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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur museipedagoger på Evolutionsmuseet i Uppsala 

könar utställningar i samband med visningar för barn. Jag har även undersökt på vilket sätt de könar 

dinosaurierna och djuren. Detta har dokumenterats med hjälp av anteckningar och ljudinspelningar, 

som sedan har bearbetats och gått igenom. De metoder som använts har varit observationer med 

utgångspunkt inom queerteori och sociokulturellt perspektiv. Observationerna visade att 

museipedagogerna hade goda kunskaper om genus och könade inte föremålen på utställningen 

någon gång. Med detta arbete vill jag ge en bild av hur museipedagogers arbete med barn kan te sig, 

samt få upp andras ögon för hur givande och lärande det är att gå på museum tillsammans med en 

barngrupp. 

 

Nyckelord: museipedagogik, Evolutionsmuseet, queer, genus.  
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1.  Inledning och bakgrund 

I denna studie ska jag, genom observationer, undersöka hur museipedagoger på Evolutionsmuseet i 

Uppsala gör kön då de håller i en visning för barn. Vilken könstillhörighet ger museipedagogerna 

dinosaurierna och djuren som ställs ut på visningarna? Jag anser att under min utbildning till 

förskollärare har jag inte fått en tillräcklig fördjupning i ämnena genusvetenskap och 

museipedagogik. Jag ville därför, genom mitt självständiga arbete, få en djupare förståelse för dessa 

ämnen. I min studie ville jag slå samman två av mina största intressen: genus och museum. 

 

Med denna studie hoppas jag få en bredare uppfattning om förskolors samarbeten med museum 

samt vad barn kan få för lärdom av dessa besök. Då jag varit på VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) samt arbetat på förskolor har jag uppmärksammat att barn, i leken, ofta benämner 

dinosaurier som ”han”. Varför är det så? Kan detta påverkas av hur en museipedagog könar 

dinosaurierna? I min studie vill jag utforska hur en museipedagog talar om kön i samband med en 

visning. I min roll som blivande förskollärare vill jag undersöka hur museipedagoger arbetar samt 

hur deras arbetssätt gynnar barns intressen för kultur. I min yrkesroll kommer jag använda mig av 

detta genom att besöka museum tillsammans med den barngrupp jag kommer arbeta med, samt 

utnyttja museers resurser och museipedagogers kunskaper. Genusvetenskap och museipedagogik är 

två ämnen som jag har ett stort intresse för. Därför ville jag i denna studie undersöka hur dessa 

ämnen kan vävas samman med varandra.  

 

Jag anser att museipedagogik är ett intressant ämne samt att förskolan bör utnyttja museers resurser 

genom att besöka flera olika museum. I förskolans läroplan nämns inte museipedagogik någonstans, 

inte heller nämns något om att förskolan kan samarbeta med museer. Dock står det om barns 

kulturarv samt hur en medvetenhet om det egna kulturarvet samt en delaktighet i andras kultur 

bidrar till att barn kan leva sig in i andras villkor och värderingar (Lpfö, 98/2010, s. 6). Belloni 

(2005) menar att barn och ungdomar är en av museums prioriterade målgrupper. Detta med avsikt 

för att ge ett bidrag till diskussion om museets möjligheter att medverka i museernas utveckling, 

vilket sker genom självkritik och reflektion. Barn och ungdomar är inte bara deltagare i tolkningen 

och omformningen av budskapet, utan de är även mottagare av museets avsiktliga och oavsiktliga 

budskap (Belloni, 2005, s. 153-154). Vuxnas förhållningssätt påverkar barnens förståelse och 

respekt för de skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle, därför är vuxna 

viktiga förebilder för barn. Även etiska värden och normer är något som barn främst tar till sig 

genom konkreta upplevelser (Lpfö, 98/2010, s. 4). Det är alltså vuxna som är barns främsta 
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förebilder och det är vår uppgift att forma dem till de individer som de till slut kommer utvecklas 

till. Varje inflytande är viktig, varje åsikt och varje ord kan vara avgörande för hur ett barn uppfattar 

något.  Min förhoppning är att, vid studiens slut, ha fått en bredare kunskap om museipedagog och 

genusvetenskap samt om hur dessa ämnen kan samarbeta med varandra.  

