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Sammanfattning 

 
Detta är ett självständigt arbete bestående av en uppsats och en produkt som utformats inom 
förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet i nära samarbete med Museum Gustavianum. 
Undersökningar visar att museer och förskola/skola ofta vill samarbeta, men att detta 
samarbete ofta uteblir trots den goda viljan. I detta examensarbete har vi valt att titta närmre 
på vilka trösklar som finns och utvecklat en produkt för att främja användandet av museum 
som arena för lärande. 
Som ett led i produktutvecklingen har vi i förarbetet gjort en omvärldsanalys. I denna ingår en 
enkätundersökning, två observationer av guidade visningar, ett besök på museet med en 
barngrupp samt inläsning av tidigare forskning på området.  
Produkten är ett förberedelsematerial för förskolan i form av en berättelse, tänkt att kunna 
användas av pedagoger och barn inför ett besök på Museum Gustavianum. Ambitionen är att 
materialet ska väcka upptäckarlust och ge en introduktion och förkunskaper genom text och 
bild. Vid produktens utvärdering var pedagogerna positiva till materialet, men det 
efterfrågades även ett mer riktat material med konkret koppling till ett specifikt strävansmål 
utifrån förskolans läroplan, exempelvis matematik. 
 
 
Nyckelord: Förskola, museum, samarbete, förberedelsematerial, museikod, Museum 
Gustavianum  
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Inledning 

 
Detta examensarbete består av en uppsats och en produkt som utformats av två 
förskollärarstudenter vid Uppsala universitet i samarbete med Museum Gustavianum och 1:e 
antikvarie Cecilia Ödman. Handledare har varit Anna Nordlund, lektor i didaktik vid 
Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier. 
 
Undersökningar visar att museer och förskola eller skola ofta vill samarbeta, men att detta 
samarbete ofta uteblir trots den goda viljan. Med detta examensarbete har vi valt att titta 
närmre på vilka trösklar som finns och utvecklat en produkt för att främja användandet av 
museum som arena för lärande. Produkten är ett häfte som är tänkt att kunna användas av 
pedagoger och barn inför ett besök på museet Gustavianum för att ge introduktion och 
förkunskaper både genom text och bild och inte minst väcka upptäckarlusten. En förhoppning 
är att materialet ska ge förskolebarn en insikt i den spännande miljö som våra museer är. 
Om barnen hinner reflektera tillsammans med pedagoger innan besöket kan det bli lättare att 
ställa frågor, skapa dialog och diskussion på plats i museet. Museibesök kan inte bara utveckla 
barns kulturskapande och överföra ett kulturarv utan även inspirera och stimulera till att lyfta 
många andra av förskolans läroplansmål och intentioner. Ambitionen är att materialet ska 
uppmuntra till ett utökat samarbete mellan förskolor och museer genom att underlätta mötet 
mellan förskolans pedagoger och museipedagoger. Häftet innehåller även förslag på 
uppföljning efter besöket, litteratur- och länktips och praktiskt information. 
 
"Är det på riktigt?!" är en fråga som barn ofta utbrister i museisammanhang när de ställs inför 
berättelse eller föremål som härrör från en svunnen tid (Cecilia Ödman, 2014). Vi har genom 
egna erfarenheter och i olika sammanhang upplevt museimiljön tillsammans med barn. Vi har 
bland annat under vår utbildning till förskollärare fått möjlighet att samarbeta med museet 
Gustavianum i en tidigare kurs och fått inblick i vilken enorm lärresurs museet är. Vi blev 
nyfikna på hur samarbetet såg ut mellan museer och förskola, då vi känt av att de inte alltid 
nyttjas i förskolans verksamhet. Vi upplever ibland att pedagoger inom förskolan tycker att 
det känns svårt att ta sig an museimiljön tillsammans med barn, trots att detta möte ofta 
öppnar vägar för barns tankar och funderingar och inte minst en förundran över den värld som 
vi alla delar. Barn möter ständigt det förflutna, de minns saker från sitt egna liv och hör 
berättelser från både föräldrar och mor- och farföräldrars liv. Inte minst så möter de det 
förflutna i sagor, berättelser och filmer.  
 
 

Arbetsuppdelning 

 
Vi har haft ett nära samarbete genom hela processen, där vi gemensamt har diskuterat och 
analyserat materialet, men delat upp det skriftliga arbetet i olika ansvarsområden.  Exempelvis 
så har Emma Rosvall skrivit texten om enkäten och dess analys och Elin Larsson har ansvarat 
för texten om produktutvecklingsprocessen. Följande rubriker är uppdelade på oss, övriga har 
vi skrivit gemensamt. 
 
Elin Larsson: Museum Gustavianum, Styrdokument, Museum, Museipedagogik, 
Museipedagogikens teoretiska utgångspunkt och synsätt, Inventering- vad finns redan och vad 
saknas?, Pedagogen och visningens struktur, Produktutvecklingsprocessen, Utvärdering av 
produkten. 
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Emma Rosvall: Universitetsmuseer, Museikod och Museum literacy, Val av metod: Enkät, 
Barnen och museet, Produktens etiska aspekter och bortval 
 
Besöken och dess analys delades upp så att Emma Rosvall gick på den guidade 
vuxenvisningen och Elin Larsson besökte Gustavianum med barngruppen. Visningen med 
förskolegrupp gjorde vi gemensamt. 
 
Vi vill tacka Cecilia Ödman på Museum Gustavianum för tid och engagemang samt vår 
handledare Anna Nordlund. Vidare vill vi även tacka de barn och pedagoger som gett oss stor 
hjälp genom arbetet. Ni har alla bidragit med mycket värdefull kunskap som varit väsentlig för 
detta självständiga arbete. Ett stort tack till er alla! 

Syfte 

 
Vi vill lyfta hur museer kan vara en lärresurs i förskolan och främja samarbeten mellan 
förskolans pedagoger och museipedagoger. Genom att utveckla en produkt i samarbete med 
museet Gustavianum vill vi visa på de möjligheter som finns till samarbete. För att göra 
produkten behövde vi undersöka hur samarbetet mellan förskolan och museer ser ut. Vad 
skulle kunna främja användandet av museer som lärresurs i förskolan och underlätta mötet 
mellan förskola och museum? Vi har utvecklat en produkt i form av ett förberedelsematerial 
för förskolan som de kan använda inför ett besök på museet. Syftet är att skapa nyfikenhet och 
underlätta mötet mellan förskolan och museet för både barn och pedagoger. Produkten bygger 
på en enkätundersökning av förskolepedagogers inställning till museibesök. 
 
 
 

Bakgrund inför produktutformningen 

Museum Gustavianum 

 
Vi har valt att utgå från universitetsmuseet Gustavianum, centralt beläget i Uppsala, som vi 
för första gången fick möta genom ett samarbete mellan förskollärarutbildningen och museet. 
Gustavianum har sedan flera år etablerat ett samarbete med förskollärarutbildningen vid 
Uppsala Universitet och kursen "Teknik och Naturvetenskap i förskolan".  
Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad som sedan år 1997 fungerar 
som plats för Museum Gustavianum. I den fasta utställningen finns delar av samlingarna som 
Uppsala universitet byggt upp sedan det grundandes år 1477. I museet visas det Augsburgska 
konstskåpet, mumier och vikingatida fynd, konst och antika mynt, vetenskapliga instrument 
och andra typer av föremål som berättar om Uppsala universitets historia. Högst upp i huset 
finns den anatomiska teatern som byggdes på 1660-talet för dissektioner inför publik. 
De sex fasta utställningarna visar de föremål som förvaltas och ägs av Uppsala universitet. 
Samlingarna har tillkommit genom donationer, gåvor och inköp vilket har lett till att 
utställningarna som visas har en skiftande karaktär. Utöver de fasta samlingarna visas även 
tillfälliga utställningar med olika teman (Museum Gustavianum, 2014). 



 7

Samarbetet med universitetsmuseet kändes spännande, inte minst ur det perspektivet att 
förskolan, sedan 2010, utgör det första steget i skolväsendet och universitetet kan sägas vara 
det sista. Samverkan med universitetsmuseet kan verkligen bli en länk i det livslånga lärandet. 
 
 

Styrdokument 

Pedagoger inom förskolan har i uppdrag att arbeta i enlighet med läroplanens mål och 
intentioner och utforma en stimulerande pedagogisk verksamhet. I förskolans uppdrag ingår 
det att lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolans verksamhet ska bidra till att 
barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld, där utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet (Lpfö 98/2010, s. 9).     
                                              
I museipedagogisk litteratur vill man ofta stödja mot skolan och förskolans läroplaner som 
skulle öppna för ett samarbete. Detta är en tolkning som görs utifrån egna behov, för 
ingenstans i läroplaner finns ordet museum. Det finns inget styrande dokument som hjälper 
pedagogen att finna stigen som leder till museet (Bergsland, 2003, s. 25). Det stämmer att det 
inte sägs något explicit om museer i förskolan och skolans läroplaner, men i förskolans 
läroplan står det att det i förskolans uppdrag ingår det att utveckla barns kulturskapande och 
överföra kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation 
till nästa (Lpfö 98/2010, s. 6). Texten i läroplanen ger ett indirekt stöd för ett vidgat samarbete 
mellan förskola och museer. Även museernas egna måldokument betonar barn- och 
ungdomsverksamheten som en viktig del. Att museet skall närma sig skolan och dess elever 
upprepas i alla styrdokument på alla nivåer inom det museala fältet (Bergsland, 2003, s. 35). 
Vi kan dock urskilja att den pedagogiska praktiken i förskolor/skolor och museer skiljer sig åt, 
inte minst då de gäller villkoren och förutsättningarna. Museipedagoger är till exempel inte är 
bundna av läroplaner och styrdokument på samma sätt och har inte samma krav på 
uppföljning och utvärdering (Ljung 2004, s. 28). 
 
Även FN:s barnkonvention ger stöd för ett vidgat samarbete. Barnkonventionen är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den 
innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. Barnkonventionen erkänner 
barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna skall 
respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och 
skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 
konstnärlig verksamhet. (Barnkonventionen, 2009, Artikel 31, s. 29). Därför kan man också 
säga att kultur i förskolan och skolan är en demokratisk rättighet.       
 
 

Forskning kring samarbetet mellan museipedagoger och förskolepedagoger 

   

I litteratur om museipedagogik nämns det frekvent att skolan ofta ser museibesök som en 
rolig utflykt eller ett avbrott i den dagliga verksamheten (Lindblad & Lindström, 2012, s. 28; 
Sjöblom, 2010, s. 4). Statens kulturråd lyfter i en rapport kulturinstitutionernas brist på 
kunskap om vardagslivet i skolan och skolans svårigheter att se kultur som något annat än 
evenemang utanför det vardagliga skolarbetet (Statens kulturråd, 2007, s. 19). Men kan 
museibesöket också väcka frågor och en vilja att få veta mer hos barnen? Kan vi hitta vägar 
där förskolan och museer kan mötas i ett föränderligt samhälle?  
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Tidigare forskning om samarbete mellan förskola och museum är gjord i begränsad 
omfattning. Ofta behandlar litteraturen istället mötet mellan skola och museum och innefattar 
därmed de äldre barnen.   Dock visar litteraturen på att fördelarna med ett samarbete är många 
och att förskola, skola och museum har mycket att vinna på ett gränsöverskridande samarbete; 
att barnen får möta samhället och komma i kontakt med andra miljöer än de förskolan kan 
erbjuda, att vidga barnens fantasi och skapa nya idéer, att utveckla berättandet och att lära sig 
tolka sin omvärld är några exempel (Hellström, 2014, s. 13-14). Att förskolan/skolan inte vet 
vad museer har att erbjuda är en anledning till att de ibland inte ses som en resurs (Lindblad & 
Lindström, 2012, s. 29).  I en intervjustudie som gjorts med förskole- och museipedagoger 
framkommer det att båda yrkesgrupper är positivt inställda till samarbete, men att ett sådant 
av olika skäl inte blir av. Förskollärarna vill ha mer information om vad museer kan erbjuda 
barnen i förskolan. Museipedagogerna i sin tur upplever att det är svårt att nå ut med 
information. Ofta publicerar de information om samarbetsmöjligheter på museets hemsida 
eller mailar ut information till förskolorna (Hellström, 2014, s. 18, 20). Hellström lyfter även 
pedagogernas olika syn på lärande. Förskollärarna pratar om lärande i form av olika processer 
(Hellström, 2014, 16). Cassel använder istället orden förmedla och problematisera då hon 
skriver om museipedagoger och undervisningsmetod (Cassel, 2001, s. 20-22).  Då 
museipedagogik ska definieras av museipedagogerna själva är förmedla det ord som används 
mest frekvent (Ljung 2009, s.106). Ett annat hinder för samarbete är skolornas ekonomi. 
Kostnaderna för transport nämns i dessa sammanhang och att skolor har olika förutsättningar 
att kunna besöka museer beroende på deras geografiska läge (Lindblad & Lindström, 2012, s. 
30). Sjöblom (2010) tar upp förutsättningar och hinder kring skolelevers lärande på museer, 
men paralleller kan dras till förskolan. Sjöblom menar att det finns stor potential för lärande 
på museer, men även hinder som tidsbegränsning och lärandekontinuitet, - det är svårt att 
åstadkomma djupinlärning med enstaka museibesök och svårt att följa upp undervisningen på 
ett relevant sätt (2010, s. 59). Sjöblom lyfter vikten av väl anpassade och designade för- och 
efterarbeten som kompletterar museibesöket och skapar sammanhängande lärandesekvenser 
(Sjöblom, 2010, s. 53). Bergsland (2003, s. 30) belyser även hur lärare efterfrågade lättanvänt, 
färdigt material, då deras arbetssituation gjorde att de hade begränsad tid att sätta sig in i ett 
material.  
 
Det är av vikt att redan i förskolan grundlägga en förståelse över vår egen plats i historien. 
Genom detta kan vi ge barnen perspektiv på det egna livet och vårt nutida samhälle och även 
ett sätt att kunna leva sig in i andra situationer och kulturer. 
 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå 
de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 
denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om 
det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 
och leva sig in i andras villkor och värderingar (Lpfö 98/2010, s. 6). 

 

Museum Gustavianum berättar även den lokala historien om just Uppsala och dess universitet.  
Universitetet är fortfarande är en stor del i det nutida samhället och formar än idag staden.  
Att "gräva där man står" och utforska sin närmiljö och fördjupa sina kunskaper om vår 
lokalhistoria ger en ökad känsla av förankring (Pettersson, 2004, s. 6). Där skriver även 
förskolans läroplan att förskolan ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de 
funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala 
kulturlivet (Lpfö 98/2010, s. 12). Att i förskolan aktivt använda olika lärmiljöer i 
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lärandeprocessen och att ta sig ut i samhället och möta dessa nya miljöer och på så sätt ge 
barnen nya erfarenheter är av stor vikt.  
 
Den särpräglade museimiljön skiljer sig ofta också rumsligt från den vardagliga miljön på 
förskolan och inte minst ger den barnen ett införlivat museibeteende och för barnen en 
säkerhet i denna främmande miljö och skapar en förtrogenhet med museer som företeelse. 
Barnen får från tidig ålder lära sig ett museibeteende. Detta är ingen självklarhet för barn som 
aldrig varit på museum. Till varje miljö finns oskrivna sociala och kulturella regler och 
normer kopplade som styr människors handlingar och som på olika sätt öppnar upp eller 
begränsar deras agerande. Dessa blir ett gemensamt regelverk som styr vad som uppfattas 
som accepterat beteende i en viss miljö (Insulander, 2010, s. 269). Om man inte som barn har 
fått lära sig kulturkoden kommer man troligen inte att gå på museum när man blir vuxen.      
Vi behöver i förskolan och skolan lägga grunden att vara i, läsa och tolka en museiutställning 
(Bourdieu i Cassel, 2001, s. 105). Detta kan fördjupas och ses som ett led i förskolan/skolans 
värdegrundsarbete och en jämlikhetssträvan mellan de barn som hemifrån är vana 
kulturkonsumenter och de som är ovana. I det sammanhanget kan förskolans kompensatoriska 
roll och värdegrundsarbete lyftas och inte minst FN:s barnkonvention. Statens kulturråd 
skriver även att den viktigaste vägen till barn och unga går genom skolan och förskolan, 
skolan är dessutom den enda vägen om man vill motverka social snedrekrytering och nå alla 
barn (Statens kulturråd, 1999, s. 6). Rennerstedt betonar även skolans ansvar för att varje barn 
får den demokratiska rätten de har till kultur, inte bara genom enstaka nedslag utan som en 
självklar del i skolans värld (Statens kulturråd, 2007, s 5). 
 
 

 

Metod 

 
Ambitionen var från början att skapa ett förberedelse- och efterarbetsmaterial samt en 
workshop/visning som specifikt riktade sig till barn i förskoleåldern. Kurskamrater samt 
lärare påminde oss om att ta tidsaspekten i åtanke vilket gjorde att vi insåg det orimliga i 
denna plan och bestämde oss, i dialog med Gustavianum, att istället skapa ett förberedelse- 
material i form av ett häfte riktat till barn och pedagoger inför ett besök. Detta material 
innehåller även förslag till uppföljning av besöket. Ambitionen är att materialet skall 
underlätta i kontakten mellan pedagogerna på museet och förskolans pedagoger och på så sätt 
främja ett samarbete.  

Inför produktens utformning behövde en omvärldsanalys göras. Vad kan tänkas främja ett 
samarbete och vad brukar det kunna falla på? Vilken information skulle vara intressant att ta 
del av inför ett besök? Vad gjorde att förskolor valde respektive valde bort att besöka museer? 
Hur ser personal på Museum Gustavianum på förskolors besök och vad saknas för 
komponenter där? 

