rimlig tidsplan eller är 2 år? Ska barnutrymmens livs-

längd vara i proportion till permanenta utställningar på museum? 
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Intressant i diskussionen är även att samtliga museer menar att lösa objekt i 

barnutrymmena är förbrukningsvara som bör och kommer bytas ut. Delar av 

lekrummens innehåll är därför skapat med tanken att det inom en viss tid ska er-

sättas.  

Den digitala närvaron varierar mellan barnutrymmena. Sjöhistoriska museet 

tar avstånd från digitala skärmar och menar att de vill skapa ett rum som kommer 

att hålla. Teknik som digitala skärmar medför alltid tekniska problem. Dessa har 

redan uppkommit på Blubb, med videokonst och skärmar som flimrar. Museet är 

dels emot att använda digitala element i lekrummet men dels attraherade av effek-

ten skärmar har för helheten. Digitalt används även ljudböcker och ljuseffekter. 

Upplandsmuseet tar även de avstånd från digitala medier av liknande anledningar 

men menar även att deras lekutställning ska vara en plats för barn utan skärmar. 

De argumenterar med att dagens samhälle är fyllt med skärmar och lekrummet på 

museet bör vara ett undantag. Historiska museet är med Arkeoteket i kontrast till 

de andra exemplen. De bygger stora delar av sin utställning på digital teknik, dels 

med de 3D-printade objekten, men dels genom pekskärmarna och deras syfte i 

rummet. Skillnaden mellan miljöernas inställning till den digitala närvaron är in-

tressant. 

Undersökningens syfte har bland annat varit att se funktionen för barnutrym-

men på ett antal museer. Resultatet har visat att samtliga museer anser att 

lekrummen är en viktig del av museernas verksamhet. Frågeställningen om lek-

rum kan definieras som ett museialt rum är tudelat. Det går att se barnutrymmen 

som ett museialt rum med mål att förmedla kunskap till besökaren. Museer är som 

kunskapsinstitutioner en plats för besökare i olika åldrar. Barnutrymmen är dock 

mycket mer än enbart en kunskapsplats. Viktigt och centralt i alla granskade mu-

seer har vila och reflektion varit. Lekrummet är en plats för barn att få en ”paus” 

från resterande museum, och med de utställningar och information.  

Lekrum och barnutrymmen tas i uttryck i många olika former. Olika metoder 

och formgivningsspråk ger helt olika upplevelser. Samtliga museers barnutrym-

men har varit tydligt kopplade till respektive profilområde. Både i Sjöhistoriska 

museets Blubb och Historiska museets Arkeoteket finns referenser till resterande 

utställningar vilket bjuder in besökaren att se och upptäcka fler utställningar runt 

om på museet. Arkeoteket har dessutom föremål från sina samlingar placerade i 

mindre montrar runt om i barnutrymmet. Upplandsmuseet har liknande planer 

men att i större skala montera delar av sina samlingar i anslutning till lekrummet. 

När inmärkta föremål och objekt kommer nära miljöer där lek är en av de främsta 

aktiviteterna skapas en spännande situation. Mötet mellan museiobjekt och barn 

skapar ett utrymme för kunskap och tolkning.  

Att lekrum och barnutrymmen är viktiga resurser på museer är tydligt. Det är 

platser som inte enbart är för nöje, utan även en plats för kunskap. Lekrum och 

barnutrymmen erbjuder besökarna en plats för de allra yngsta och möjliggör en 
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museiupplevelse för en stor skara. Lekrum är ett komplement till museers utställ-

ningar och speglar en del av museernas syfte. Genom att skapa pedagogiska ut-

rymmen där kunskap tar uttryck i olika former breddar museer sitt fält och blir en 

självklar plats för barnfamiljer att besöka.  
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