 

Den här uppsatsen ingår i projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala 

Universitet”. 
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2. Syfte och frågeställning 

Jag vill i min undersökning få en djupare förståelse för hur museipedagoger på Evolutionsmuseet i 

Uppsala arbetar med förskolebarn. Mitt syfte med min studie är att undersöka hur 

museipedagogerna ger könstillhörighet åt de dinosaurier och djur som finns med i utställningarna, 

samt vilka olika typer av kön som museipedagogerna använder sig av. 

 

Mina frågeställningar som jag utgått från är 

– Hur könar pedagogen de utställda dinosaurierna och djuren på Evolutionsmuseet i samband med 

visningar för förskolebarn? 

– Förekommer det olika typer av köning av föremålen under visningen på museet?  



 

  8 

3. Metod 

Jag har utfört observationer av museipedagogers arbete då de har haft visningar för barn. 

Museipedagogerna är verksamma vid Evolutionsmuseet i Uppsala. Som metod för datainsamling 

har jag valt att göra en delvis deltagande observationsstudie, med flera observationstillfällen. Det 

här är en kvalitativ studie, då jag i studien försökt få en djupare förståelse för hur museipedagoger 

arbetar samt hur deras samarbete med barn i förskolan ser ut. Kvalitativa metoder syftar inte till att 

generera exakta siffror, utan försöker istället få en djupare förståelse av det som ska studeras. Jag 

har använt mig av ett litet urval personer, vilket är i linje med en kvalitativ studie. Inom en 

kvalitativ studie är man inte fokuserad på exakta siffror, utan man vill istället komma fram till en 

djupare förståelse av det som studeras. Inom denna form av studie letar man exempelvis mer efter 

det speciella och eventuellt det som är avvikande, man letar efter sammanhang och strukturer och 

man har ett jag-du-förhållande mellan forskaren och den person som forskaren ska undersöka 

(Bjørndal, 2005, s. 22-23). Fördelen med en kvalitativ studie är att den är mer flexibel och 

ostrukturerad än en kvantitativ studie, vilket lämnar utrymme för förändring i takt med att du får 

mer information och samlar in mer data (Bjørndal, 2005, s. 108). Jag valde att använda mig av 

observationer i min studie, då jag vill veta hur museipedagoger könar en dinosaurier och djur på en 

utställning i praktiken, inte hur museipedagogerna själva beskriver hur de gör det. Detta är något 

som Bell (2006) styrkar genom att hon menar att observation är en användbar metod om man vill 

veta om människor verkligen beter sig på det sätt de säger, eller om de gör det de påstår att de gör 

(Bell, 2006, s. 187). Då jag kontaktade museet informerade jag museipedagogerna om vad mitt 

syfte med min undersökning skulle vara. De blev då informerade om att jag skulle utgå från ett 

genusperspektiv. Då de var medvetna om att jag skulle undersöka hur de könade dinosaurierna och 

djuren under visningarna kan detta faktum påverkat studiens resultat. Jag uppfattade det som att 

museipedagogerna först blev lite nervösa och spända inför mitt syfte, de undrade vad de skulle 

ställa för krav på dem som pedagoger osv, men då jag förklarat mer ingående vad mina mål var blev 

de väldigt intresserade och de berättade att de tyckte det skulle bli roligt att få ta del av min studie. 

De ställde följdfrågor, såsom hur jag tänkt lägga upp mitt arbete och vad jag hade för förväntningar 

på dem som pedagoger. 

 

3.1 Datainsamling och bearbetning av data 

Det finns en mängd olika observationer och tillvägagångssätt då man använder sig av observation. 

Vilken observationsteknik man använder sig av beror på vad det är för studie man vill göra, samt 
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vad det är för information man vill åt, och sedan anpassa sin teknik utifrån detta. Bell (2006) anser 

att det krävs att man förbereder sig väl inför en observation. Innan man påbörjar observationen 

anser Bell att man måste bestämma sig för vad man ska observera, vad man vill veta och varför man 

menar att observation är rätt metod för att få den information man behöver. Nackdelen med att 

använda observation som metod är dock att den grundar sig på observatörens uppfattning av vad 

som görs eller sägs (Bell, 2006, s. 187). 

 

Att vikten av en god förberedelse är relevant är något som Bjørndal (2005) lyfter fram. Författaren 

menar även att man kan använda sig av en strukturerad eller en ostrukturerad observation 

(Bjørndal2005, s. 51). Jag valde att göra en form av strukturerad observation, dock inte med en 

extrem hög grad av struktur utan mer med en struktur som passade mig bättre som observatör, samt 

att denna struktur ger det tydligaste resultatet för min studie (Bjørndal, 2005, s. 52). Bell (2005) 

menar att strukturerad observation kan kritiseras för att den är subjektiv och rymmer skevheter, 

samt att man själv bestämt fokus (Bell, 2006, s. 191).  