Ett nära samarbete inleddes med Cecilia Ödman, 1:e antikvarie på museet Gustavianum. Det 
gav oss en reell inblick i museivärlden i stort och i de tankar och visioner som finns kring 
Museum Gustavianums verksamhet. För att se vad som skulle hamna i förgrunden i 
produktutformningen och för att förankra den färdiga produkten i verklighetens vardag och i 
ett vetenskapligt förfaringssätt läste vi in oss på forskning inom området. Dock har 
huvudfokus vilat på en enkät, som vi båda utformat och som skickades ut till förskolor i en 
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kommun. Att vi valde att göra en enkät har sin grund i att vi ville göra en bred undersökning 
kring specifika frågor för att ha som underlag för produkten. Den färdiga produkten bör svara 
upp mot pedagogers efterfrågningar för att bli användbar på fältet. En omfattande 
intervjustudie hade kunnat gå mer på djupet, men var inte rimlig att utföra inom den tid vi 
hade till vårt förfogande. En inventering gjordes av vilka material som redan fanns på olika 
museer i Uppsala. Inledningsvis fanns inga inplanerade besök av förskolegrupper på museet, 
därför valde vi att besöka Gustavianum tillsammans med en barngrupp för att ta del av barns 
perspektiv på utställningarna. Vi besökte även en av museets guidade vuxenvisningar för att 
se vilka delar av utställningarna de valde att betona i visningen. I arbetets slutskede fick vi 
sedan möjlighet att följa med på en guidad visning tillsammans med en förskolegrupp som 
besökte Gustavianum. Vi valde dock att behålla de två tidigare besöken i materialet då de på 
olika sätt bidragit till den färdiga produktens utformning.  
 
Varje moment i arbetsprocessen svarade mot en eller flera frågeställningar: 
I tidigare forskning har vi sökt svar på hur förskolor/skolors samarbeten med museer ser ut 
och kan se ut. I enkäten söker vi svar på vad som efterfrågas av pedagoger i förskolan. Hur ser 
synen på museibesök ut? Hur ska produkten målgruppsanpassas? 
I den guidade turen ville vi se hur mötet museum-förskola kan se ut på Museum 
Gustavianum.  
Med vårt barnbesök ville vi se utställningarna på Museum Gustavianum ur barnens 
perspektiv.  
Med vuxenguidningen ville vi se vad museet väljer att lyfta i en rundtur för vuxna.  
Vi har också inventerat vilka slags pedagogiska material som museer i Uppsala kommun 
erbjuder skolor och förskolor via hemsidor. Vad finns redan och vad saknas? 
 
Vi har använt oss av God forskningssed (Hermerén, 2011) samt Codex: regler och riktlinjer 
för forskning (2014) som informationskällor kring forskningsetik. Personerna som deltagit i 
enkätstudien, guiden på Gustavianum samt barnen och deras föräldrar har samtyckt till att 
delta i vår undersökning och i den färdiga uppsatsen. Vid observationerna där barn varit 
närvarande har skriftligt samtycke inhämtats från vårdnadshavare (se bilaga 1 och 2). Vi har 
vi vid inhämtande av samtycke talat om vem som står bakom undersökningen och i vems regi 
den utförs, vad syftet är och hur den insamlade informationen kommer att behandlas och 
användas, vi har även informerat om att deltagande är frivilligt (Codex: regler och riktlinjer 
för forskning, 2014). Vi har även vid undersökningens metodval tagit i beaktande de etiska 
risker man utsätter personer för i förhållande till de kunskapsvinster som kan göras. Denna 
bedömning av risk kontra vinst börjar enligt vetenskapsrådet alltid med ett minus, då varje 
undersökning innehåller någon form av risk samt tar tid för personen att genomföra 
(Hermerén, 2011, s. 31). Det gäller att väga det så kallade forskningskravet och 
individskyddskravet mot varandra. Det vill säga vikten av att forskning bedrivs så att 
samhället kan utvecklas, mot individens skydd mot otillbörlig insyn. Individskyddskravet 
brukar delas in i fyra huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6). 
Vi har även begärt tillstånd om att få använda universitetets logotyp, vilket vi fått beviljat. 
Tillåtelse att använda logotypen inhämtades från studierektor för förskollärarprogrammet vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Vi har fått 
tillstånd av Museum Gustavianum att fotografera inne på museet, samt att publicera 
fotografierna i vår produkt. De bilder som ingår i arbetet, men som tillhör Museum 
Gustavianum har vi bett om, och erhållit, tillåtelse att få använda och publicera. 
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Med detta som utgångspunkt gick vi därefter vidare med skapandet av produkten. För mer 
information om de olika delarna av omvärldsanalysen se nedan. 
  

Centrala begrepp 

Museum 

Museum är enligt Nationalencyklopedin "en offentlig eller privat institution som inrymmer en 
systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier m.m. inom ett visst 
ämnesområde. Förutom insamlings- och utställningsverksamhet bedriver de flesta större 
museer också forskning, undervisning och utgivning av publikationer inom sitt fack". 
(Nationalencyklopedin, 2014). 

Det finns många typer av museer med olika förutsättningar och inriktningar som styr 
verksamheten, olika organisationer och ämnesansvar där även de lokala förutsättningarna 
skiljer sig åt. Detta gör att det är svårt att diskutera museer generellt. I museisammanhang 
talar man om att museer har flera huvuduppgifter, dessa är att samla, vårda och visa, ibland 
tillfogas också uppgiften att forska (Ljung, 2004, s. 8). Museer tillhör Kulturdepartementet 
och är en del av kulturpolitiken (Ljung, 2004, s. 28). Dock finns det undantag, då Sveriges 
universitetsmuseer ligger under Utbildningsdepartementet. Det museisamarbete som denna 
studie handlar om är ett av dessa universitetsmuseum.   
 
 

Universitetsmuseer 

Oxford universitet säger sig ha det äldsta universitetsmuseet i Europa som har varit 
tillgängligt för allmänheten och med en museibyggnad, the Ashmolean Museum, som 
uppfördes i syfte att vara ett museum (Taub, 2001, s. 13-14). Universitetsmuseer och de 
samlingar som finns kan ge en inblick i historisk forskning och undervisning som skett vid 
olika universitet, men även verka som en resurs för den forskning som bedrivs idag. De ger 
också en bild av universiteten i sig och dess historia och blir därmed, i sig själva, en del av ett 
kulturellt arv (Taub, 2001, s. 9). Samlingar inom dessa museer har tillkommit på olika sätt och 
i olika syften. Ofta har de byggts upp under en längre tid av fakulteter som samlat föremål att 
använda i den undervisning dessa bedrivit. Vartefter forskning började bedrivas, reflekterade 
ofta innehållet i samlingarna utöver undervisningen denna forskning (Taub, 2001, s. 13). 

 
 

Museikod och Museum literacy 

 
Att befinna sig i en situation eller omgivning som man aldrig varit i kan kännas omtumlande 
på olika sätt. Vart är jag? Vad gör man här? Vad förväntas av mig? Reaktionerna på hur man 
hanterar det är lika många som människorna det gäller. En inte allt för långsökt tanke är att 
man, efter bästa förmåga, letar efter en strategi eller ett sätt att avläsa situationen och sin roll i 
den. Vart efter tiden går, blir man successivt mer hemtam med miljön, språket och 
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människorna. Man känner igen oskrivna normer, utan att behöva överträda dem först. 
Begreppet literacy brukar kanske mest förknippas med läs- och skrivprocessen och dess 
inlärning. Inom anglosaxisk literacyforskning anses barn successivt stifta bekantskap med 
läsning och skrivning, i samspel med andra och i olika, ibland vitt skilda miljöer (Fast, 2007, 
s. 31). Begreppet literacy används även i andra sammanhang. Ljung nämner i sin 
licentiatuppsats hur forskning om museibesökare, gjord med museipedagogisk inriktning, 
lyfter att för att kunna tillägna sig museets kunskaps- och meningserbjudande krävs att 
besökaren kan behärska och avkoda den så kallade ”museikoden”. Vi nämner två skilda sätt 
att se på tillägnandet av museum-literacy i vår text. Det ena är att museum-literacy kan ses 
som en färdighet tillgänglig för alla oavsett bakgrund, den andra är att det är en färdighet som 
bland annat blir en markör för social klass.  
 
 Ett föremål upplevs alltid utifrån en kulturellt skapad kontext, av människor som lärt sig hur 
de ska erfara det. Museum visar föremål i en kontext som tangerar den ursprungliga, men som 
dock är en andra miljö (Hein, 2000, s. 110).  Att det blir en andra miljö beror på att man byggt 
upp miljön kring föremålet och detta blir då en avbildning av en miljö, situation eller kontext. 
Denna avbildning kan aldrig helt återskapa det ursprungliga sammanhanget. 
 

Thus to learn from museums, one must become acculturated to them and to the second-order competence 
they instill. Sometimes called ”museum literacy”, that competence includes the ability to ”read objects”  
and also to benefit from all of the additional, higher-order physical and programmatic services that 
museums are capable of providing. (Carol B. Stapp i Hein, 2000, s. 110). 

 

Hein hänvisar även till Thomas J. Schlereth som skrivit att museum literacy bara är en annan 
form av mänsklig literacy, det vill säga en annan ”grammar of understanding” för att läsa 
människor, inklusive oss själva (Schlereth i Hein, 2000, s.111). 
 
Miljöer har liknats vid texter. Louise. J. Ravelli skriver om ”museum text” i Museum Texts: 

Communication Frameworks, dels med betydelsen skrivna texter i museet, men även om hur 
museet i sig är en slags text och hur det, som institution eller via utställningar, kommunicerar 
med och till olika människor och skapar mening (Ravelli, 2006, s.1, 3-4, 119).  Utställningar 
är medvetet uppbyggda för att läsas på olika sätt. Bland annat kan föremåls placering i lokalen 
visa på det kulturella värde som tillskrivs dem, eller vägar genom utställningen skapas som 
ökar tillgängligheten genom att besökaren möter föremålen i en viss ordning (Ravelli, 2006, s. 
126-129). Ravelli ser kommunikation som en mångfasetterad färdighet som kan övas upp, 
både av besökaren och av museet (Ravelli, 2006, s.3-4).  Halliday (i Ravelli, 2006, s. 122) 
lyfter dessutom att utställningar agerar meningsskapande för vad den större institutionen 
(museet) är och det omvända i ett ömsesidigt samspel. Val och bortval beror på vad man vill 
förmedla. 
 
Cassel (2001) skriver om museivisningar för barn i förskoleåldern och vad som kan skilja 
dessa från visningar med äldre barn. Det mest utmärkande är tempot, att man behöver planera 
in tid för spontana reflektioner som man upplever ligger mer eller mindre i linje med 
kontexten. Ibland kan montern eller en lampa vara mer intressant än det faktiska 
museiföremålet, vilket gör att en visning kan bli både kortare samt ta en annan riktning än vad 
som var tänkt från början. Cassel nämner hur barnens upplevelse av rummet kan skilja sig 
från de vuxnas och hur miljön kan ses som ”ytterligare ett rum med vuxna människors saker 
i” (Cassel, 2001, s. 120) och hur tidsförståelsen och förståelsen för de historiska sambanden 
utvecklas successivt (Cassel, 2001, s. 119-120). 
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Bourdieu, Darbel & Schnapper (1990, s. 37) skriver i sin tur att även om man kan fastslå att 
museum erbjuder alla möjligheter att nyttja dem, är det dock inte alla som har den reella 
möjligheten att göra detta, även om de som utesluts endast kan göra det genom att utesluta sig 
själva. Bourdieu nämner att ”cultural need” är produkten eller resultatet av utbildning och 
särskiljs från det som ses som primära behov (Bourdieu, Darbel & Schnapper, 1990, s. 37) 
Det finns tydliga samband mellan antal besök och utbildningsnivå (Bourdieu, Darbel & 
Schnapper, 1990, s. 17-18). Ovanstående kan härledas till det Bourdieu har skrivit om socialt 
rum, där begreppet rum karaktäriseras av olika positioner som är åtskilda men samtidigt 
existerar i förhållande till varandra. Positionerna definieras med hjälp av hur de förhåller sig 
och relaterar till andra positioner, dels via ett gemensamt yttre men även av avståndet de har 
till varandra i det tänkta rummet och via en så kallad ordningsrelation till varandra (det vill 
säga om de befinner sig mellan, nedanför, ovanför). De som befinner sig i rummet har en 
position utifrån hur deras ekonomiska och kulturella kapital ser ut (Bourdieu, 1999, s. 16-17). 
Ett sätt att tänka detta rum är att föreställa sig samhället och olika yrken, då dessa är direkt 
relaterade till utbildning. Olika yrken har olika status i det sociala rummet. De sociala 
positionerna utrycks via olika habitus. ”Mot varje klass av positioner svarar å ena sidan en 
klass av habitus (eller av smaker)” (Bourdieu, 1999, s. 18). Habitus avgör därför till viss del 
vilka val man gör, exempelvis när det gäller kläder och mat men även hur man kategoriserar 
och betraktar (Bourdieu, 1999, s. 19). Som vi sett ovan har det även betydelse för om man 
besöker museum, det vill säga känner ”cultural need”, men det påverkar även hur man 
bedömer en utställnings innehåll. Bourdieu visar hur besökares beteenden och attityder till 
utställningar kan relateras till deras utbildning. En av de saker som utmärkte sig var hur lång 
tid som lades ner på besöket (Bourdieu, Darbel & Schnapper, 1990, s. 30), vilket även kan 
kopplas till habitus och seende. Han menar att tiden man lägger ned på att betrakta en bild, 
beror på förmågan att uttolka den. Konstföremål är symboliska och ”finns” bara då man kan 
koden och läser in ett budskap. Det gäller inte enbart att kategorisera och klassificera föremål 
för att visa på att man behärskar koden. Hur detaljerat man kan göra detta och visa på 
skillnader och likheter inom en stil eller tidsepok är även avgörande för vilken kompetens 
man tillskrivs (Bourdieu, Darbel & Schnapper, 1990, s. 38-41).   Cassel (2001)  tar upp den 
långsamma förflyttningen men lyfter även att koden omfattar att tala lågmält och inte vidröra 
föremål (Bourdieu i Cassel, 2001, s.105). Även Insulander skriver om hur museibesökare tar 
med sig all sin tidigare erfarenhet och kunskap vid ett museibesök och mötet med 
utställningen, men då med fokus på museer som lärmiljö och hur man via sina erfarenheter 
och tolkningar av utställningen kan få ökad möjlighet att skapa mening (Insulander, 2010, s. 
266).  
 
  I ovanstående text vilar en antydan om att för att få ut så mycket som möjligt av en 
museimiljö, måste först ett lärande ske om vilken kontext man befinner sig i och hur den bör 
läsas för att man skall kunna öppna upp för meningsskapande. Den visar även på att det finns 
spridning mellan om och hur människor besöker museer. Både museer och förskola skulle på 
olika sätt gynnas av ett samarbete.   
 

Museipedagogik 

 
Vi har valt att frekvent använda oss av begreppet museipedagogik, trots att vi även stött på 
benämningen kulturarvspedagogik som är ett samlingsbegrepp för de olika inriktningarna 
konstpedagogik, kulturmiljöpedagogik, arkivpedagogik och museipedagogik. Begreppet 
museipedagogik är för övrigt inte alldeles enkelt att definiera. Det pågår nämligen 
diskussioner, och har gjort de senaste åren, om vad museipedagogik egentligen är för något. 
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Museipedagogik har ingen lång tradition och förekom troligtvis i svensk text första gången år 
1969 (Ljung, 2009, s. 36). 
Många museipedagoger har visat sig sakna pedagogisk utbildning men har en allomfattande 
utbildnings- och erfarenhetsbakgrund samt utbildning inom de traditionella museiämnena 
såsom etnologi, konsthistoria och arkeologi. Museipedagogers avsaknad av pedagogisk 
utbildning kan ses som en del i problematiken kring varför skola/förskola och museer har 
svårigheter att närma sig varandra. Som vi tidigare nämnt så har museer flera huvuduppgifter 
vilket är att samla, vårda och visa, och ibland tillfogas också uppgiften att forska. Visandet 
bygger till stor del på pedagogik och är alltså en pedagogisk fråga som inte allt för frekvent 
behandlas, trots att museet har en pedagogisk roll. Det faktum att museer kan se så olika ut 
gör också att museipedagogiken kan ta olika uttryck och få olika innebörd beroende på var 
den utövas (Ljung, 2004, s. 82).    
 
Ljung (2004, s. 8) tar upp museipedagogikens förutsättningar och det pedagogiska 
kunskapsområdets möjligheter och hinder. Hon belyser den museipedagogiska verksamheten 
och forskningen om museipedagogik som föga omskriven eller vetenskapligt belyst. Ljung 
anar att museipedagogiken i fråga om utvecklingsfrämjande och resurstilldelning faller mellan 
stolarna, mellan kultur och utbildning (Ljung, 2004, s. 103).  Ljung menar att det unika med 
museipedagogiken som pedagogik, och det som skiljer den från annan pedagogik, är 
centreringen på det materiella, på tingen, föremålen och dess sammanhang (Ljung, 2004, s. 
47).  
 