 

Fangen (2005) menar att en av de mest centrala metoderna inom samhällsforskning är deltagande 

observation. I en deltagande observation deltar du som forskare och som människa. Då är man som 

observatör engagerad i de människor du studerar samt är deltagande i samspel och samtal med dem. 

Forskaren deltar i ett socialt samspel med de hen studerar men ska inte utföra samma handlingar 

som de studerade (Fangen, 2005, s. 29-31). Då jag inte ville ta för stor plats i mina observationer, 

men ändå vara delaktig som lyssnare och observatör, valde jag att göra en delvis deltagande 

observation. Då man genomför en sådan är forskaren delaktig, men bara delvis. Fördelen med 

denna typ av observation är att forskaren kan fånga de mekanismer och föreställningar som levs ut i 

ett samhälle eller i en grupp. Fangen (2005) lyfter fram ett exempel om att när man studerar 

elitidrottare så är man på plats på arenan och samtalar med idrottarna, men man är inte med och 

tränar själv. Det handlar om att passa in i det vardagliga samspelet naturligt genom att småprata och 

följa de sociala regler som gäller för just den grupp forskaren är med (Fangen, 2005, s. 141-142).  

 

3.1.1 Observation 

Innan jag gjorde mina observationer gick jag till Evolutionsmuseet för att bekanta mig med miljön. 

Då spenderade jag en timme på paleontolog-avdelningen. Jag gick runt ensam och tittade på 

dinosaurierna och planerade var jag skulle placera mig under mina observationer. Då mina 

observationer började placerade jag mig i den bakre delen av gruppen, för att ta så lite plats som 

möjligt. På så vis fick jag en god överblick och kunde dessutom ha god uppsikt över 
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museipedagogens arbete och tydligt se hens kroppsspråk samt höra hur hen tilldelade kön åt de 

utställda föremålen. Varje observation tog cirka 30-45 minuter att genomföra, och ingen 

observation var den andra lik. Jag utförde fyra observationer; museipedagog 1 observerade jag tre 

gånger och museipedagog 2 observerade jag endast en gång. Under visningen höll jag mig i 

bakgrunden och stod bakom den barngrupp som visningen var ämnad för. Jag förde anteckningar 

under alla observationer. Jag skrev ner händelser som jag fann intressanta, samt om något intressant 

och relevant sades. Jag använde mig även av min mobiltelefon för att spela in det museipedagogen 

sa, för att sedan lyssna igenom inspelningarna och göra anteckningar utifrån dessa. Under mina 

observationer valde jag att använda mig av både anteckningar och inspelningar. På så vis fick jag 

möjlighet att gå tillbaka flera gånger och analysera museipedagogens visning som hen hade med en 

barngrupp. Då jag är intresserad av hur pedagogen könar utställningen ville jag använda mig av 

både anteckningar och ljudupptagning. Via ljudupptagningen kan jag gå tillbaka och ta ut de delar 

jag anser vara relevanta i min studie, samt undersöka om jag får samma uppfattning då jag upplever 

observationen ännu en gång. Detta gav mig även en möjlighet att upptäcka om jag missat någonting 

då jag utfört observationerna. Bjørndal (2005) menar att den främsta fördelen med ljudupptagning 

är att man konserverar observationer av ett pedagogiskt ögonblick som annars hade gått förlorat, 

och därav aldrig blivit registrerat (Bjørndal, 2005, s. 72). Därför är ljudupptagning en väldigt 

användbar metod för att få fram all den relevanta information som behövs för att få fram bäst 

information i min studie. 

3.2 Urval 

Min observation genomfördes på Evolutionsmuseet i Uppsala, som dessutom är ett 

universitetsmuseum. Mina observationer har tagit plats på samma museum alla gånger, dock har jag 

observerat två olika museipedagoger. Observationerna tog plats på museet där museipedagogerna är 

verksamma. Jag har observerat museipedagogerna då de hållit i visningar på zoologi- samt 

paleontologi-avdelningen. Anledningen till att jag valt att observera två museipedagoger och vid 

flera olika tillfällen är för att få ett så djupt perspektiv som möjligt. Om jag endast en observation av 

en museipedagog vid ett tillfälle hade det varit svårt att få en bred uppfattning om 

museipedagogernas arbete. 