"Skola och museum möts ibland. Det är två vägar som möts och där i korsningen står barnet" 
(Bergsland, 2003, s. 2). Museet och museipedagogen representerat sina pedagogiska 
traditioner och har sina värderingar medan skolan/förskolan och dess pedagoger representerar 
en annan tradition (Bergsland, 2003, s. 30). Då vi är två förskollärarstudenter mitt uppe i den 
pedagogik som är inriktad mot förskola och skola, behövde vi fördjupa vår kunskap om 
museipedagogiken och dess teoretiska plattform för att i förlängningen kunna skapa en 
produkt som kan föra dessa traditioner samman.  
 
 

Museipedagogikens teoretiska utgångspunkt och synsätt 

 
Vad har museipedagogiken influerats av i sitt pedagogiska arbete? Vilken syn på lärande 
dominerar? Den litteratur vi bearbetat och som lyfter museipedagogiska synsätt har ofta John 
Deweys och Lev S Vygotskijs teorier som utgångspunkter. Även Bourdieus kultursociologi är 
central i litteraturen. Här följer en kort presentation av Dewey och Vygotskijs teorier.  
 
Den amerikanska pedagogen och filosofen John Dewey har likväl som han påverkat den 
svenska förskolan och skolan även influerat museipedagogikens syn på lärande. Han är en 
central gestalt inom pragmatismen. Även om det är omkring ett sekel sedan han skrev om sin 
syn på skola och undervisning så är hans tankar fortfarande relevanta idag och inte minst i 
relation till det museipedagogiska kunskapsområdet (Ljung, 2009, s. 69). Dewey är den som 
förknippas med begreppet "learning by doing" där eleverna måste ges möjlighet att aktivt 
pröva och experimentera i undervisningen i ett problembaserat lärande. Museer spelade en 
stor roll i Deweys pedagogik och han lade stort värde i museers potential som pedagogiska 
institutioner. Museer kan ge historiska exempel på tanke och handling och berika bildande 
och erfarande och anknyter till det omgivande samhället (Ljung, 2009, s. 74). Deweys tankar 
om pedagogik genomsyrades av det praktiska livets krav och villkor, demokratins anda och 
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kommunikationsdimensionen som är fundamental i museipedagogiken. Bland annat har Ljung 
(2009) diskuterar museipedagogiska frågor utifrån John Deweys teorier om erfarande. Ljungs 
studie visar att det är när innehållet i kunskapsprocessen har en personlig och aktuell 
förankring och kan relateras till elevernas egna erfarenhetsvärldar som det upplevs som mest 
intressanta och motiverande (Ljung, 2009, s.168).  
 
Lev S Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande innebär att vi lär och utvecklas genom 
deltagande i sociala praktiker, det vill säga genom interaktion med andra människor, där 
språket är det viktigaste redskapet människan har. Vygotskij talar om mediering, att språkliga 
kategorier och fysiska redskap hjälper oss att tolka och förstå världen, där lärandet är situerat 
och äger rum under speciella betingelser och i definierade miljöer (Insulander, 2005, s. 8). 
Utgångspunkten är att vi övertar och tar till oss kunskaper och färdigheter genom utövning, i 
samspel och dialog.  
 
 
 
 
 
 

Val av metod: Enkät 

 

Enkäten utgör stommen i förundersökningen inför produktutformningen. Bell belyser vikten 
av att i förväg tänka igenom vilken typ av information man vill införskaffa och om en enkät är 
bästa sättet att tillhandahålla denna, eller om man istället bör genomföra observationer eller 
intervjuer (Bell, 2006, s. 137). Vi ville få en bred bild av vad som ligger bakom att pedagoger 
i en kommun väljer eller väljer bort att besöka museer och vad syftet med eventuella besök är, 
vem som tar kontakt, tankar kring förberedelsematerial samt om besöken följs upp på något 
sätt. En intervjustudie hade kunnat vara ett alternativ och erbjudit möjlighet till fördjupat 
resonemang. Dock skulle vi ha behövt intervjua flertalet pedagoger för att få den täckning vi 
eftersträvade. Det skulle ha medfört att projektet blivit större än avsett och vi valde därför att 
göra en avgränsning. En annan aspekt som skall tas i beaktande är de etiska risker man 
utsätter personer för i förhållande till de kunskapsvinster som kan göras (Hermerén, 2011, s. 
31). Metoden bedömdes var relevant för det uttalade syftet och att den etiska risken var liten i 
sammanhanget. Dock skulle metoden kräva att noga överväganden gjordes kring enkätutskick 
och hantering av de inkomna svaren. Hur vi skulle distribuera enkäten var ett av de beslut som 
krävde mest betänketid. 
 

Målgrupp 

 

När syftet med enkäten var fastställt var det dags att göra en tydligare specificering av 
målgruppen för enkäten. Den abstrakta tanken ”förskollärare” behövde konkretiseras, något 
som även Trost (2012, s. 25) framhåller vikten av. Då syftet var att skapa en bred bild av 
pedagogers tankar om museibesök, ville vi att enkäten skulle nå många pedagoger, vid ett 
stort antal förskolor. Då bortfallsrisken bedöms vara stor gällande enkäter, ville vi även utgå 
från ett stort urval för att öka chanserna att få ett flertal svarande. Dock måste mängden 
enkäter vara hanterbar. Vi bestämde oss för att kontakta de biträdande förskolecheferna vid de 
kommunala förskolorna i den utvalda staden. Kontakt skedde via mail. Kontaktuppgifterna 
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förmedlades via en administratör anställd vid den utvalda kommunen, sammanlagt 
kontaktades 39 biträdande förskolechefer. Vi bad sedan dessa i sin tur vidarebefordra enkäten 
till pedagoger på förskolorna i deras verksamhetsområde. Fördelen att gå tillväga på detta sätt 
var att vi kunde garantera en spridning av enkäten och att den, åtminstone till en början, nådde 
ett stort upptagningsområde. En annan fördel var att enkäten och deltagande i studien indirekt 
godkändes av förskolornas ledning då de skickade den vidare. En nackdel var att vi inte kunde 
veta hur många pedagoger som enkäten vidarebefordrades till. Detta gör att det blir svårt att 
avgöra bortfall och svarsfrekvens. Efter noga övervägning tog vi dock beslutet att gå tillväga 
på detta sätt. En avgörande faktor var att vi med stor säkerhet visste att enkäten, till en början, 
nådde ut i den omfattning vi önskade. Att vi valde termen pedagog har att göra med önskan 
om ett brett deltagande och att vi ville ge alla personer som är verksamma i arbetslag 
möjlighet att besvara enkäten. På enkäten efterfrågades även vilken yrkesgrupp man tillhörde, 
för att kunna säkerställa att de som besvarade enkäten tillhörde den tänkta målgruppen. 
 

Skapandet av enkäten 

 

Via internet kan man få tillgång till många enkätverktyg, dessa kan dessutom vara gratis och i 
en del fall riktade till studenter. Vi valde dock att skapa vår enkät i ett traditionellt Word-
dokument, som sedan mailades ut via studentmailen. Beslutet grundades på flera orsaker.  
Vi ville dels vara tydliga med att undersökningen gjordes som ett examensarbete i Uppsala 
universitets regi. Vi ville själva ha kontrollen över och äga det insamlade materialet; det vill 
säga att det skulle stanna inom universitetets väggar. Det fanns en mall inom universitetet som 
skulle kunna ha passat; Kurt. Tyvärr kunde vi inte använda detta verktyg då framställandet av 
enkäten skulle ta för lång tid. Den gratisversion på internet som vi stiftade störst bekantskap 
med innehöll ganska mycket reklam vilket vi upplevde kunde påverka intrycket av enkäten. 
Vi trodde att ett personligt tilltal skulle kunna bidra till ett större antal svar samt att en av oss 
har, via tidigare arbetslivserfarenhet, erfarenhet av att ledning och anställd personal inte gärna 
klickar på okända länkar som distribueras via mail. 
Redan då man formulerar frågorna är det viktigt att ta i beaktande hur de kan tolkas samt hur 
man ska analysera svaren, så att svaren verkligen ger den information man är ute efter (Bell, 
2006, s. 137, 140-141). Trost lyfter hur man via väl valda formuleringar minskar risken för 
missförstånd mellan enkätskaparen och den svarande, vilket leder till en ökad tillförlitlighet 
till det insamlade materialet (Trost, 2012, s. 61-63). Vi lade därför ned mycket tid på att 
minimera tolkningsmöjligheterna i de frågor vi ställde.  Exempel på saker vi hade i åtanke vid 
skapandet av frågorna var att undvika negationer, inte ställa flera frågor i en fråga, att tilltala 
svarspersonen likadant i alla frågor (i detta fall ni och er) och undvika värderande eller 
ledande uttryck. Vi ville även att ordningsföljden på frågorna skulle upplevas strukturerad och 
följda en tänkt tråd, vilket rekommenderas av Trost (2012 s. 79-91). Han rekommenderar 
även att avsluta formuläret med en övrig fråga, där den svarande kan göra ett fritt tillägg till 
undersökningen (Trost, 2012, s. 92). Vi valde att utesluta kön, då frågan skulle kunna medföra 
att enkätsvaret blev lättare att härleda till en person i och med att vi även hade med en fråga 
om antal år i yrket. Bells tips om att synliggöra eventuella instruktioner i enkäten med hjälp 
av ett avvikande utseende, var ett annat råd vi följde. Sammanlagt omfattade formuläret 18 
frågor. För att studera det i sin helhet, se bilaga 3. 
Layouten är viktig för helhetsintrycket av enkäten och hur den tas emot (Bell, 2006, s.146; 
Trost, 2012, s. 52). Vi ville att enkäten skulle ge ett lättsamt men ändå formellt och seriöst 
intryck. Även detta påverkade antalet frågor, då vi ville undvika att den uppfattades som 
tidskrävande. Vi valde även att använda oss av Uppsala universitets logotyp i sidhuvudet på 
dokumentet, dels för att tydligt visa på avsändaren för undersökningen men även för att öka 
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trovärdigheten på enkäten. Tillåtelse att använda logotypen inhämtades från studierektor för 
förskollärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet.  
 
 
Utskick 
 

Innan man gör ett utskick bör man testa enkäten på en pilotgrupp för att se att den fungerar, 
hur lång tid den tar att besvara och om det finns några oklarheter att rätta till. Det kan även ge 
en första erfarenhet om hur svaren går att analysera (Bell, 2006, s. 149-150). 
Ett följebrev utformades och skickades tillsammans med enkäten till vår handledare vid 
universitetet samt gavs till vår handledare på Gustavianum för godkännande, innan ett första 
utskick ägde rum. Vi fick tipset att göra om några frågor till ikryssnings-frågor och ändrade 
utformningen på två av frågorna efter detta. Vår pilotgrupp bestod av fyra förskollärare från 
andra kommuner än den tilltänkta. Detta på grund av att vi ville undvika att några personer 
fick fylla i enkäten flera gånger, vilket skulle kunnat leda till att man valde att inte besvara 
den en andra gång då man redan bidragit till studien och för att vi kunde lita på att de fyra 
respondenterna vågade framföra eventuell kritik. Till vår hjälp hade vi Bells 
bedömningsfrågor (2012, s 149-150), se bilaga 4.  
Återkopplingen från pilotgruppen hjälpte oss att förtydliga fråga 7 och bidrog även till att vi 
skapade fråga 12: ”Vilken ålder hade barnen vid besöket/besöken?”. Denna fråga skulle i ett 
senare skede ge oss värdefull information om vilken ålder vi skulle fokusera i 
förberedelsematerialet. Den slutgiltiga versionen av enkäten innehöll 19 frågor, se bilaga 5. 
 
Vi valde att skicka ut enkäten, följebrevet och ett introduktionsbrev till de biträdande 
förskolecheferna vid de kommunala förskolorna i staden. För följebrev och introduktionsbrev, 
se bilaga 6 och 7. Vid första utskicket skickades 39 mail. Dessa skickades ett och ett, för att 
säkerställa sekretessen. Vid ett massutskick hade deltagarna kunnat se vilka andra som fått 
mailet samt tillgång till deras mail-adresser. Utskicket skedde på en söndag för att det skulle 
finnas hos mottagarna på måndag morgon, en tidpunkt då många kollar sin mail. Av 
mottagarna avböjde en att förmedla enkäten och två rekommenderade oss att istället ta en 
annan kontaktväg, vilket ledde till att 10 nya mail skickades ut.  Pedagogerna hade en vecka 
att besvara enkäten. Bell rekommenderar en kort svarstid, då risken annars är stor att enkäten 
läggs åt sidan med tanken att den skall besvaras när man får tid - vilket kan leda till att den 
glöms bort (Bell, 2006, s. 151). Sammanlagt fick vi 11 svar i den första omgången. Efter att 
ett tack- och påminnelsemail skickats ut, erhöll vi ytterligare 13 svar. Sammanlagt skickades 
43 tack- och påminnelsemail (se bilaga 8). Två fick inte något andra utskick, den ena då de 
avböjt, den andra då vi med säkerhet visste att de svarat. Av övriga mail kom ett i retur samt 
tre auto-svar.  Ett tack-mail skickades till var och en i den takt som de besvarade enkäten 
(Bilaga 9). Därefter skrevs enkätsvaret ut och mailet togs sedan bort, efter att materialet 
analyserats. Av utformningen på de svarsmail vi fick kan vi med säkerhet veta att minst 14 av 
de 24 enkätsvaren kom ifrån olika förskolor. Anteckningar om detta förvarades skilt från 
enkäterna så att svaren inte skulle kunna härledas. 
 
 
Analys 
 

Sammanlagt inkom 24 enkätsvar från 21 förskollärare, två barnskötare och en pedagog med 
annan pedagogisk utbildning. Antal yrkesverksamma år varierade mellan 1 till 35 år, två 
tredjedelar av de tillfrågade hade varit yrkesverksamma i över tio år. 
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17 av pedagogerna hade besökt museum med sin barngrupp; varav 10 hade besökt museum 
under perioden augusti 2013-oktober 2014. 6 hade besökt museer, men inte under denna 
period. En svarande valde att inte fylla i denna fråga. Av de 10 som besökt museum under den 
angivna perioden varierade antalet besök mellan 1 till 6 besök, undantaget en förskola som 
gjort 12 besök.  
5 hade inte besökt museer. 4 av dessa hade inget inplanerat framtida besök. En hade ett besök 
inplanerat, inte till ett museum, men till domkyrkan.  
Två valde att inte besvara om de besökt eller tänkte besöka museer, men besvarade andra 
delar av enkäten. 
 

Svar från pedagoger som besökt museum med barngrupp 

 

De museer som hade flest besök var de med biologi- eller konstinriktning. Antal besök var 

räknade på antal pedagoger som besökt museet med sin barngrupp och inte antal besök i sig.  

På frågan om vem som tog initiativ till kontakt; muséet eller förskolan eller om kontakten togs 
på annat sätt svarade 8 pedagoger att de kontaktat museet. Ytterligare en angav tradition som 
orsak till besök. I det fallet är det svårt att säga vem som initierat till kontakt. Fem skrev att 
museerna tagit kontakt bland annat via broschyrer och mail. Två pedagoger nämnde att de 
tagit kontakt med museet, men att de vid annat tillfälle blivit inbjudna av ett lärosäte, även en 
annan pedagog angav inbjudan av detta lärosäte som kontaktsätt. 
Besöken har haft olika syften. Ibland har de varit del av, eller startpunkt på, ett tema eller 
projekt. De har även setts som utflykter, ett sätt att delta aktivt i samhället, lära sig om 
omvärlden och att lyssna till andra vuxna. Ibland har de skett av tradition eller som ett 
födelsedagsfirande men även som komplement till ordinarie verksamhet.  
 

”Eftersom vi är en förskola inriktad på naturvetenskap och teknik, så ligger intresset hos mig där 

och jag tycker att jag försummar den estetiska biten. Därav besöken på X och X ” (Vår 

censurering) 

”Att delta aktivt i samhället, konstmuseet erbjöd en visning utifrån geometriska former som 
inkluderade en workshop för barnen…” 
 

”Komma på utflykt, se omvärlden, lära sig att resa på buss och vara utanför förskolan på ett bra 

sätt” 

 

”Konsttema i förskolan” 

 

Några svarande uppgav även att besöket skett på inbjudan av ett lärosäte. 

10 pedagoger hade inte haft tillgång till någon sorts förberedelsematerial innan besöket. Fem 
angav att de själva hade förberett besöket på olika sätt, bland annat via att googla, samtala, att 
läsa och rita med barnen. En pedagog hade fått information från museet och ytterligare en 
hade fått information via museets hemsida samt hade erfarenhet från tidigare besök. 
 

Frågan om vad man skulle önska att ett förberedelsematerial innehöll hade fem uteblivna svar. 

En pedagog var redan ganska nöjd med den information som finns tillgänglig via hemsidan 

och som kan erhållas via museets personal. En annan tyckte att det räckte med den 
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information som mejlades ut. En tredje skrev ”behövs oftast inte”. Två pedagoger önskade 

information om vad som finns, vad man kan se och göra. Annat som efterfrågades av 

pedagogerna som svarade var fakta, förhållningsregler, bilder som föreställde det man skulle 

få titta på, en kort introduktion vad som skulle ske under besöket, om man kan få egen guide 

och barninriktat material med bilder, information, frågor och förberedelseuppgifter.  En 

pedagog skrev ”En kortfattad beskrivning med bilder och några utmaningsfrågor till barnen 

samt länkar till att söka mer kunskap.” En annan ” Lite historia och bilder så att barnen får 

veta vad de kommer att få se och lära.” Frågan om vad som skulle vara den viktigaste 

informationen hade nio uteblivna svar. Viktig information var museets öppettider, att det var 

gratis, om man behövde boka tid, hur många barngrupper som var där eller att besöket var 

anpassat efter hur många de kunde ta emot, vad som finns och vad man kan göra. Andra skrev 

”… beror på syfte med besök och vad vi just för tillfället efterfrågar”, ”Jag tycker det fungerar 

bra nu när man kan vara i dialog med personalen innan besöket.” ”Information som väcker 

förväntningarna!” och ”Frågorna och informationen om muséet riktade till barnen.” 