 

De två museipedagogerna jag valt att observera arbetar på Evolutionsmuseet. Museipedagog 1 har 

en examen i biologi och har även läst flera museikurser, såsom museipedagogik, vid Uppsala 

universitet. Ingen av deras primära uppgift är att hålla i visningar för barn, utan det är endast en av 

deras arbetsuppgifter på museet. Museipedagog 1 har arbetat på Evolutionsmuseet sedan våren 
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2013. Museipedagog 2 är disputerad biolog (systematiker) och har arbetat på Evolutionsmuseet i 

fem år. 

3.3 Etiska aspekter 

I detta arbete har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet har gett ut fyra allmänna huvudkrav 

på forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). I enlighet med dessa principer har de personer som 

ingått i min studie blivit informerade via telefonsamtal samt mail om studiens syfte. Detta krav 

kallas för informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Det andra kravet är samtyckeskravet 

och innebär att samtliga medverkande själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Jag hörde även av mig till museipedagogerna i förtid och informerade 

dem om mitt allmänna syfte med undersökningen, samt att de har den fria viljan att dra sig ur om så 

skulle vara deras önskan. Ett informerat samtycke är viktigt då material ska samlas in och 

publiceras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Museipedagogerna accepterade min närvaro samt gav 

mig muntlig tillåtelse via telefon att observera dem och använda resultatet i min studie. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att alla uppgifter om alla personer ska ge 

största möjliga konfidentialitet samt att de medverkandes personuppgifter inte ska vara tillgängliga 

för obehöriga att ta del av (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Genom att inte nämna några namn, eller 

benämna museipedagogernas kön, bidrar jag till konfidentialitetskravet. Det fjärde och sista kravet 

är nyttjandekravet, med vilket menas att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 

skall användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I min studie kommer jag att utgå från en kombination av queerteori och sociokulturellt perspektiv 

som mina teoretiska utgångspunkter. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Idag vet vi att barn utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter genom samspel och 

samarbete med andra och att det sociokulturella sammanhanget har stor betydelse för utvecklingen 

(Evenshaug & Hallen, 2001, s. 135). Ett perspektiv som vuxit fram under de senaste årtionden är ett 

sociokulturellt synsätt på lärande. Här ser man lärande som något som sker mellan individer samt 

att människans tänkande formas av hens levnadsförhållanden och situationen blir då en del av 

lärandet (Berg, 2011, s. 52). Lärande i ett sociokulturellt perspektiv uppfattas som en fråga för hur 

individer approprierar de kunskaper och färdigheter som man exponeras för (Säljö, 2005, s. 66). 

Inom ett sociokulturellt synsätt anser man att kunskap lever i samspel med andra först, och sedan 

blir den en del av den enskilda individen samt av dennes tänkande och handlande. Vidare tar 

individen med sig kunskapen in i nya kommunikativa sammanhang, dessa omstruktureras och blir 

till ny kunskap, som förs vidare in i nya kommunikativa sammanhang. 

 

Inom sociokulturella synsätt blir läraren det mest centrala i undervisningen och ska även fungera 

som katalysator genom att hjälpa barnet förstå sambandet mellan sin föreställning och sitt 

handlande. Vygotskij talar om detta synsätt i sina teorier där den drivkraft som för utvecklingen 

framåt blir det sociala och verbala samspelet mellan vuxen och barn (Berg, 2011, s. 52). Vygotskij 

fokuserade mycket på barns inlärningspotential, alltså vad hen kan prestera under ledning av äldre 

barn och/eller vuxna (Phillips & Soltis, 2010, s. 91-92). Inom det sociokulturella förhållningssättet 

talar man mycket om barnets proximala utvecklingszon, inom vilket område en intellektuell 

utveckling äger rum, här skapas även en dynamisk kontakt mellan lärande och utveckling. En viktig 

pedagogisk uppgift är att agera inom utvecklingszonen och i denna stimulera barnen till aktivt 

samarbete med andra samt ge dem stöd för att erövra nya uppgifter. Vygotskij menar att det är 

viktigt att inte bara rikta in sig på det barnen presterar självständigt, utan även fokusera på de 

kognitiva (som används då vi tolkar sinnesintryck) processer som inte är helt utvecklade hos dem än 

(Evenshaug & Hallen, 2001, s. 136-137). Inom museipedagogik kan sociokulturellt lärande 

användas då museipedagogen ger barnen kunskap i samband med exempelvis en visning. 

Museipedagogen bidrar då till barnens proximala utvecklingszon och delar med sig av sin kunskap. 

Även inom genusvetenskapen kan sociokulturellt perspektiv vara lämpligt. Genom att vuxna är 



 

  13 

barns främsta förebild samt de personer som de lär sig mest av, kan vi utnyttja barnens proximala 

utvecklingszon för att ge dem en djupare förståelse och kunskap för ämnet. Inom politiken har 

jämställdhetsbegreppet vidgats och i dagsläget ska det integreras i alla politiska områden, så även i 

skola och förskola. Det har blivit större krav på att pedagogerna i förskolan ska arbeta med 

demokratiska och sociala rättvisefrågor som till exempel jämställdhet (Edström, 2010, s. 2). Man 

pratar även om jämlikhet, att alla har samma värde, inom förskolan. Läroplanen för förskolan lyfter 

vikten av hur det ska vara jämlikt mellan könen och att alla människor har ett lika värde, vilket är 

något som förskolan ska hålla levande i sitt arbete med barn (Lpfö, 98/2010, s. 4). 

4.2 Queerperspektiv 

Att genus är en social och kulturell konstruktion är många forskare överens om (Fagerström & 

Nilson, 2008, s. 7;  Brade, 2008, s. 20; Ah-King, 2012, s. 14; Aronsson & Meurling, 2005, s. 24). 

Med genus kan man även mena det sätt som vi gör kön på i samhället (Brade, 2008, s. 20; Ah-King, 

2012, s. 15). Synen på genus skiljer sig radikalt från den uppfattning om att könet är förutsägbart 

och föränderligt, utan man menar istället att könstillhörigheten är något som alla människor blir 

formade till (Fagerström, 2008, s. 7). I min uppsats kommer jag att använda mig av ordet köning för 

att benämna den situation då museipedagogerna ger de olika djuren en könstillhörighet. 

 

Vårt samhälle genomsyras av en norm som säger att kön är olika. Människor delas upp i pojkar/män 

och flickor/kvinnor, trots att vissa människor inte vill eller kan sorteras in i kategorier som är så 

skarpa. Normerna för genus talar om för oss att om du är en man så är det mest önskvärt att vara 

manlig och om du är kvinna är det mest önskvärt att vara kvinnlig. Dock handlar genus om att vi 

hela tiden skapar manligt och kvinnligt i vår vardag (Brade, 2008, s. 20). Dessa kategoriseringar 

problematiseras inom genusvetenskaplig forskning. Ah-King (2012) ifrågasätter varför kön måste 

delas upp i endast två kategorier. Hon föreslår fem kategorier, då kön inte är statiskt, utan påverkas 

av olika miljöfaktorer och egenskaper. Dessa fem kategorier nämns inte i Ah-Kings text, utan hon 

refererar till en artikel av Fausto-Sterling (1993), som nämner dessa fem kategorier. Fausto-Sterling 

menar att inom den klassiska medicinska litteraturen använder man termen ”intersex” för att rama 

in de tre största undergrupperna som innehåller vissa blandningar av manliga och kvinnliga 

karaktärer. Hon tar upp hermafroditer, som har både testiklar och livmoder, manliga 

”pseudohermaphrodites”, som har testiklar och en antydan till kvinnligt kön, men ingen livmoder, 

kvinnliga ”pseudohermaphrodites” som har livmoder och viss antydan till manligt kön (dock inga 

testiklar). Vidare finns även de två vanligare könen, man och kvinna (Ah-King, 2012, s. 41; Fausto-

Sterling, 1993, s. 20-21). Fagerström (2008) menar att Judith Butler (1990) var den person som 

först introducerade den tanke på att kön är perfomativt. Butler menar att vi, från den stund vi 
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identifieras som flicka eller pojke lär oss att agera vårt kön. Vi lär oss följa och imitera de mönster 

inom samhället som visar vad det innebär att vara flicka respektive pojke (Fagerström, 2008, s. 16).  