 

På frågan om besöken följts upp på något sätt svarade en pedagog nej, och ett svar uteblev. De 

övriga hade följt upp besöken på olika sätt. Vanligast var att samtala och reflektera med 

barnen och någon form av skapande verksamhet. ”På många sätt, genom skapande och olika 

aktiviteter så som avbildning av fottryck osv.”, ”Barnen fick välja bilder själva som vi 

pedagoger och barnen tog om vartannat på muséet. Barnen fick klippa ut det de mindes och 

tyckte om på muséet och klistra det på ett A3-papper. De fick tillgång till glitter, pärlor, 

paljetter, bokstäver etc. för att kunna dokumentera sin vistelse.”, ”… Vi gör en dokumentation 

på Ipaden för varje barn.” Ibland var besöken en del av ett tema eller projektarbete eller 

följdes upp på plats på museet med hjälp av olika aktiviteter. En förskola hade följt upp 

besöket med en egen konstutställning. Andra hade fortsatt med att göra olika experiment. 

 

Tre pedagoger besökte museet med hela barngruppen, 10 pedagoger hade besökt museet med 

delad barngrupp, två med lärgrupper, en uppgav att de åkt både i helgrupp och delad grupp - 

beroende på situation.  Ett svar var svårtolkat då det angav grupper men inte om dessa var 

hela eller delade. Åldern på barnen varierade. Vanligast var att de var mellan 3-5 år gamla. 

Nedan följer en förteckning på hur fördelningen av pedagogernas svar såg ut. Antalet 

pedagoger skiljer sig från den angivna siffran (17) då några pedagoger uppgav att de besökt 

museum med flera åldersgrupper. Svaret får alltså läsas som uppgiven ålder av pedagoger. 

 

Ålder/ Uppgivet av antal pedagoger: 

1-3år: 2 

2-3år: 1 

3-5 år: 7 

4-5 år: 5 

5 år: 5  

På övriga frågor hade vi 12 uteblivna svar. De som svarat skrev att museibesöken varit väldigt 

uppskattade av barnen. ”Barnen gillar alltid museibesök, mkt reflektion efteråt genom samtal, 
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teckningar, berättelse och deras lekar.” och att ”Det gäller att förskolan lär sig använda de 

många gånger utmärkta pedagoger som finns på de olika museerna, man behöver inte kunna 

allt själv.” Vår undersökning lyftes som ett bra initiativ. Ett förslag på workshop lades fram, 

där museerna skulle kunna presentera sig själva och deras verksamhet.  

 

 
Svar från pedagoger som inte besökt museum med barngrupp 

Det som har gjort att pedagoger inte åkt iväg till museer har varit barnens ålder (1-3år), 

personalbrist och att därmed säkerheten för barnen äventyras, avståndet till museum, att 

intresse och behov hos barnen inte har uppkommit det vill säga det har inte känts relevant för 

barngruppen och att datum inte passat. Särskilt personalbristen lyfts av flera pedagoger. 

Två pedagoger skriver uttryckligen att ett förberedelsematerial inte skulle ha gjort någon 

skillnad. Två tror att det kanske skulle påverkat så att man valt att besöka museum, en skriver 

att det absolut skulle ha gjort det, en annan pedagog är nöjd med informationen som finns att 

tillgå i nuläget. En pedagog med annan pedagogisk utbildning skriver ” Inte utifrån mitt 

uppdrag idag. Däremot tror jag säkerligen att ett förberedelsematerial, utfört utifrån 

nyfikenhet och med fokus på barnens upplevelser och för att få fatt i deras frågor, skulle 

definitivt behövas”. 

 

En enkätfråga var vad de skulle vilja veta inför ett besök. Vad som var viktigt var öppettider, 

när det passade att gå dit med små barn, information om vad besöket innehåller, om det finns 

guider och lämplig gruppstorlek. ”Att utställningen har relevans för barnens intressen. Hur det 

ser ut med toaletter och möjlighet till att äta. Hur förbindelserna till och från museet ser ut 

från förskolan”. På frågan vad som var viktigast av detta var bortfallet stort, men relevansen 

för barnen var en tydlig sak, samt vad som erbjuds och till vilken ålder det passar. 

 

Även på övriga kommentarer var det ett bortfall av svar men två tyckte att vårt examensarbete 

var ett bra initiativ, varav en gärna ville ta del av det då det var färdigt. 

Diskussion 

 

På grund av hur enkäten distribuerades går det inte att säga huruvida svaren är representativa 

för kommunen generellt, då vi inte kan räkna på bortfall och svarsfrekvens. Men svaren ger en 

god inblick i olika tankar kring museibesök som finns i kommunen och kan således 

representera olika attityder som finns samlade där. Vissa svar förekommer oftare än andra, 

vilket skulle kunna vara en antydan om att dessa har ett starkare fäste/större utbredning i 

förskolornas verksamhet. För att hävda detta säkert bör en undersökning som kan sägas vara 

representativ för hela populationen göras. Här är vår undersökning mer att betrakta som ett 

stickprov. Med detta sagt skall resultaten för den saken skull inte förringas. Utslaget av 

enkäten ger ett viktigt bidrag till diskussionen om samarbete mellan förskolor och museer, då 

det inte finns mycket forskning på området, och utgör ett värdefullt underlag i vår 

produktutveckling. I materialet finns både relativt nyanställda och personer med lång 
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yrkeslivserfarenhet representerade, vilket bidrar till att ge undersökningen en bredd och ett 

djup, då vi nått pedagoger med god kunskap om vad yrket innebär, utbildade under olika 

perioder och som troligen har olika perspektiv på sitt yrkesutövande till följd av detta. 17 av 

24 som besvarade enkäten har gått med barngruppen till museum, vilket talar för att det är 

möjligt att använda museer som lärarena i förskolan. Enkäten visar även på olika syften 

förskolorna haft med besöket. Ibland har det varit i samband med ett tema- eller projekt, en 

annan gång har besöket setts som ett kunskapserbjudande, som komplement till ordinarie 

verksamhet, en utflykt och ett sätt att lära sig om omvärlden. Spridningen i syften, även om de 

ter sig snarlika, kan visa på de olika möjligheter till nyttjande som finns.  

 

Inför produktskapandet har informationen från enkäten varit till hjälp på olika sätt. Enkäten 

visar att det finns ett intresse av museibesök. Den nämner även tydliga orsaker till varför 

pedagoger valt bort ett besök, exempelvis personalbrist och säkerhetsfrågor. Dessa två är 

svåra för oss att påverka. Ett annat; att det inte finns ett intresse hos barnen, eller att besöket 

saknar relevans för dem känner vi att ett förberedelsematerial skulle kunna förändra.  

Enkäten visade oss även att de flesta besök gjorts med barn som är mellan tre och fem år 

gamla. Det ger oss en bra antydan om till vilken ålder vi, i första hand, ska rikta materialet. 

Frågorna gav oss även indikationer på vad som var viktigt att ta med i produkten. Ett 

barninriktat material efterfrågades med fakta, bilder, frågor och uppdrag. Men även 

information om öppettider, guidning, hur stora barngrupper de kunde ta emot, om det fanns 

toalett- och måltidsmöjligheter och vad besöket skulle innehålla. Det lyftes även röster om att 

ett förberedelsematerial inte behövdes, vilket ur produktsynpunkt även är viktigt att ta till sig. 

Det kan visa på att behovet inte upplevs vara stort och att det räcker med det som erbjuds.   

Det skulle även kunna vara så att dessa pedagoger är vana besökare och därmed behärskar 

miljön och skapar eget material. Detta gör att de delvis faller utanför den tänkta målgruppen, 

då vi vill nå dem som inte är lika vana och erbjuda ett verktyg för att underlätta kontakten 

med museet. Att ett visst svarsbortfall uppstod på frågorna om förberedelsematerial skulle 

kunna ha att göra med att man inte riktigt vet vad man ska svara, eller vad vi frågar efter då 

förberedelsematerial, utöver information, inte alltid är så vanligt. Eller att pedagogerna på 

frågan om vad som var viktigast, redan upplevt att de hade besvarat detta på föregående fråga. 

 

Inventering - vad finns redan, vad saknas? 

 

Som vi tidigare nämnt så finns det en mängd olika museer med olika inriktningar, 
organisationer och ämnesansvar vilket styr verksamheten, inte minst kan lokala 
förutsättningar skilja sig åt. Detta gör att det är svårt att diskutera museer generellt då det kan 
se väldigt olika ut. Vi har valt att göra en inventering av de lokala museernas material och då 
utgått från deras hemsidor för att se vad de hade att erbjuda förskolor och skolor.  
Inom Uppsala kommun finns läns-, konst-, biologiskt-, freds-, friluftsmuseum samt ett 
museum för kommunal teknik och universitetsmuseum med olika inriktningar. I stort sett 
bjuder de alla in till samarbete med förskola och skola, dock riktar de sig främst mot skolor. 
Alla museer erbjuder visningar av museet eller delar av det och en del erbjuder dessutom 
temavisningar och olika skolprogram där ämnen som genus, former och färger lyfts. De finns 



 22

ett begränsat material som vänder sig till pedagoger, barn och elever för fortsatt fördjupat 
arbete efter besöket. Där finns en tipspromenad och en "tidslåda" till försäljning att använda i 
klassrummet och två av Uppsalas museer har fördjupningsövningar till de lärare som vill 
arbeta ämnesövergripande utifrån museibesöket, dock riktat till skolklasser.  
Ett museum har lådor som de hyr- eller lånar ut med material som knyter an till olika 
tidsperioder såsom medeltid och stenålder. Detta museum erbjuder sig även att komma ut till 
skolor och dela med sig av sin kunskap. Flera av Uppsalas museer har även kontinuerlig 
fortbildning riktat till verksamma pedagoger i förskola och skola. 
Utöver detta är det intressant att lyfta att det finns en "Kulturbuss" som är ett samarbete 
mellan Upplands lokaltrafik och Uppsala Kultur & Bildning. Det riktar sig till lärarledda 
grupper från förskoleklass till Åk.-6. Under lågtrafik får dessa klasser resa utan kostnad till 
olika kultur- och folkhälsoaktiviteter. Däremot omfattas inte förskolan, fritidsverksamhet och 
gymnasium av detta.  
 
Även medel genom kulturrådet finns att ansöka för skolor. Det kallas "Skapande skola" och 
syftar till att stärka samverkan mellan skolans verksamhet och det professionella kulturlivet. 
Även detta gäller från förskoleklass till Åk-6. Bidraget kan sökas för lönekostnader, arvoden 
och reskostnader i samband med att eleverna får uppleva professionell konst och kultur och 
kan också användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella 
kulturaktörer (Kulturrådet, 2014). 
 
Sammanfattningsvis har denna inventering av de lokala museerna visat att det finns ytterst lite 
material riktat till pedagoger och barn i förskolan jämfört med material till skolors 
verksamhet. Även förbindelser till och från kulturevenemang och statligt ekonomiskt bidrag 
riktas endast till förskoleklass och skolor och inte till förskolan.   

 

Barns perspektiv på Gustavianum 

 
Då tanken är att produkten vänder sig till förskolebarn så kändes det viktigt att få med barnens 
syn på museet Gustavianum. Vad berörde barnen och vad fann barnen vara intressant? Var det 
något som var svårt att greppa? Vilka funderingar och tankar lyftes?  
Vi delade upp oss och jag, Elin Larsson, ansvarade för detta museibesök. Jag tillbringade en 
dag på Gustavianum tillsammans med sex barn i åldern fem till sju år. Barnens ålder är något 
högre än produktens tänkta målgrupp, men vinsten av att få möjlighet att få barnens 
perspektiv övervägde detta.  
Jag känner alla barnen väl och de har en varierad erfarenheter av museibesök. Två av barnen 
hade tidigare besökt Gustavianum. Vi tog oss runt i museet på egen hand och jag försökte 
följa barnen och se vad de fastnade för. Självklart berättade jag om skeenden och föremål, 
men lät ändå barnen visa vägen. De var fascinerade av mumien och de mumifierade djuren. 
Även konstskåpet fann de spännande och de hittade en dator med hörlurar inkopplade som 
kunde berätta än mer om konstskåpet. Inte minst var båtgraven från Valsgärde och 
glasmontern som man kunde gå på fängslande. De kunskaps- och meningserbjudanden som 
föremålen inhyser var inte alltid lättillgängliga för barnen och jag kände att jag behövde 
komplettera med den kunskap jag hade för att göra vissa delar av utställningarna begripliga. 
Det blev även tydligt under detta besök att barnen såg andra saker än vad vi sett de gånger vi 
besökt museet. De fastnade för vissa föremål, exempelvis en undanskymd myntsamling 
medan andra föremål gick dem förbi. Jag förundrades även över hur välbekanta mumier, 



 23

vikingar och hövdingar var för barnen. Dessa representanter av gångna tider finns fortfarande 
representerade bland barnens leksaker och som barn möter i böcker och filmer i sin vardag.  
Carl von Linné var välbekant för fyra av barnen som tidigare besökt Linnéutställningar och de 
hade kunskap om att Carl von Linné finns på den svenska hundrakronorssedeln. De kopplade 
Linné till den egna vardagen. Två av barnen som tidigare hade varit på museet delade med sig 
av sitt kunnande till sina kamrater genom samspråkande.  
Våra reflektioner utifrån detta besök kommer att ligga som grund i produktutvecklingen, där 
barnen senare kommer att få tillfälle att reflektera över den färdiga produkten. Både barnen 
och dess föräldrar har gett sitt medgivande och är införstådda i sin delaktighet i det 
förberedande arbetet och vad syftet med besöket var.   
 
 

Guidad visning - vuxengrupp 

 
Gustavianum har två guidade visningar på lördagar och söndagar där ingen föranmälan krävs, 
de ingår i entréavgiften. Den ena visningen hålls på engelska och den andra på svenska. Vi 
bestämde oss för att låta en av dessa visningar ingå i det förberedande arbetet vi gjorde inför 
produkten. Även om visningarna inte är specifikt riktade till barn, har de möjlighet att ge 
viktig information om vad muséet själva väljer att lyfta fram och visa, samt hur de presenterar 
föremålen i samlingarna. Muséet har även visningar under vardagar, men då krävs det att man 
gör en föranmälan. 
 
Att Gustavianum är ett universitetsmuseum speglas i verksamheten på olika sätt.  Ett av dessa 
är att anställa guider även är studenter vid universitetet. Guiden var en mastersstudent med 
inriktning antikens kultur och samhällsliv. Ett tiotal personer närvarade, dock inga barn. 
Turen var på svenska och varade ca 40 minuter. Visningens struktur skulle kunna delas in i tre 
teman; universitetets historia, Augsburgska konstskåpet och Anatomiska teatern. 
 
Av speciellt intresse för produkten var introduktionen om universitetets historia och hur man 
hade använt byggnaden, samt delen om det Augsburgska konstskåpet. Besöket blev ett 
komplement till de skrivna informationstexterna och hjälpte till att skapa förståelse för hur 
skåpet var konstruerat och vilka finesser det innehöll. I utställningen lyftes förutom skåpet 
framförallt montern som bland annat innehöll ett privilegiebrev från påven om tillåtelse att 
grunda Uppsala universitet, studentanteckningar av Olaus Johannis Gutho och montern som 
visar föremål som användes vid depositionen, då nya studenter introducerades vid universitet.  
 

Guidad visning tillsammans med förskolegrupp  

 

Den guidade visningen för en förskolegrupp hölls på förmiddagen då Gustavianum öppnade. 
Det var 17 barn i åldrarna 5-6 år och två förskollärare som deltog i visningen. Inför besöket 
hade vi begärt skriftligt samtycke från barnens vårdnadshavare och fått tillstånd att närvara för 
observation, se bilaga 1. Vår tanke var att observera visningen i stort och utforska hur en 
visning för barn kan se ut på Gustavianum. Bland annat ville vi se hur barnen tas emot och 
hur visningen är upplagd, dess struktur. Vad och hur museipedagogen lyfter olika delar av 
utställningen. Hur interagerar barnen med museet?  Vad intresserar dem? 
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Pedagogen och visningens struktur 

 

Visningen var inriktad på utställningen ”Valsgärde. Vendeltid-Vikingatid". Barngruppen och 
dess två pedagoger samlades i trappan vid entrén där museipedagogen presenterade sig och 
hälsade välkommen, samt frågade hur många av barnen som tidigare besökt Gustavianum. 
Väl högst uppe i huset där utställningen är belägen lyfte museipedagogen det faktum att det 
mesta på museet är innanför glas, vilket är tråkigt. ”Men vad tror ni är anledningen till att det 
är så?” Barnen svarade att sakerna kan gå sönder eller bli smutsiga. Museipedagogen 
bekräftade detta och utvecklade svaret med att museets uppgift är att ta hand om dessa saker, 
”så de finns kvar så era barnbarn kan se dem”. Museipedagogen hade istället med sig saker 
som de kunde känna på och även reflektera över vad de kan ha använts till. Under denna 
stund på golvet i rummet högst uppe i huset fick barnen undersöka olika föremål från en 
svunnen tid och det fördes en dialog mellan barnen och museipedagogen. Föremålen 
skickades runt, så barnen fick känna, fundera och skicka vidare. Barnen hade många idéer och 
tankar. Museipedagogen lät alla barn få talutrymme och de funderade tillsammans över dessa 
föremål och vad de kan ha använts till.  
Sedan ledde museipedagogen över samtalet till rummet de befann sig i och den båtgrav som 
utställningen fokuserar kring. De funderade tillsammans och museipedagogen berättade. 
Sedan fick barnen i uppdrag att leta efter de saker arkeologerna hittat vid utgrävningen och 
speciellt försöka se vad som saknas på arkeologernas ritning av hur det såg ut då båtgraven 
hittades. Barnen undersökte och både pedagoger och museipedagogen var med som stöd och 
interagerade med barngruppen i sökandet. Efter en stund samlades gruppen och diskuterade 
tillsammans om vad de sett. ”Vad har ni hittat för saker i ritningen?” Barnen hade sett delar av 
en båt, sköld, spjut, svärd, en grimma som såg ut som ett par glasögon och massor av 
skelettdelar. ”Men vad saknas då?” 
Det var svårt att se och det var faktiskt avbildningen av skelettet från hövdingen som begravts 
i båten som saknades på ritningen. Museipedagogen avrundar med detta mysterium hängande 
kvar i luften, för man vet faktiskt inte riktigt vad som hänt med hövdingen, då de inte hittat 
skelettdelarna. Museipedagogen tipsar gruppen om vidare utforskning genom ett besök till 
Valsgärde, där denna grav har hittats, tackar för sig och berättar hur roligt det var att de kom 
på besök.  
 
Detta besök gav oss en viktig inblick i museets tillvägagångssätt i mötet med förskolebarn, 
hur museipedagogen valt att lyfta vissa delar av utställningen och låta barnen utforska aktivt. 
Museipedagogen lägger grunden genom att förmedla det som är relevant och barnen bjöds in 
till dialog. 
 
 

Barnen och museet 

 

Vid inledningen av besöket väntade gruppen utanför museet. Bland annat lade barnen märke 
till de skyltar som finns vid entrén och några barn började diskutera dessa. Då dörrarna 
öppnades klev de in. De hänvisningar Cassel gör till Bourdieu om att det finns en museikod 
som bland annat gör att man förflyttar sig långsamt och talar lågmält, stämmer in på hur 
barnen till en början förflyttade sig i lokalen (Bourdieu i Cassel, 2001, s. 105). Vartefter 
besöket fortskrider, blir de mer och mer bekanta med rummet. Båtgraven i utställningen, är 
uppritad i naturlig storlek och täckt av en glasmonter som barnen tillåts gå på. Här sker ett 
samspel mellan ting och barn, vilket synliggörs i barnens rörelsemönster, hur de prövar 
materialet, både fysiskt genom hur de beträder det och visuellt undersökande. De letar efter 
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föremål, men ett par barn upptäcker även att de kan se varandra genom montern som är 
placerad i båtinstallationen. Det för tankarna till den text där Cassel (2001) tar upp om hur 
barn ibland fascineras av andra saker i utställningen än de som besöket varit avsett för 
(Cassel, 2001, s. 120). Även ett fönster i trappan, på vägen upp till utställningen, stämmer in 
på detta. Vid fönstret stannade ett flertal av barnen och tittade ut, noterade höjdskillnaden och 
utsikten. I slutet av visningen, när barnen mer fritt vistas i rummet, börjar flera barn lägga 
märke till montrarna längs med rummets sidor och närma sig dessa. Hjälmarna fascinerar, 
men även spännen och lämningarna av de träns till hästar som man funnit. 
 
Vid visningens början har barnen fått reflektera kring föremål och känna på dessa. Många 
händer var i luften och ville svara på frågor och berätta. Ofta drogs paralleller till barnens 
egna liv då de pratade om föremålen. Associationerna till nutida föremål och dess 
användningsområden underströk det Hein skrivit om; att ett föremål alltid upplevs utifrån en 
kulturellt skapad kontext, av människor som lärt sig hur de ska erfara det (Hein, 2000, s. 110).  
Bland annat associerades föremålen till moderna träningsredskap. Under samtalet 
återspeglades det även i barnens svar hur de fångat upp det som berättades och använde det 
för att formulera teorier och påståenden.  
  
Genom att iaktta hur barnen rörde sig i rummet och lyssna till deras samtal fick vi värdefull 
information om vad som fascinerade dem och dessa iakttagelser hade vi i åtanke vid 
utformandet av förberedelsematerialet.  

 

 

Produktutvecklingsprocessen  

Produktens målgrupp och målgruppsanpassning  

 

Produkten som är ett förberedelsematerial med efterarbetsmaterial (se bilaga 10) riktar sig till 
förskolebarn i åldern 3-5 år och dess pedagoger, vilket var den åldersgrupp som enligt enkäten 
mest frekvent besökte museer. Vi är dock medvetna om att texten kan upplevas för avancerad 
för 3-åringar, men vi tror att även de kan ta del av den med hjälp av en pedagog som gör urval 
ur texten och anpassar berättelsen och språket efter barngruppen.  Produkten är tänkt att kunna 
användas inför ett besök på museet för att ge en introduktion och inte minst förkunskaper och 
väcka upptäckarlusten hos både barn och pedagoger samt ett komplement till Gustavianums 
fasta utställning. Produkten är tänkt att utformas som ett häfte som kan användas i tryckt- och 
digital form och laddas ner via Gustavianums hemsida eller mailas till förskolor, då det via 
enkäten framkommit att museer brukar vända sig till förskolor med information via email och 
broschyrer. Materialet blir då lätt att förmedla på ett liknande sätt. 
 

Teoretisk utgångspunkt för produkten 

 

Vid skapande av produkten har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, detta 
perspektiv på lärande grundar sig i Lev Vygotskiljs tankar om att lärande sker i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. Språket är centralt då det är länken mellan människan och dess 
omgivning genom kommunikation och interaktion. Människan lär i alla sammanhang och 
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befinner sig ständigt i blivande och förändring, då hon hela tiden utgör en del av ett kulturellt 
sammanhang (Elfström, 2008, s. 31). Genom att utmanas i sitt tänkande sker den ultimata 
inlärningsprocessen. Vygotskij menar att lärandet bör stödja sig på den närmaste 
utvecklingszonen, på funktioner som ännu inte mognat helt hos barnet. I lärarens uppgift ingår 
att bestämma den lägsta och högsta tröskeln för inlärning och mellan dessa trösklar blir 
inlärningen fruktbärande, barnen kan utmanas i sitt tänkande (Vygotskij, 2001, s. 334). 
Säljö (2005, s. 13) skriver hur erfarenheter och kunskap på individuella, organisatoriska och 
samhälleliga nivåer bildar plattformar för nya generationer, där vår egen kunskap är intimt 
sammankopplad med hur kunskap, färdigheter och det kollektiva minnet är organiserat i 
samhället. I ett sociokulturellt perspektiv på inlärning sker lärandet i en social praktik, i vilket 
språket, rummet, artefakterna och deltagandet ställs i centrum (Sjöblom, 2010, s. 59). 
Vygotskij talar om mediering, att språkliga kategorier och fysiska redskap hjälper oss att tolka 
och förstå världen, där lärandet är situerat och äger rum under speciella betingelser och i 
definierade miljöer (Insulander, 2005, s. 8). Utgångspunkten är att vi övertar och tar till oss 
kunskaper och färdigheter genom utövning, i samspel och dialog. 
 

Berättelsen som fenomen i förskolan 

 
Då vi utgår från en sociokulturell syn på lärande där språket är centralt ser vi berättelsen som 
en viktig del. I förskolan är berättandet och barnlitteraturen centrala delar där vi genom 
berättelser kan göra världen mer begriplig för barnen och stimulera till nya upptäckter och 
kunskaper och inte minst få utforska det nya och okända. Visningar och berättande ses ofta i 
det vardagliga museala mötet som den generella museipedagogiken som huvudsakligen 
används (Bergsland, 2003, s. 29).  
Att ge barnen och pedagoger en grund genom att få följa en berättelse utifrån museets olika 
rum kändes som en självklar väg att gå för att inbringa en förförståelse och introduktion 
genom text och bild. Barnen och pedagogerna får i berättelsen följa babianskelettet Papio och 
igelkotten Arybal som länge bott på Gustavianum och som nu fått flytta in i fina glasmontrar 
då det blivit museum.   
Damber, Nilsson & Ohlsson skriver att läsaktiviteter i förskolan fyller en oerhört viktig 
funktion för att ge barnen möjlighet att vidga de egna referensramarna, samt en förståelse för 
vad text är till för och få insikt om att läsning är en källa till kunskap såväl till omvärlden som 
sin egen och andras situation (Damber, Nilsson, Ohlsson, 2013, s. 11). 
Ekelund (2007, s. 180) skriver vidare att vitsen med språk är att kommunicera och det är i 
själva samspelet med andra människor och berättelser som språket utvecklas som mest. Att få 
peka och konstatera, att undra och få svar, att berätta och bli lyssnad till hör till högläsningen 
och berättelsens situation. 
Förberedelsematerialet bjuder in till samspel och dialog mellan texten och dess mottagare, 
exempelvis genom öppna frågor under berättelsens gång så som "Undra vad vikingarna gjorde 
på sina resor, vad tror du?" eller "Har du någonting som du tycker mycket om och som du 
samlar på?”. Vi strävar även efter att förankra texten i barnens vardag genom att i texten 
relatera till saker barnen kan känna igen;" Carl von Linné är väldigt känd över hela världen, 
så känd att vi kan se honom varje dag. Fast bara om vi har mycket veckopeng... jaa, det är 
faktiskt så att hans självporträtt finns på hundralappen!". Exemplet inspirerades av 
reflektionerna från den barngrupp vi besökt museet med.  
 
Joel Rudnert belyser förskolans arbete med historia och även han lyfter berättandet och då i 
samband med att utveckla barns historiemedvetande, där berättelser kan komprimera 
tidsavståndet mellan barnet och den historiska berättelsen (Rudnert, 2010, s. 179). 
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Komprimeringen gör att barnet lever sig in i och förstår en situation och en värld som kanske 
annars är helt främmande, vilket kan aktivera och fördjupa historiemedvetandet hos barnen 
(Rudnert, 2010, s. 180). 
 

Produktens etiska aspekter och bortval 

 
Under produktutvecklingsprocessen har vi fört en dialog och diskussion kring museets 
utställningar och samlingar tillsammans med Cecilia Ödman som är 1:e antikvarie på 
Gusavianum. Bland annat har vi lyft frågor som rör den etiska aspekten av museets uppdrag 
och hur föremål visas, för att höra hur hon ser på dessa frågor och för att vi bättre ska kunna ta 
beslut och välja ut vad som ska ingå i berättelsen. Vi har efter detta medvetet valt att inte lyfta 
Gustavianums anatomiska teater i förberedelsematerialet riktat till förskolan, då vi känner att 
dess historiska funktion och de föremål som hör till denna bör vara upp till varje pedagog, 
som känner sin barngrupp, att lyfta eller inte. Lokalen var tänkt att användas som lektionssal, 
för de som studerade medicin och dissektioner av lik från dömda brottslingar har förekommit 
i medicinskt syfte. I anslutning till anatomiska teatern visas även delar av universitetets 
medicinska samlingar där bland annat exemplar av foster och barnskelett ingår.   
 
Då vi diskuterat dessa aspekter med Cecilia Ödman (2014) har vi fått en vidgad syn på dels 
museers pedagogiska uppdrag att förmedla kunskap om historien och agera kollektivt minne 
åt samhället, dels bevarandeuppdraget gällande föremål i samlingarna. Det kan gälla att sätta 
föremål och händelser i en kontext för att sprida kunskap, eller att göra oss uppmärksamma på 
skeenden för att dessa inte skall upprepas. Cecilia Ödman (2014) lyfter att museet har ansvar 
för hur något visas och att det visas men i detta ansvar ligger även att inte låta nu rådande 
normer påverka urvalet så att det förändrar historiens berättelse. Museer ska heller inte aktivt 
bedöma historien i termer av rätt och fel. Däremot kan samlingarna utgöra en utgångspunkt 
för att diskutera kring etik, normer, företeelser -historiska eller nutida - och ge perspektiv. Att 
man visar en utställning och dess föremål betyder inte att man ställer sig bakom eller försvarar 
vad och hur något gjorts, utan att man tar ett ansvar att visa att det gjorts och vad vi har lärt 
eller att vi kan lära från det. Ibland kan besök på museer väcka känslor. Enskilda föremål i 
samlingar, ibland hela utställningar, kan upplevas och tolkas på olika sätt och det är viktigt att 
betona att varje människa har rätt till sin upplevelse och tolkning. Föremålen i sig och dess 
historia ger perspektiv på kunskap och hur sanning blir till. De lär oss att nutidens 
faktakunskaper som vi håller för sanna, kan vara ogiltiga eller omformade om några år, eller 
århundraden. Idag är det till exempel få som hävdar att Uppsala är huvudstaden i Atlantis, 
vilket hävdades av Olof Rudbeck d.ä. Det är det som forskning är och innebär; att fortsätta 
leta, se sammanhang, tolka och nyfiket ställa och försöka besvara frågor. 
 

 

Utformningen av förberedelsematerialet - arbetsprocessen  

 

Vi har lagt grunden till produkten genom en omvärldsanalys. Vi har även fått en inblick i 
Gustavianums pågående pedagogiska verksamhet genom besök på en allmän visning samt en 
visning tillsammans med en förskolegrupp. Utöver detta har vi med oss barns tankar och syn 
på museet. Vi har utforskat Gustavianums hemsida och den information som finns där. 
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Hemsidan innehåller information om museets olika utställningar, med ett språk som vänder 
sig till vuxna, men där finns även informationen kring den pedagogiska verksamheten riktad 
till barn. Under de samtal vi har haft med Cecilia Ödman (2014) på Gustavianum har hon 
uttryckt en stark förhoppning från museets sida att museet skall ses som en plats för alla, 
oavsett ålder och tidigare kulturkonsumtion. I samtalen har Cecilia Ödman ofta återkommit 
till att besök på museer med förskolegrupper i många fall verkar kännas främmande för 
förskolepedagoger. De är ute på "okända vatten" i en främmande miljö. Vår förhoppning är 
att materialet även ska väcka upptäckarlusten hos förskolans pedagoger, genom att ge dem en 
inblick och öppna dörren till museet. Även enkätsvaren har visat att det finns en efterfrågan 
av fakta, förhållningsregler, bilder som föreställde det man skall får titta på, en kort 
introduktion till vad som skall ske under besöket. 
 
Med detta som utgångspunkt började vi utforma produkten och bestämma dess omfattning 
och struktur. En spännande berättelse som grundar sig i museets olika utställningar kändes 
som en självklar väg att gå och vi besökte museet och letade efter karaktärer att grunda 
berättelsen i. Efter långa diskussioner bestämde vi att berättelsen skulle utgå från det 
babianskelett som finns i en liten monter nere i Gustavianums entré, samt ett litet Egyptiskt 
kärl som har formen av en igelkott och som gömmer sig i en av montrarna i utställningen 
"Medelhavet och Nildalen". Babianskelettet som barnen möter i berättelsen blir sen en 
välkänd del av museet som sedan kan välkomna barnen redan i entrén. Igelkotten är däremot 
svårare att se och vi hoppas den kan bjuda in till att verkligen titta ordentligt för att se de små 
föremålen som gömmer sig i utställningsmontrarna. Vi valde två karaktärer som estetiskt 
skilde sig från varandra för att senare visa på dess olikheter. Även för att pedagogen från 
början skulle få en indikation på hur barnen reagerade på skelett då liknande föremål finns i 
museets samlingar. Var de spännande? Eller upplevdes de vara för otäcka? Kärlet har i sin tur 
drag liknande en tecknad seriefigur, vilket gjorde att den kändes lätt att relatera till för barnen. 
Vidare hade valet av två karaktärer i syfte att utnyttja möjligheten att de i berättelsen kan 
tilltala varandra och levandegöra en interaktion under berättelsens gång. Vi kontaktade 
Gustavianums antikvarie om bakgrundinformation för att inhämta mer kunskap om våra 
karaktärer, till exempel bekräftade de att det var ett babianskelett och berättade mer om 
kärlets ålder och användningsområde. Det latinska namnet på babian är Papio, så vi valde att 
döpa babianskelettet till Papio. Arybal kommer från kärlets runda form och korta hals, där 
formen kallas arybal eller aryballos. Tanken med att använda latinska namn kommer från det 
historiska bruket av latin inom universitetets historia. 
 
Vi ville, genom att låta två föremål från samlingarna och inte två personer leda historien 
framåt, öppna upp för att barnen skulle kunna identifiera sig med båda karaktärerna. 
Förskolans läroplan skriver att människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 
är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Lpfö 98/2010, s. 4), vilket 
gör det till en pedagogisk skyldighet att skapa miljöer och situationer som tilltalar barn som 
individer och inte utefter vilket kön de har. Begreppet genus innefattar vårt biologiska, 
kulturella och sociala kön och vill visa på att de skillnader och likheter som finns mellan män 
och kvinnor beror på strukturer i samhället som människan skapat (Svaleryd, 2002, 29). 
 Ah- King skriver att " i varje samhälle finns en genusordning som består av alla 
föreställningar om kvinnligt och manligt som föreligger på en viss plats vid en viss tid och allt 
det som dessa för med sig i fråga om vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi 
uppfattar oss själva och varandra, kollektivt och individuellt" (Ah-King, 2012, s. 15).  Denna 
genusordning har, förutom att påverka hur vi uppfattar oss själva, även bidragit till att forma 
vår tids historia, så som den berättas idag. Det har funnits en rådande struktur som främjat 
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män och som vi i vårt självständiga arbete omedvetet riskerar att föra vidare. Det finns en risk 
att man, när man skapar könsneutrala miljöer, omedvetet sätter det maskulina som norm och 
de strukturer som man vill motabeta istället osynliggörs och fortsätter att samexistera under 
den neutrala ytan. Detta blir ett slags könsblindhet och osynliggör det faktum att kön ofta har 
och ges betydelse i olika miljöer (Bodén, 2011,s. 38-39) Bodén använder ordet könsblinda för 
att beskriva pedagogers oförmåga att se att de behandlar barn olika utifrån vilket kön barnet 
har, trots att de uttrycker att de ser den enskilda individen (Bodén, 2011, s. 39). Denna 
könsblindhet drabbade oss i början av vårt arbete, där vi omedvetet kodade Papio. 
Förmodligen som en följd av böjningen på namnet, blev han maskulin. Detta var inget 
medvetet beslut av oss och vid en senare omarbetning av texten rättade vi till detta. Det 
inträffade bekräftade dock, hur lätt det är hänt att man kodar även i de sammanhang då man 
försöker undvika detta. 
 