 

Brade (2008) menar att normer är viktiga och att det är genom dessa som sociala koder kan 

upprätthållas. Det är dessa sociala koder som gör att vi kan umgås. Dessa normer kan exempelvis 

vara artighetsnorm, alltså att vi lyssnar när någon annan pratar utan att avbryta denne, eller den 

norm att alla människor är lika mycket värda (Brade, 2008, s. 18). Inom queerteorin är det viktigt 

att man är kritisk till de normer som rör sexualitet, genus och sexuell identitet. Då man intresserar 

sig för hur normerna ser ut, upprätthålls, ifrågasätts, fungerar och skapar hierarkier använder man 

begreppet heteronormativitet till hjälp. Denna norm synliggör att de normer vi lever med i dagens 

samhälle lyfter fram en heterosexuell modell som den mest eftersträvansvärda formen av samliv 

(Ambjörnsson, 2006, s. 78). Med heteronormativitet menar man de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något naturligt. Det är alltså 

heteronormativiteten som bidrar till att heterosexualitet framstår som det mest åtråvärda sättet att 

leva. Något som queerteoretiker utmanar är det faktum att detta leder till att andra sexualiteter ses 

som mindre normala och vanliga (Ambjörnsson, 2006, s. 52; Ah-King, 2013, s. 47-48). 

 

Normerna för genus talar om för oss att det mest önskvärda för en kvinna är att vara kvinnlig, och 

för en man att vara manlig, inte en person som vare sig är manlig eller kvinnlig. Begreppet genus 

kan förstås som det sociala könet, eller det sätt som vi gör kön på i samhället. Genus handlar om att 

vi skapar manligt och kvinnligt i vår vardag, hela tiden (Brade, 2008, s. 20). Gemzöe (2002) menar 

att det började råda en attack mot den normativa heterosexualiteten på både ett politiskt och 

teoretiskt plan under 1990-talet, dock skulle jag hellre använda mig av ordet ifrågasättande. På det 

politiska planet började rörelsen för homosexuell frigörelse gradvis bli mer etablerad. På det 

teoretiska planet skedde detta i form av queerteori, som tog tag i tanken att sexuell identitet är 

konstruerad och att en normativ heterosexualitet är en del av patriarkatets förtryck av sexualitet 

(Gemzöe, 2002, s. 99). Kultur och samhälle är två exempel på centrala element inom queerteorin. 

Den sexuella identiteten och sexualiteten ses, precis som kön/genus föränderliga och instabila, och 

även fenomen som queerteoretiker ställer i fokus. Queerteoretiker anser inte att hetero-, homo-, bi- 

eller transsexualitet är stadiga och avgränsade identiteter. De anser att gränserna mellan dem är 

flytande och de utgör några av möjligheterna i en socialt konstruerad sexualitet. Denna syn på 

sexuell identitet är en extrem utmaning mot samhällets etablerade syn på sexualitet (Gemzöe, 2002, 

s. 141).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Queer kan ha en mängd olika betydelser på en och samma gång. Det kan betyda allt från knäpp och 

avvikande till teori, omstörtande och aktivism. Det har varit ett öknamn för homosexuella och kan 

även vara förekommande som en paraplybeteckning på gruppen homo-, bisexuella och 

transpersoner och även som en benämning på normbrytande människor (Ambjörnsson, 2006, s. 8; 

Fagerström, 2008, s. 17). Queer ska inte ses på som en tydlig och avgränsbar identitet, utan snarare 

som ett kritiskt förhållningssätt till det normativa och ett samlingsnamn på olika kritiskt granskande 

perspektiv på sexualitet (Ambjörnsson, 2006, s. 27 & 37).  

 

Då det är vuxna som är barns största förebild är det viktigt att vi tänker på hur vi tilltalar barn, samt 

hur vi använder vårt språk då vi är tillsammans med och rör oss bland barn. Våra värderingar och 

uppfattningar är det som hjälper till att forma barnen, och därför är det viktigt att vi tänker på vad 

och hur de tilltalar något eller någon. Mueipedagogerna på Evolutionsmuseet ger barnen kunskap 

om de dinosaurier eller djur som visningen behandlar, och under visningen möts museipedagog och 

barn i barnens poximala utvecklingszon. Museipedagogen bidrar med sin kunskap och berättar för 

barnen om de olika visningsföremålen. Barnen approprierar kunskapen och genom detta lär sig mer 

om dinosaurier eller om djuren på zoologi-avdelningen.  
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5. Tidigare forskning 

Det finns relativt lite forskning och artiklar som är utgivna av svenska forskare, utan det är mest 

inom internationell forskning där man fokuserar på genus inom museiverksamheten. Dock har jag 

valt att mest fokusera på svensk forskning, då jag anser att det är den forskning som är mest 

relevant för min studie. 