Vi gjorde ett urval och valde att fokusera på tre av rummen för att inte göra häftet för 
allomfattande och delade upp ansvaret för texten mellan oss. Elin Larsson ansvarar för 
"Medelhavet och Nildalen" samt Carl von Linné. Emma Rosvall ansvarar för "Valsgärde, 
Vendeltid - Vikingatid" och Augsburgska konstskåpet.  
Vi strävade efter en balans i berättelsen, den skulle riktas till både barn och pedagoger, ge 
pedagogerna en indirekt och lättsam introduktion och ett verktyg för att kunna se vad som 
fångar barnen och vilka tankar som lyfts. Berättelsen skulle förmedla kunskap men inte bli en 
faktabok, inspirera och ge förkunskap inför museibesöket utan att berätta allt. 
Vi förstod även att vi riktade oss till en blandad skara både då de gäller erfarenhet av 
museibesök och ålder på mottagaren. Vilken nivå skulle vi ligga på, vad skulle vi ta med och 
vad skulle vi utelämna? Hur kan vi komponera text och bild på ett bra sätt?    
 
Vi började en skrivprocess som innebar många omformuleringar, där vi ofta fick begränsa oss 
och plocka ur guldkornen och inte ta med allt trots att det finns så mycket spännande att 
berätta. Tanken är att ge en introduktion och en förförståelse inför besöket. Berättelsens tilltal 
behövde en genomgående tråd. Då vi är två personer som skriver berättelsen behövde vi även 
arbeta för att få texten sammanlänkad till en helhet.  
 
Vi valde att själva fotografera bilderna till häftet, eventuell bildredigering har skett i 
programmet Paint. Bilderna kompletterar texten och är nära sammankopplade med varandra. 
Vi ville genom bilderna visa museet och ge barnen och dess pedagoger en inblick i hur det 
kommer att se ut på museet samt bygga upp nyfikenheten att se än mer. Flertalet av bilderna 
är översiktsbilder av rummen som bjuder in till vidare utforskning. Några av bilderna är 
Gustavianums egna och dessa har vi fått tillstånd att använda, bland annat porträttmålningar 
av Gustav den II Adolf och Carl von Linné.  
 
Framsidan består av en bild där Museum Gustavianums fasad är fotograferad.  
Egna tidigare erfarenheter har legat som grund för denna förstasida. De gånger vi som 
pedagoger varit på väg mot ett mål som barngruppen inte har någon tidigare erfarenhet av, så 
kan en oro uppstå. Barnen vet inte vad de ska titta efter och kan då inte orientera sig. Ofta 
frågar barnen frekvent på vägen mot målet om det är hit vi ska. Att veta var någonstans vi är 
på väg och hur det ser ut ger en trygghet. 
 
Därefter kommer en sida riktad till pedagoger. Denna sida innehåller häftets syfte, att häftet är 
tänkt att användas inför ett besök på museet Gustavianum och ge en introduktion och 
förkunskaper genom text och bild. Vi lyfter den tänkta åldersgruppen, kopplingar till 
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förskolans läroplan samt FN:s Barnkonvention. Barn och pedagoger inbjuds att följa med i en 
berättelse som grundar sig i museets olika rum.  
 
Berättelsen tar sin början vid nästa bild där läsaren inbjuds att gå in i museet genom dörren 
som står på glänt. Även denna bild är vald utifrån tanken att barnen skall veta vad de ska 
orientera sig efter. Bilden fyller även en berättarteknisk funktion, då man redan här kan bygga 
upp en nyfikenhet och spänning genom att låta barnen gissa vad som finns bakom dörren 
innan man vänder blad. 
 
På nästa uppslag har man kommit in genom entrén och står i hallen. I bakgrunden kan man 
ana trappan som de guidade visningarna utgår ifrån. Läsaren introduceras för berättelsens 
huvudkaraktärer som hälsar välkommen och presenterar sig. 
Våra karaktärer Papio och Arybal har bott i huset i evigheters, evigheter och då det blev ett 
museum fick de flytta in i tjusiga glasmontrar så att alla som kommer dit på besök kan se 
dem. Ibland är de ute och rör på sig när museet är stängt och då passar vi på att följa med och 
de berättar om allt det spännande som finns.  
 
Följande sida berättar om husets historia, där den första delen av texten tillhör berättelsen och 
den andra delen kan ses som en kort valbar fördjupning om museets utställningar och 
samlingar. Den senare texten vänder sig till de barn som ofta vill veta det där lilla extra. 
 
Nästa uppslag är en bild på dörren in till utställningen " Medelhavet och Nildalen". Det blir ett 
spänningsmoment där dörren, likt dörren i berättelsens början, tillsammans med Papios 
viskning "Pssss, kom så ska jag berätta om mumierna!" som hemlighetsfullt bygger upp en 
förväntan om vad som komma skall. 
 
Sedan berättar Papio om mumierna som finns på Gustavianum. Texten har vi vridit och vänt 
på, hur mycket kan vi ta med och hur ingående kan vi berätta om balsameringen? Vi skriver 
inledningsvis att berättelsen om de gamla mumierna är läskig, så håll gärna en kompis i 
handen. Mumierna är även spännande och fascinerande för både stora och små, inte minst för 
att de levde för så länge sedan. Vi skriver i texten att man kan tro att de springer omkring i 
Egyptiens pyramider, men de ligger faktiskt stilla, är väldigt torra och har varit döda i över 
tvåtusen år. Detta tror vi kan ge barnen en distans i tid som kan göra det lättare för barnen att 
förhålla sig till det som berättas.  
 
Därefter följer berättelsen om det Augsburgska konstskåpet, där läsaren får följa berättelsen 
och även höra små anekdoter som till exempel att man från början trodde att nöten högst upp 
på skåpet kom från träd som växte på havets botten. Arybal bjuder in till samspel och dialog 
genom frågor som "Har ni något riktigt bra gömställe?" och "Har ni saker hemma som ni 
tycker är fina?" Vad är det?” "Är de också ömtåliga?". 
 
Vidare lyfter vi Carl von Linné, världens mest berömda samlare. Carl von Linne är väldigt 
betydelsefull och en central del av Uppsala som stad. Barn har ofta mött honom tidigare och 
inte minst är han, som många barn är, en riktig samlare. Precis som Linné samlade på växter, 
djur och stenar så har många barn gosedjurssamlingar, snäcksamlingar. Samla och sortera, se 
mönster och så vidare är även en central del i förskolan och en ingång i det matematiska 
tänkandet. Vi förankrar även texten i barnens vardag genom;" Carl von Linné är väldigt känd 
över hela världen, så känd att vi kan se honom varje dag. Fast bara om vi har mycket 
veckopeng... jaa, det är faktiskt så att hans självporträtt finns på hundralappen!".  
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Sedan följer ett uppslag då Papio och Arybal ska gå upp för alla trappor till utställningen 
"Valsgärde. Vendeltid - Vikingatid". Arybal, som har så korta ben jämfört med ”klätterapan” 
Papio, tar hissen. Vilket lyfter olikheter men också visar byggnadens tillgänglighet för barn 
och vuxna med funktionsnedsättning. Här visar vi även en bild på den anatomiska teatern då 
Papio går vilse på vägen upp för trappan. Där får barn och pedagoger ändå kika in i teatern 
utan att vi går in på det djupare och vi öppnar upp för valfrihet för pedagogerna som känner 
barngruppen väl. Den anatomiska teatern vara eller icke vara har varit en stor fråga då den är 
en stor del av Gustavianums signum. Som vi tidigare skrivit så har vi medvetet valt att inte 
lyfta den vidare i förberedelsematerialet. 
Vår förstudie inför produktutvecklingen gav oss mycket idéer. Vi valde att ta med ett fönster i 
trappan, då detta fönster fångade många av barnen på den visningen vi fick delta i 
tillsammans med en förskolegrupp. Många barn stannade upp i vid fönstret i trappan och 
reflekterade över höjden och utsikten. 
 
 
Sedan kommer vi upp till utställningen "Valgärde. Vendeltid - Vikingatid" som lyfter den 
båtgrav som arkeologer hittat utanför Uppsala.  
Papio ställer öppna frågor och bjuder in till samtal under berättelsens gång, men vissa delar 
lämnar vi utan förklaring, för att lämna dörren öppen för pedagogen att lyfta och fritt utforska 
vidare utifrån barngruppen. Bland annat nämner vi arkeologers fynd men ingen djupare 
förklaring kring vad en arkeolog är för någonting.  
 
På berättelsens sista sida måste Papio och Arybal skynda tillbaka till jobbet igen för museet 
öppnar! De står i glasmontrar och visar upp sig för alla besökare på dagarna och bjuder in att 
hälsa på dem. Där berättas vi även om Arybal, vår igelkott som är ett Egyptiskt kärl som 
användes för att förvara smink. Vi lyfter att ögonsmink hade en stor betydelse i gamla 
Egypten och att alla svärtade ögonen, män och kvinnor, barn och vuxna, fattiga och rika vilket 
kan öppna för diskussion om kvinnligt och manligt och samhällets normer.  
  
Vidare följer en sida med praktisk information såsom öppettider, priser, tider för guidade 
visningar, kontaktuppgifter och möjligheter att äta medhavt fika/mellanmål. Allt detta finns 
med och visade sig vara viktigt utifrån enkätsvaren vi mottog. 
Detta följs av förslag på efterarbetsmaterial såsom barnlitteratur- och länktips till fördjupning 
kring mumier, vikingar och Carl von Linné, samt barnlitteraturtips kring Uppsalas historia, 
arkeologi och museibesök i stort, Vi har även lagt in Gustavianums material med siffror och 
bokstäver i Egyptiska hieroglyfer som kan visa på att det finns andra sätt att skriva än de 
latinska bokstäver som omger oss.   
Vi ger även tips på pysselaktiviteter som uppföljning och som anknyter till de olika 
utställningarna såsom "Gör en egen vikingatida kruka", "Gjut en egen fossil” och hur man kan 
tillverka mumier på olika sätt. Idén om den vikingatida krukan inspirerades av en 
informationstext i utställningen ”Valsgärde. Vendeltid -Vikingatid”. Kattmumien är en 
klassisk aktivitet för barn på Gustavianum, medan idén till ”gjut en egen fossil” väcktes av ett 
enkätsvar. 
 
Tid, årtal och hur mycket vi ska illustrera detta har även det varit en stor fråga. Mumierna är 
två tusen år gamla och för 1400 år sedan begravdes en man i en båt utanför Uppsala, 
konstskåpet tillverkades på 1600-talet och Linné levde på 1700- talet. Detta är svårt för ett 
barn att förstå och vi har försökt göra det så begripligt som möjligt. Bland annat då vi berättar 
att Papio och Arybal har bott i detta hus sedan 1620- talet och illustreras detta med att det var 
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då din mormors - morfars - farmors - mor var liten. Senare kompletteras detta med en tidslinje 
utanför berättelsen. 
 

Utvärdering av produkten 

 
Vi valde att skicka ut materialet för en första utvärdering. Första utvärderingsgruppen bestod 
av Cecilia Ödman på Gustavianum, vår handledare Anna Nordlund och en förskollärare som i 
många år arbetat som museipedagog. Vi bad om synpunkter och feedback på 
förberedelsematerialet, deras intryck och tankar kring häftets text och bild, samt häftets 
användbarhet för pedagoger och dess användbarhet i barngrupp. 
Det resulterade i fortsatt arbete med produkten och gav värdefulla nya vinklar. Bland annat 
lyftes tanken om en tidslinje för att visa på tiden, på ett mer konkret och visuellt sätt. Ett mer 
konkret riktat material till förskolans läroplansmål eller ett specifikt läroplansmål efterfrågades, 
för att tydligare berätta för pedagogerna varför de inte kan hoppa över ett museibesök.  
 
Vi utökade därför häftet med en kompletterande sida riktad till pedagogerna som vi lät döpa till 
"Tankar kring häftets utformning". Där lyfter vi tydligt museet som lärresurs men fortfarande 
lyfter vi inte specifika läroplansmål, utan pedagogerna erbjuds ett smörgåsbord av idéer på hur 
man i barngruppen kan arbeta med materialet som inspiration utifrån läroplanen. Vi lyfter 
pedagogens förmåga att plocka ut guldkornen både från Museum Gustavianums fasta 
utställningar och förberedelsematerialet i dess hand, utifrån barngruppen. Det handlar om 
förslag på hur exempelvis matematik, språk, estetik kan lyftas utifrån utställningarna. Det 
tillkom även en tidslinje i slutet av häftet som vi tidigare nämnt, utanför berättelsen, där de stora 
händelserna som vi berättar om är gestaltade visuellt och konkret.  
 

Då vi gjort vissa ändringar från den första utvärderingen så valde vi att skicka ut materialet till 
en större utvärderingsgrupp som bestod av tre förskollärare, en barnskötare och ytterligare en 
person som är grundskollärare. Detta för att ungefär spegla de yrkesgrupper som fanns 
representerade i enkäten.  
Produkten utvärderades och mottogs positivt. Pedagogerna har uttryckt att materialet är 
välskrivet, inspirerade och väckte en nyfikenhet. Dock uttryckte två pedagoger att de inledande 
sidorna riktade till pedagogerna är långa och innehåller mycket text, vilket gör att det finns en 
risk att man som pedagog bara skummar igenom dem. Även här efterfrågades en snabb översikt 
till specifika läroplansmål, vilket är intressant.  
  
"Lite mycket text för en stressad förskollärare, tar lite tid att komma till saken och jag hade 
gärna sett en snabb översikt i början, kanske med redovisning av vilka utställningar som finns 
och förslag på vilka mål man kan jobba med där". 
 
 
 
En annan tanke: 
 
"Jättebra med info till oss pedagoger, lyfter nya tankar. Berättelsen är lite lång att läsa i 
barngrupp rakt igenom, men tror som ni att man kan dela upp den och fördjupa sig i det som 
berör! Men spännande berättelse! Kul med hieroglyfer och pysselförslag." 
 
Även barngruppen som vi tidigare besökt Museum Gustavianum samlades och fick utvärdera 
berättelsen och delge oss sina tankar. De öppna frågorna under berättelsens gång fanns det 
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många och skilda svar på och barnen kom igång med eget berättande.  Att Carl von Linnés 
porträtt finns på hundralappen är förstås spännande, speciellt då flera av barnen precis börjat få 
veckopeng. Den startade upp funderingar om andra sedlar och mynt och de människor som 
pryder dessa.   Ett av barnen var fundersam efteråt och undrade varför vi bara hade en bild på 
"dödsbordet" (anatomiska teatern), men inte berättade om det. Jag förklarade att vi valt att inte 
ta med berättelsen om det, men att de pedagoger som läser detta kan välja att göra det, men att 
vi i alla fall hade med en bild med på den. 
 

Sammanfattning 

 
Utifrån omvärldsanalysen har vi kunnat fastställa ett behov av produkten, även om det också 
har funnits röster som talat emot. Produkten har utvärderats och den mottogs med positiv 
respons av både verksamma pedagoger och Museum Gustavianum. Pedagogerna har uttryckt 
att materialet väckt en nyfikenhet, gett en inblick och lust att besöka museet tillsammans med 
barngrupper. På förslag har det nämnts att göra materialet mer inriktat mot enskilda strävansmål 
i förskolans läroplan. Detta skulle kunna vara något för framtida studenter att utveckla, då vårt 
syfte med materialet främst har varit att främja ett samarbete i stort och ge alla parter en inblick. 
Observationen av förskolegruppen som besökte museet visade att det är möjligt för museer och 
barn att mötas, de visade på ett stort intresse vid museibesöket. Barns perspektiv på 
utställningarna som vi fick genom museibesöket med den andra barngruppen visade att barn 
och vuxna ser olika saker och har olika perspektiv på en utställning. Detta visar på och talar för 
att ett barnanpassat material behövs. Som en anekdot lyfte Ellen Key, som spelat en stor roll 
för 1900- talets pedagogiska debatt, redan år 1915 vad man för barnets skull måste fodra är: - 
”att muséerna ha upplysta underskrifter under konstverken” och ”att istället för råa vaktmästare 
kunniga och upplysningsvilliga personer anställas” samt att ” en lättfattig, rolig och billig 
översiktskatalog utarbetas… ”(Key i Ljung, 2009, s. 31). Över hundra år senare har mycket 
hänt, vi vet att de råa vaktmästarna bytts ut och tanken om en lättfattig, rolig och billig 
översiktskatalog är något vi i detta arbete försökt oss på att förverkliga. 
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Bilaga 1 

 
 
Vi vill med detta dokument be om tillstånd att som studenter närvara och observera den guidade 
visning Ert barn deltar i vid Museum Gustavianum. Vi kommer att titta på visningen i stort och iaktta 
visningens upplägg och vad barnen är intresserade utav. Vi kommer inte namnge eller citera enskilda 
barn. Inte heller kommer vi att fotografera, filma eller göra ljudupptagningar. Däremot kommer vi att 
föra anteckningar och observationen kommer att nämnas i vår examensuppsats. Materialet kommer 
vara anonymiserat. Deltagandet är frivilligt. 
 
Vi är två förskollärarstudenter vid Uppsala universitet som skriver examensarbete där vi undersöker 
förskolors och museers samarbete. Syftet med undersökningen är att skapa ett förberedelsematerial 
inför museibesök riktat till barn och pedagoger. Tanken är att främja användandet av museer som 
lärmiljö. Examensarbetet består därför av en skriftlig uppsats som kommer att ges ut av Uppsala 
universitet samt ett förberedelsematerial riktat till Gustavianum. 
 
Vänliga hälsningar 

 

Emma Rosvall och Elin Larsson 
 Förskollärarprogrammet, Uppsala universitet 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed ovanstående: 
 
 
 
 

Vårdnadshavarens namnteckning 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
Vi vill med detta dokument be om tillstånd att låta Era barn delta i ett besök på Museum Gustavianum. 
Syftet med besöket är att ta del av barns tankar och få barns perspektiv på utställningarna. Besöket är 
en del i det förarbete vi gör för att skapa ett förberedelsematerial inför museibesök riktat till barn och 
pedagoger inom förskolan. Vi kommer att titta på hur barnen upplever de olika utställningarna och vad 
som fascinerar och intresserar dem. Vi kommer inte namnge eller citera enskilda barn. Inte heller 
kommer vi att fotografera, filma eller göra ljudupptagningar. Däremot kommer vi att föra anteckningar 
och observationen kommer att nämnas i vår examensuppsats. Materialet kommer vara anonymiserat. 
Deltagandet är frivilligt. 
Vi är två förskollärarstudenter vid Uppsala universitet som skriver examensarbete där vi undersöker 
förskolors och museers samarbete. Syftet med undersökningen är att skapa ett förberedelsematerial 
inför museibesök riktat till barn och pedagoger. Tanken är att främja användandet av museer som 
lärmiljö. Examensarbetet består därför av en skriftlig uppsats som kommer att ges ut av Uppsala 
universitet samt ett förberedelsematerial riktat till Gustavianum. 
 
 
Vänliga hälsningar 

 

Emma Rosvall och Elin Larsson 
 Förskollärarprogrammet 
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Bilaga 3 

 
 

 
Enkätfrågor, - förskolan och muséer. 

 

1. Profession: 

 

2. Antal år i yrket: 

 

3. Har ni besökt museum tillsammans med er barngrupp? Markera med ett kryss. 

Ja   
Nej    Om nej, fortsätt till fråga 13 
 

 

4. Hur många museibesök genomfördes under perioden augusti 2013-oktober 2014? 

 

 

5. Vilka/Vilket museum har ni besökt? 

 

 

 

6. Vad var syftet med besöket/besöken? 

 

 

7. Vem tog initiativ till kontakt, muséet/förskolan eller annat sätt? 

 

 

8. Har ni haft tillgång till något slags förberedelsematerial innan besöket? 

 

 

9. a) Vad skulle ni önska att ett förberedelsematerial innehöll? 

 

b) Vad skulle vara den viktigaste informationen? 
 

10. Har ni följt upp museibesöket på något sätt? Om, hur? 
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11. Besökte ni muséet med hela barngruppen eller delades barngruppen upp? 

 

 

12. Övriga kommentarer: 

 
 
 
Om NEJ på fråga 3: 

13. Finns det något inplanerat framtida besök? Markera med ett kryss. 

 

Ja     Se fråga 5-12, besvara dessa med det framtida besöket i åtanke. 

 

Nej 

 

 

14. Har försök till kontakt gjorts av förskola eller museum? 

 

 

15. Vilka faktorer har legat som grund för att inte besöka muséer? 

 

 

16. Hade ett eventuellt förberedelsematerial gjort skillnad tror ni?  

 

 

17. a)Vad skulle ni vilja veta inför ett besök? 

 

b)Vilket av detta skulle vara viktigast att veta inför ett besök? 

 
18. Övriga kommentarer: 

 



 41

Bilaga 4 

 

 
Utvärderingsfrågor: 

 
1. Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 

 

2. Är instruktionerna klara och lätta att förstå? 

 

3. Finns det några frågor som var svåra att tolka eller var mångtydiga? I så fall vilka och  

vilken är anledningen? 

 

4. Finns det någon fråga som du inte vill svara på? 

 

5. Fattas det enligt din uppfattning någon viktig fråga? 

 

6. Hur upplever du enkätens layout? 

 

7. Övriga kommentarer och synpunkter? 

 (Bell, 2006, s. 149-150) 
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Bilaga 5 

 

 
Enkätfrågor, - förskolan och muséer. 

1. Profession: 

 

2. Antal år i yrket: 

 

3. Har ni besökt museum tillsammans med er barngrupp? Markera med ett kryss. 

Ja   

Nej    Om nej, fortsätt till fråga 14 

 

 

4. Hur många museibesök genomfördes under perioden augusti 2013-oktober 2014? 

 

 

5. Vilka/Vilket museum har ni besökt? 

 

 

 

6. Vad var syftet med besöket/besöken? 

 

 

7. Vem tog initiativ till kontakt, muséet eller förskolan? Annat sätt?  

 

 

8. Har ni haft tillgång till något slags förberedelsematerial innan besöket? 

 

 

9. a) Vad skulle ni önska att ett förberedelsematerial innehöll? 

 

b) Vad skulle vara den viktigaste informationen? 

 

10. Har ni följt upp museibesöket på något sätt? Om, hur? 
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11. Besökte ni muséet med hela barngruppen eller delades barngruppen upp? 

 

 

12. Vilken ålder hade barnen vid besöket/besöken? 

 

 

13. Övriga kommentarer: 

 

 

 

Om NEJ på fråga 3: 

14. Finns det något inplanerat framtida besök? Markera med ett kryss. 

 

Ja     Se fråga 5-13, besvara dessa med det framtida besöket i åtanke. 

 

Nej 

 

 

15. Har försök till kontakt gjorts av förskola eller museum? 

 

 

16. Vilka faktorer har legat som grund för att inte besöka muséer? 

 

 

17. Hade ett eventuellt förberedelsematerial gjort skillnad tror ni?  

 

 

18. a)Vad skulle ni vilja veta inför ett besök? 

 

b)Vilket av detta skulle vara viktigast att veta inför ett besök? 

 

19. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 6  

 

 
 
 
Kära blivande kollegor! 

 

Vi behöver Er hjälp. Vi skriver just nu examensarbete vid Uppsala Universitets förskollärarprogram 

och undersöker huruvida förskolans verksamhet och muséer samarbetar. Tanken är att med hjälp av 

underlaget från den bifogade enkäten skapa ett förberedelse-material inför museibesök. Där materialet 

riktar sig till både pedagoger och barn i förskolan. Frågorna i enkäten kretsar kring museibesök 

generellt men den färdiga produkten kommer att riktas mot ett specifikt museum. Enkäten skickas till 

förskolor inom X och analysen av enkätsvaren kommer att ingå i en skriven uppsats. Svaren kommer 

inte att kunna identifieras och spåras tillbaka till källan (vare sig till pedagogen eller till förskolan). 

Efter att svar på enkäten mottagits kommer dokumentet att skrivas ut (utan person-, 

institutionsuppgifter) och mailet raderas. 

Vi skulle vara innerligt tacksamma om Ni vill ta några minuter av Er tid att svara på dessa frågor. Svar 

erhålles senast den 24 oktober. 

Vid frågor och funderingar tveka inte att kontakta oss! Detta gäller även om det finns intresse att ta del 

av den färdiga produkten. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Rosvall & Elin Larsson 

 

Svaren mailas till:  

Elin.Larsson.0988@student.uu.se 

Emma.Rosvall.8124@student.uu.se  
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Bilaga 7  

 
 
Hej Namn! 
Vi behöver Din hjälp! Vi skriver just nu examensarbete vid Uppsala Universitets förskollärarprogram 
och undersöker huruvida förskolans verksamhet och muséer samarbetar.  
Tanken är att med hjälp av underlaget från den bifogade enkäten skapa ett förberedelsematerial inför 
museibesök. Där materialet riktar sig till både pedagoger och barn i förskolan. Enkäten skickas till 
förskolor inom X och analysen av enkätsvaren kommer att ingå i en skriven uppsats. Svaren kommer 
inte att kunna identifieras och spåras tillbaka till källan. 
Vi har valt att skicka denna enkät till Dig som biträdande förskolechef med en förfrågan om hjälp att 
vidarebefordra de bifogade dokumenten till en pedagog på varje förskola i Ditt anvarsområde. Det 
skulle vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete. Sista svarsdatum på enkäten är den 24 oktober. 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Namn 
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Bilaga 8 

 

 
 
 
Kära blivande kollegor!  
 
Ett stort Tack till Er som svarat på vår enkät, det ger oss ett värdefullt underlag till vårat 
examensarbete. Men ännu saknar vi några svar och därför provar vi att skicka ut enkäten ytterligare en 
gång och förlänger svarsdatumet till den 31/10. 
 
Om ni svarat, vänligen bortse från detta mail. 
 
Tack på förhand.   
 
Väl mött! /Elin Larsson & Emma Rosvall 
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Bilaga 9 

 
 
Hej Namn! 
 
Tack för att Du medverkade i vår enkätundersökning! Det betyder mycket för oss. 
 
 Vänliga hälsningar 
 
 Emma Rosvall och Elin Larsson 
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Bilaga 10 

                    

    

Museum Gustavianum 
 
 

    

    

    

Ett förberedelsematerial för förskolan 
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Till pedagoger 
 
 
Detta förberedelsematerial har utformats i ett examensarbete av två förskollärarstudenter vid 
Uppsala universitet, Elin Larsson och Emma Rosvall i samarbete med Gustavianum och 1:e 
antikvarie Cecilia Ödman. Handledare har varit Anna Nordlund, lektor i didaktik vid Institutionen 
för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier. 
 
Häftet är tänkt att kunna användas inför ett besök på museet Gustavianum för att ge introduktion 
och förkunskaper både genom text och bild och inte minst väcka upptäckarlusten hos både barn 
och pedagoger. Det riktar sig främst till barn i åldrarna 3-5 år, men kan med en pedagogs hjälp 
anpassas till yngre barn. Häftet är i första hand tänkt att användas på förskolan i en samling, men 
kan även tas med till museet. En förhoppning är att materialet ska ge förskolebarn en insikt i den 
spännande miljö som våra museer är. Museibesök kan inte bara utveckla barns kulturskapande 
och överföra ett kulturarv utan även inspirera och stimulera till att lyfta många andra av 
förskolans läroplansmål och intentioner. Ambitionen är att materialet ska uppmuntra till ett 
utökat samarbete mellan förskolor och museer. 
 
Både barn och pedagoger inbjuds att följa med i en spännande berättelse som grundar sig i 
museets olika rum, vilket även ger pedagoger en indirekt och lättsam introduktion och ett verktyg 
för att kunna se vad som fångar barnen och vilka tankar och funderingar som kan lyftas.  Barnen 
hinner reflektera innan besöket och det kan bli lättare att ställa frågor, skapa dialog och diskussion 
på plats i museet. Häftet innehåller även förslag på uppföljning efter besöket, litteratur- och 
länktips och praktiskt information. 
 
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som 
att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 
generation till nästa (Lpfö 98/2010, s. 6). 
 
Förskolan ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse 
för det dagliga livet samt möjlighet att få bekanta sig med det lokala kulturlivet (Lpfö 98/2010, s. 
12).  Att aktivt använda olika miljöer i barnens lärandeprocesser och möta samhället och nya 
miljöer för att ge barnen nya erfarenheter och skapa mening är av stor vikt.      
Den särpräglade museimiljön skiljer sig ofta också rumsligt från den vardagliga miljön på 
förskolan och inte minst ger den barnen ett införlivat museibeteende och en säkerhet i denna 
främmande miljö och skapar en förtrogenhet med museer som företeelse. I det sammanhanget 
kan förskolans kompensatoriska roll och värdegrundsarbete lyftas och inte minst FN:s 
Barnkonvention. Barnkonventionen § 31 betonar att barnens rätt att delta i det kulturella och 
konstnärliga livet ska främjas och uppmuntrar länderna att skapa lämpliga och lika möjligheter 
för barnen att delta.  
 
Bilderna i häftet är fotograferade av studenterna själva, utom bilderna på porträttmålningarna 
och genomskärningen av Gustavianum. Dessa används med tillstånd av Museum Gustavianum. 
Häftet är tänkt att skrivas ut dubbelsidigt. 
 
 
Elin Larsson & Emma Rosvall, förskollärarstudenter, Uppsala universitet, 2014. 
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Tankar kring häftets utformning 
 
Tanken med detta häfte är att erbjuda ett förberedelsematerial inför ett besök på Gustavianum. 
Vi vill främja användandet av museer som lärresurs i förskolan, då vi är övertygade om att det är 
en miljö som har mycket att erbjuda förskolan och som kan tillämpas på flera av läroplanens 
strävansmål.  I detta häfte har vi medvetet valt att inte rikta in oss på ett specifikt strävansmål. Vi 
vill istället erbjuda ett smörgåsbord där Du som pedagog kan hitta öppningar till teman som 
passar just Din barngrupp.  Kanske är den intresserad av bokstäver? Då kan materialet om 
Egyptens hieroglyfer i vårt efterarbete vara spännande och bli en annorlunda ingång. ”Att skriva 
med bilder”, så som de gjorde kan väcka spännande funderingar men även visa på en mångfald. 
På ett enkelt sätt kan man visa på att det finns andra sätt att skriva, andra språk och symboler, 
även om man som pedagog inte behärskar andra skriv-symboler än de latinska bokstäverna. 
 
Att samla och sortera, se mönster, är tidiga ingångar till matematiskt tänkande. Här kan 
konstskåpet och Linné-samlingarna inspirera. Vad kan syftet med samlingar vara? Man kan prova 
på att sortera på olika sätt. Det kan även bli en språklig träning i och med att man beskriver, sätter 
ord och namn på saker. Barnen uppmuntras också till att se olika samband – både 
naturvetenskapliga och språkliga. Exempelvis kan man återkoppla till detta vid en skogsutflykt. 
Samla löv och namnge dem. Fotografera dem och låta barnen skapa en egen flora och fauna-bok. 
 
Estetik är ständigt närvarande i föremålssammanhang. Ofta förenas nytta med nöje. Flera föremål 
är rikt utsmyckade och är gjorda i material barnen kan relatera till. Utställningen om Medelhavet 
och Nildalen och den om Valsgärde. Vendeltid-Vikingatid, visar föremål med pärlor och lera. 
Barnen kan skapa halsband, efter en historisk förlaga. Eller varför inte ringla en skål? De kan även 
lära sig fläta olika band, gjuta med gips, fläta korgar av gräs för att lära sig tekniker. Eller göra en 
egen bilderbok med hjälp av kameran i Ipaden. Att bygga pyramider i olika material kan vara ett 
spännande bygg- och konstruktionsprojekt, eller en ingång till att lyfta olika geometriska former. 
 
Utställningarna inspirerar även till filosofiska frågor: till exempel om vad människor tror eller 
trott ska hända efter döden, vad man trott på som sann kunskap och hur det förändrats med tiden, 
eller diskussioner kring ett så abstrakt begrepp som tid. 
 
Vi tror på Din förmåga att plocka ut guldkornen både ur de verkliga utställningarna och ur detta 
material som Du håller i Din hand. Därför har vi inte delat in texten i uppenbara barn- och 
pedagogavsnitt. Alla barngrupper är olika. Texten kan läsas i sin helhet eller kapitelvis. Känn Dig 
även fri att välja stycken. Kanske är stycket om husets historia överkurs och något som passar 
bättre efter ett besök; hoppa då direkt till Medelhavet och Nildalen. Eller berätta fritt med stöd av 
text och bilder. Det viktiga är upptäckarlusten och nyfikenheten! Det är där all kunskap börjar och 
grunden för det livslånga lärandet. 
 

Museets uppdrag 
 
Museer har dels ett pedagogiskt uppdrag att förmedla kunskap om historien och agera kollektivt 
minne åt samhället, dels ett bevarandeuppdrag gällande föremål i samlingarna. Enskilda föremål 
i samlingar, ibland hela utställningar, kan upplevas och tolkas på olika sätt och det är viktigt att 
betona att varje människa har rätt till sin upplevelse och tolkning. Föremålen i sig och dess 
historia ger även perspektiv på kunskap och hur sanning blir till. De visar oss att de 
faktakunskaper vi lär oss idag och håller för sanna, kan vara ogiltiga eller omformade om några 
år, eller århundraden. Idag är det till exempel få som hävdar att Uppsala är huvudstaden i Atlantis, 
vilket hävdades av Olof Rudbeck d.ä. Det är det som forskning är och innebär; att fortsätta leta, se 
sammanhang, tolka och nyfiket ställa och försöka besvara frågor. 
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Hej!! 
 