5.1 Pedagogik på museum 

Inom museernas verksamhet är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp. De är alltså mottagare 

av museernas budskap. Då museipedagogen och barn möts kan detta budskap omformas. De flesta 

barn kommer till ett museum tillsammans med skolan och deltar i visningar och i program ledda av 

museipedagoger. När museipedagoger är närvarande fungerar kommunikationen mellan barnet och 

museet effektivast och det ger fler möjligheter till genuin delaktighet för barnen. Belloni (2005) 

menar att barn inte kommer till museet som tomma kärl redo att fyllas med information. De 

kommer dit med erfarenheter och värderingar och bärande på dold kunskap, som de fått av 

exempelvis TV, böcker och serietidningar (Belloni, 2005, s. 153 & 162-164). Museums roll inom 

utbildning fortsätter vara dubbelsidig. För vissa betyder detta att utbildning på ett museum endast 

kan praktiseras av någon som arbetar på museet. Dock är inte lärande på museum detsamma som 

utbildning i skolan, fast lärande är prioriterat inom museum också. Museum är en plats som kan 

vara berikande och överraskande, de kan vara överväldigande och svåra att hantera. Lärande på 

museum är fysiskt och kräver kroppsligt engagemang och museer producerar lärande bl.a. genom 

sina utställningsobjekt. Museer har ingen läroplan utan varje museum har sitt eget sätt att tillfoga 

lärande (Hooper-Greenhill, 2007, s. 2-4). Det är museipedagogens ansvar att besökarna upplever att 

det museipedagogiska mötet är meningsfullt och hanterbart (Frithiof, 2013, s. 24). Pedagogik sett 

som en vetenskap har främst varit koncentrerad till skolan. Pedagogik sett som läran om uppfostran, 

undervisning och bildning är kluven genom att det finns krav att den både ska vara en 

professionsvetenskap och en kulturvetenskap. Syftet med denna pedagogik är att förstå hur 

människor, samhällen och kulturer utvecklas. Idag handlar forsknig inom pedagogik även om 

pedagogik som tar plats utanför skolans väggar (Ljung, 2009, s. 42). 
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5.2 Genus på museum 

Att arbeta könskritiskt på museum kan ske på flera sätt. Belloni (2005) tar upp att det exempelvis 

kan ske genom att de befintliga utställningarna förändras. Dock kan det ibland även vara bra att 

starta på nytt och använda sig av ett kritiskt perspektiv redan från start (Belloni, 2005, s. 156). 

Utställningar kan tala till alla sinnen, via bilder och föremål samt ljud och dofter. Dock är det via 

språket som museum framförallt kommunicerar sin kunskap. Många genusforskare har undersökt 

hur användning av språket inom kulturella föreställningar om kön påverkar vetenskapen.  De ord vi 

använder påverkar hur vi uppfattar verkligheten och därför är det viktigt att vara uppmärksam på 

hur språket hanteras. Till exempel kan passiva verbformer vara problematiska på flera sätt då de kan 

leda till att det blir oklart vem som gör vad. Med avseende på språket kräver utställningstexterna en 

speciell granskning. Kvinnans roll i historien kan lätt bli osynliggjord om det står begrepp som det 

allmänna ”man” (Ahlsén, Berg & Berg, 2005, s. 180-181; Ah-King, 2012, s. 20). Samuelsson 

(2008) menar att även en utställning kan påverka hur vi ser på kön. Hon har undersökt hur 

Naturhistoriska museet har ställt ut djur utefter vilket kön de har och kommit fram till att hanarna 

ofta står i fokus och honan ofta finns i bakgrunden (Samuelsson, 2008, s. 167-168). 

 

Museum är förpliktade att garantera kulturarvets demokratiska funktioner. Museum ska ge alla 

brukare, oavsett kön, etniskt tillhörighet eller klass möjlighet att kunna identifiera sig och 

tillgodogöra sig detta kulturarv. Museerna verkar i en tradition där normen är vit västerländsk man, 

som dessutom är aktiv medan kvinnan är passiv (Belloni, 2005, s. 167). Forskning om könsroller 

har ofta förvrängts, vilket i sin tur har påverkat samhällets kollektiva förståelse av könsroller. 