 
Vad roligt att träffa just er!! Vi har funnits i det här gamla huset mitt i Uppsala i evigheters, 
evigheter ända sedan 1620- talet då det blev universitetshus. Då var din mormors-morfars-
farmors mor liten. Nu är huset ett museum som är fullt av spännande historier! Det finns en 
gammal mumie och saker som arkeologer hittat efter vikingar! Det finns ett skåp fullt av skatter 
och så kan ni kolla in en cool kille som samlade hur mycket som helst, - han hette Carl von Linné! 
Häng med så berättar vi mer om Gustavianum och kom förbi och titta när ni kan! 
 
 
 

Oj... glömde. Det är jag som är Papio och bor nere i hallen  
på museet, man kan tro att jag bara är ett gammalt babianskelett och 
det är jag också!!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här är min kompis Arybal som finns någon annanstans i museet. 
Var någonstans tänker jag inte säga, det får ni lista ut själva!  
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Husets historia 

 
Vet ni varför museet heter Museum Gustavianum? Kan ni gissa? Det kanske 
är lite svårt att klura ut, men det har att göra med en kung som hette Gustav. 
 
Huset är väldigt gammalt. Det är det äldsta av Uppsala universitets hus som 
finns kvar. Vissa delar av huset fanns redan på medeltiden. Gustav den II 
Adolf var kung i Sverige för nästan 400 är sedan! Det var han som gav pengar 
och mark så att huset kunde byggas ut. Som tack fick det namnet 
Gustavianum. 
 
Kupolen som man kan se utifrån om man går förbi 

huset, är taket på den Anatomiska teatern och den byggdes av en man som 
hette Olof Rudbeck den äldre. Han hade rest i Europa och blivit inspirerad av 
”klassrum” som såg ut som teatrar. Och som tur var för oss så ville han bygga 
en egen! 
 
Förut var det ett universitet i huset. Det var lektionssalar, bibliotek, lärare 
och professorer som arbetade och studenterna bodde här, men idag är det 
ett museum som berättar om universitetet, dess historia och samlingar. 
Museet har funnits sedan 1997 och då fick jag och Papio flytta in i tjusiga 
glasmontrar så alla som kommer hit på besök kan se oss. Ibland är vi ute 
 och rör på oss när museet är stängt, men tala inte om det för någon!  
Det är vår lilla hemlighet. 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utställningar 
Fasta utställningar kallas de utställningar som alltid visas. Museum Gustavianum har 6 fasta 
utställningar. I museet visas det Augsburska konstskåpet, mumier och vikingatida fynd, konst och 
antika mynt, vetenskapliga instrument och andra typer av föremål som berättar om Uppsala 
universitets historia. 
 
Tillfälliga utställningar visas bara under en kort tid. 
 
Samlingarna 
Sakerna, eller föremålen som de som jobbar på museet säger, har museet fått, köpt eller hittat när 
man har gjort arkeologiska utgrävningar. 
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Medelhavet och Nildalen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Psssst.. kom så ska jag berätta om mumierna! 
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... det finns faktiskt två på Gustavianum. 
 
 
Har ni träffat någon mumie någon gång? Det har jag och 

Arybal förstås... fast de sprang inte omkring 
i Egyptens pyramider eller skrämde 
turister i öknen som man kan tro. De ligger 
mest stilla och är väldigt torra och har 

faktiskt varit döda i över tvåtusen år! Sen var det bara 
kungarna som det byggdes pyramider åt, så vanligt folk fick 
gravar. Berättelsen om de gamla mumierna är lite läskig, så 
håll gärna en kompis i handen.  
 
De gamla egyptierna var verkligen mumieexperter, de trodde 
att själen bodde kvar i kroppen efter att man dött och då 
behövde kroppen bevaras för att man behövde fortfarande 
sin kropp!!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 58

 

 

 

 

 

 

 

Det där med hur man gör mumier kan vara lite äckligt 
och spännande på samma gång och det kallas förresten 
balsamering. Men man kan väl säga att de tog ut allt 
blött ur kroppen och la i krukor, - de kallades 
kanopkärl och finns också att se på Gustavianum. 
Hjärtat lät man vara kvar och så fylldes kroppen med 
lite allt möjligt som fanns, torkades och parfymerade 
in med oljor för att sen linda kroppen med tyg. Det var 
inte bara människor som balsamerades utan även djur, 
speciellt katter men även fåglar och krokodiler. 
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Augsburgska konstskåpet 
 

    

Kom så ska jag visa er någonting! Skynda dig Papio!  
 
Voilá! Ser ni? 
 
Ett skåp. Ja men inte vilket skåp som helst! En gång kallades det världens åttonde underverk! 30 
hantverkare har arbetat med det i 6 år och det gavs i present åt vår gamla kung Gustav II Adolf. 
 
 Det sägs att det gömmer tusen föremål och 
väldigt, väldigt många lönnfack! Vad det är? Ja, 
lönnfack är hemliga platser som man kan 
gömma saker på. Så man måste titta riktigt noga 
för att hitta alla. Har ni något riktigt bra 
gömställe? 
 
På 1600-talet, för ungefär 400 år sedan, var det 
vanligt att furstar och lärda personer gjorde i 
ordning rum och samlade på saker. Men inte 
vilka saker som helst! De försökte förklara 
världen och samlade på alla möjliga fantastiska 
saker som kunde hjälpa dem att förstå och det var därför det här skåpet byggdes! Man kan jämföra 
det med en bok eller dator som innehåller mängder av kunskap! Spännande va! Vissa av sakerna 
har man tagit ur skåpet och de finns bredvid i montrar, så vi bättre ser dem på museet.  
 
Har ni några saker hemma som ni tycker är fina? Vad är det?  
 
Är de ömtåliga?  Har ni dessa i ett konstskåp? 
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Sedan är det här konstskåpet ett ovanligt vackert och ståtligt skåp, eller 
hur Papio?         
  
Ser ni där uppe på toppen, högst upp? Den stora nöten? Den trodde man 
kom från träd som växte på havets botten och när nöten var mogen 
släpptes den från trädet, steg upp till ytan och fördes i land av vågorna. 
Idag vet man att nöten kommer från träd på Seychellerna, men det visste 
man inte då och därför pyntade man den med silver. Ser ni mannen som 
bär den? Det är havsguden Neptunus och kvinnan som sitter i nöten är 
Venus, kärlekens gudinna. 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Tänk att bordet har 
fått plats i skåpet! 
Vad finurligt! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man hade ett sånt här skåp ville man 
väldigt gärna visa det och det fanns bara sex 
stycken i hela världen. Därför hände det att 
man bjöd hem vänner på middag och plötsligt 
när de satt vid bordet och åt mat började 
skåpet spela musik! Alla tittade genast på 
skåpet och man kunde börja berätta om det. 
Men först fick man lugna gästerna lite och 
förklara att det var en speldosa i skåpet som 
var kopplad till en klocka som talade om när 
skåpet skulle börja spela. Det trodde inte alla 
på! Några var helt övertygade om att det var 
magi eller att det satt en liten, liten, människa 
instängd i skåpet och spelade. 
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Carl von Linné 
 
Jag och Arybal har inget eget konstskåp och vi samlar inte på någonting alls, men vi håller koll på 
en massa saker som världens mest berömda samlare Carl von Linné har samlat ihop och som finns 
här... och så bor vi här på museet som är fyllt av alla möjliga samlingar. 

 
Carl von Linné finns på en stor tavla, sådana tavlor brukar kallas 
porträttmålningar. Han levde för över 300 år sedan, på 1700-talet. Det är 
långt innan det fanns kameror så då fick man istället be någon konstnär 
måla av hur man såg ut.    
             
Har någon målat ett porträtt av dig någon gång??   
 
Carl von Linné är väldigt känd över hela världen, så känd att vi kan se 
honom varje dag. Ja, det är faktiskt så att hans porträtt finns på 
hundralappen. Kolla på det nästa gång du är så rik!                           
                                       

Carl kom till Uppsala och började studera vid Uppsala universitet, men snart gav han sig ut i 
världen, eller skickade sina elever, för att samla in och sortera. Mest samlade han på växter, djur 
och stenar som han hittade på namn till.  
 
Har du någonting som du tycker mycket om och som du samlar och sorterar?  
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Nu ska vi gå upp för alla trappor, ända högst upp i 
huset! Följer ni med Papio dit? Papio är en riktig 
”klätterapa”. Jag tar hissen, mina korta ben klarar 
inte riktigt trapporna.  
Vi ses däruppe! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Men oj! Vart hamnade vi nu... Anatomiska teatern! 
Här finns det ju inga vikingar. Arybal!?! 
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Valsgärde. Vendeltid - Vikingatid 
 

Om du skulle göra en lång resa; Vad skulle du ta med dig? 
 

 
 

 

 

 

Ser du svärdet och hjälmen? -Nej, Papio, låt dom vara! Man hittade dem i 
marken.  De har tillhört en hövding som levde för länge sedan, på en tid som 
kallas Vendeltiden, alldeles innan vikingatiden. De hittade annat också! Det 
fanns en hel båt med saker och djur. Det tog lång tid för arkeologerna att 
gräva fram allt! De hittade svärd och pilar, halsband, spännen och en häst 
som var en ko!  Alla sakerna här i rummet har man hittat!  
 
 På den här tiden kunde man åka med sin vikingabåt från Fyrisån och ut på 
havet; till länder långt, långt bort. 
 
 Undrar vad vikingarna gjorde på sina resor? Vad tror du?  
 

 
    

    

De som begravde mannen i båten, trodde att han skulle 
ut på en resa.  Arkeologerna har hittat 15 båtgravar som 
denna.  Om ni vill kan ni besöka platsen där arkeologerna 
grävde. Den heter Valsgärde och ligger norr om Uppsala, 
nära Fyrisån. Uppsala har funnits jättelänge och för 
riktigt, riktigt länge sedan hette staden till och med Aros. 
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Om du skulle hitta något gammalt och ömtåligt, precis så som 
arkeologerna gjorde, hur skulle du göra för att ta loss det ur marken? 
 
Eller vad skulle du vilja spara och gräva ned så att någon kan hitta det i 
framtiden? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför har sakerna nummer bredvid sig? Det måste jag komma ihåg att 
fråga nästa gång jag är nere i museibutiken. 
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Oj, nu måste jag och Arybal tillbaka till jobbet igen, museet öppnar! Vi står i glasmontrar på 
dagarna och visar upp oss för alla besökare. Kom gärna förbi och hälsa på! 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärl från Egypten, daterat den 26 dynastin, sentiden 664 f. Kr-525 f. Kr. Det har formen av 
en igelkott och är tillverkad i fajans.  
Användes till att förvara smink. Ögonsmink hade stor betydelse i det gamla Egypten. Alla 
svärtade ögonen, män och kvinnor, barn och vuxna, fattiga och rika. Smink runt ögonen 
dämpade solstrålarnas reflexer och skyddade ögonen från skador. 
 

Babianskelett, inlånat från Evolutionsmuseet. 
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Praktisk information 

 
 

Besök museet på egen hand eller boka en guidad visning! 
 
Biljetter: 
 
Boka tid för guidad visning: 
Tisdag & torsdag kl. 09:00 samt onsdag & fredag kl. 11:00, 400 kronor/grupp. 
Onsdag & fredag klockan 09:00, 500 kronor/ grupp. 
Gustavianums museipedagoger tar emot förskolor och anpassar innehållet i 
visningen efter gruppens ålder och förkunskaper i dialog med förskolans 
pedagoger.                           
Boka visning minst en vecka i förväg. 
 
Övriga öppettider på Gustavianum för besök på egen hand: 
Tisdag -fredag kl. 11-16, 400 kronor/grupp (måndagar stängt). 
Obs! Föranmäl ert besök med förskolegruppen innan ni kommer! 
 
Kontaktuppgifter 
Hemsida:  www.gustavianum.uu.se   E-post: museum@gustavianum.uu.se 
Adress: Museum Gustavianum, Akademigatan 3. 
 

Telefon;  Växel: 018-471 75 71. Bokning av visningar: 018-471 57 06 
 
Toalett och ytterkläder 
Toaletter finns till vänster om entrén. Det finns möjlighet att hänga av sig 
ytterkläder samt låsbara förvaringsskåp till höger om entrén. En tio-krona 
behövs för att låsa dem, denna återfås vid skåpets öppnande. 
 
 
 
Möjligheter till fika eller mellanmål 
Det finns möjlighet att äta medhavd matsäck. Om detta önskas, diskutera det 
vid bokningen/föranmälan av besöket. 

 
 

 



 68

Litteraturtips- Fortsätt att utforska! 
 
Böcker kring Egyptens mumier, vikingar och Carl von Linné!  
 
Albin Viking. Ulf Löfgren. 
 
Carl von Linne´ - Pojken som inte slutade samla. Karin Bergqvist & Sara 
Gimbergssom. 
 
Blomstergrisen (grisen Lindboms äventyr med Carl von Linné) Björn 
Bergenholtz. 
 

Birkagrisen (2:a boken om grisen Lindbom, vikingatid) Björn Bergenholtz.  
 
Fy Farao. Ewa Christina Johansson 
 
Mumier. Malin Lilja. 
 

Pyramidernas land – livet i det gamla Egypten. Ulf Sindt & Jens Ahlbom. 
 
 
Museer, arkeologi och Uppsalas historia 
 
Vilket museibesök. Christel Rönns 
 

Hitta historien. Mats Vänehem. 
 
I händelsernas centrum - Uppsala under tusen år. Helena Harnesk. 
 
 
 
 
Länkar 
 
www. uppsalasmuseer.se    
Översikt, öppettider och länk vidare till Uppsalas museer. 
 
www.ungafakta.se/pyssel 
Tips på pyssel kring vikingar och Carl von Linné. Allt från vikingaskepp i 
papper till herbarium. 
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Gör din egen vikingatida kruka 
 
 

På vikingatiden gjorde man egna krukor hemma på gården. De användes för 
att förvaring av mat eller som kokkärl. Krukorna tillverkades genom att man 
gjorde lerringar som lades på varandra, sedan tummade man upp krukans 
sidor för att få en slätare yta. 
 
 
Material:  
 
lufttorkande lera av en sort som inte behövs brännas 
Vatten + litet kärl eller glas att ha vatten i 
Spatel av trä eller metall 
Kavel 
Burk, glas eller en rund kakform att trycka ut en botten med. 
 
 

1. Värm upp leran genom att bearbeta den lätt i handen. Ta en del av 
leran, rulla den till en boll och kavla sedan ut den till valfri tjocklek.  
 

2. Ta burken/ glaset/ kakformen och använd som mått. Tryck eller skär 
ut en bottenplatta ur den utkavlade leran. 

 
3. Ringla en ”orm” av leran som är kvar. 

 

4. Fukta kanten på krukans bottenplatta.  
 
5. Lägg ”ormen” i en cirkel ovanpå på den blöta kanten och börja ringla, 

krukan växer på höjden för varje varv. Ta lite vatten på leran nu och 
då, för att få varven att fästa i varandra (men inte för mycket), tryck 
även försiktigt ihop dem när du ringlar dem. 

 
6. När krukan nått önskad höjd, jämna till det sista varvet så att det blir 

ett jämnt avslut. Nu är det dags att ”tumma upp den” på utsidan. 
Använd fingrarna. Håll emot med några fingrar på krukans insida, 
stryk med de andra krukans utsida så den blir någorlunda slät.  Man 
kan även använda spateln. Kom ihåg att arbeta ihop bottenplattan med 
krukans sidor. 

 
7. Låt den torka. 
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Gjut en egen ”fossil” 
 

Material:  
 
Trolldeg 
En bricka 
En pappersremsa; några cm bred, valfri längd 
Ett gem 
Gips 
Ett föremål att göra avtryck med:  
exempelvis en snäcka eller en hand 
 
 
Recept på trolldeg: 
 
2 dl mjöl 
1 dl salt 
1dl vatten 
1 msk olja 
 
Blanda ihop alla ingredienser till en smidig deg. 
 

1. Kavla ut trolldegen så att den blir tillräckligt tjock för att passa 
föremålet du vill göra en avgjutning av. Lägg den utkavlade plattan på 
en plåt. 
 

2. Tryck föremålet mot trolldegsplattan, lyft bort det. Ett avtryck skall ha 
bildats. 
 

3. Ta pappersremsan och lägg kortändarna mot varandra, lite omlott, så 
att ett o bildas. Fäst dem med gemet. Lägg papperscirkeln mot degen, 
motivet skall vara i cirkelns mitt. Tryck till. Nu är gjutformen gjord. Vill 
man kunna hänga upp motivet; ta ett avklippt sugrör och sätt fast i 
trolldegen där man vill att hålet skall vara. 
 

4. Blanda till gips och häll i formen. Tänk på att inte göra ”plattan” för 
tjock om motivet är tänkt att hänga på väggen. 
 

5. Låt torka 
 

6. Frigör motivet genom att ta bort trolldegen. 
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Gustavianums kattmumie 
 
 
 
 

Material: 
 
En glasflaska 
En glasspinne 
En stor flörtkula 
En meter lakansväv/tyg 
Lite kartong 
 
 
 

1. Sätt fast flörtkulan på glasspinnen, ibland får man skära en liten skåra 
med kniv. Pinnen med flörtkulan sätter du i flaskhalsen. Nu är formen 
till kattmumien färdig.  
 

2. Riv lakansväv/tyg till smala remsor som du lindar kring katten. 
Egyptierna gjorde vackra mönster av remsorna, det kan man testa! 
Använda klister för att få tygremsorna att fastna  
 

3.  Allra sist klipper du ut två öron i kartong som du fäster på 
kattmumiens huvud. Kattmumien är färdig!   
 

 
Eller gör en egen mumie av en tom toarulle och tyg i tunna remsor som virras 
omlott. Rita dit ögon och mun, eller kanske mumielyktor av små glasburkar 
som lindas med tunna tygremsor och får ögon. 
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