Biologiska argument framförs ofta inom samhällsdebatten och används stöd för män och kvinnors 

”naturliga” roller i samhället. Dessa argument kan ha stor betydelse för hur vi ser på oss själva, och 

de kan även ge avtryck i äktenskapslagstiftningen och föräldraförsäkringen. Genom att ordet genus 

infördes på 1970-talet kunde man nu synliggöra att alla skillnader mellan män och kvinnor inte kan 

ses som biologiskt givna. (Ah-King, 2012, s. 11-12 & s. 14). Belloni (2005) menar att det även är 

upp till dem som arbetar på museer att antingen acceptera de givna normer eller aktivt arbeta mot 

dem för att öka dess medvetenhet, problematisera samt förändra (Belloni, 2005, s. 153).  
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6. Undersökning 

Det jag ville undersöka med mina observationer var hur museipedagogerna könar den utställning 

som de visar, samt vilka olika typer av kön som de använde sig av. Jag gjorde fyra observationer 

som ägde rum under tre olika dagar. Jag har även undersökt utställningen som en del i min 

observation. Före min första observation ville jag bekanta mig med utställningen på egen hand, så 

jag besökte museet för att få en överblick om hur det såg ut. Det var även då jag planerade var min 

position skulle vara under mina observationer. Undersökningarna är i uppsatsen uppdelade efter 

vilken avdelning de är gjorda på. Dock har jag valt att kalla dem ”undersökning 1,2,3 & 4” efter 

vilken ordning jag utfört dem. 

 

Jag har valt att utföra mina observationer på Evoutionsmuseet i Uppsala. Museet grundades 1999 ur 

Uppsala universitetets tidigare naturhistoriska museet. Idag är museet en del av 

Evolutionsbiologiskt centrum, även kallat EBC. Här finns flera unika samlingar, bestående av mer 

än fem miljoner föremål av djur, växter, svampar, lavar, mineral, dinosaurier och andra fossil 

(Evolutionsmuseet, Myrdal, 2012). Bilderna jag använder i avsnitten är tagna av mig och 

publicerade med godkännande från Evolutionsmuseet. 

6.1 Avdelningen för paleontologi 

Med paleontologi menas läran om gammalt liv. 

Här finns bland annat dinosaurier, fossiler, 

mineraler samt information om människans 

evolution. Några fossiler och växter är förstenade 

medan några är avtryck. Utställningarna innehåller 

även flera samlingar av fossila ryggradslösa djur 

som exempelvis trolibiter, bläckfiskar, snäckor och 

koraller. 

 

På paleontologi-avdelningen finns Nordens största 

samling av äkta dinosaurieskelett och även skelett 

från urtida fisködlor och svanödlor (Evolutions-

museet, Myrdal, 2012). Alla ben i dinosaurierna är 

inte äkta, utan vissa delar är  
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gjorda av plast. Det finns även hela skelett som 

inte är av äkta vara, exempelvis tyrannosaurus rex-

huvudet som visas på bild längst ner till höger.  

 

Vid varje dinosaur-monter finns det en liten skylt 

med information om den specifika dinosaurien. 

 

 

6.1.1 Observation nr. 1 

Vid min första observation observerade jag museipedagog 1 då hen hade en visning för en 

förskolegrupp. Visningen började i det största rummet, framför de dinosaurierna som finns utställda 

på bild 1 ovan. Vidare förde museipedagogen in oss i det rum där vi först kommit in. Det rum där 

tyrannosaurus rex-huvudet och triceratopsen finns. Visningen avslutades i ett tredje rum, där 

vattendjuren finns utställda. Under visningens gång ställer museipedagogen öppna frågor i sitt 

samtal med barnen. Hen väntar på svar och ber barnen upprepa om hen inte hörde exakt vad de sa. 

Museipedagogen ger alla dinosaurier samma värdering genom att kalla alla för häftiga och coola. 

Hen könar inte dinosaurierna alls, utan benämner alla för den. Ex ”vad är det här för dinosaurie?” 

och ”varför tror ni att den är en köttätare?”. Något som bör tilläggas är att museipedagog 1 

beskriver sig själv som medveten inom genus samt att hen har ett intresse för ämnet. 

 

 Är det någon som vet vad det här är för storts dinosaurie? […] En T-Rex! Den äter ju kött, eller hur? Och 

det fanns ju många köttätande dinosurier i olika storlekar. Där (pekar) har vi en liten. Den var liten som 

en höna. Men T-Rexen var ju jättestor. […] Man kan kalla dom för köttätare. 

 

 Vad är det här för dinosaurie, tror ni? […] Hur ser ni att det är en köttätare? Man ser det ganska klart på 

tänderna, för den har ju såna här spetsiga tänder. Ser ni? 

6.1.2 Observation nr. 4 

Även denna observation är av museipedagog 1. Hen hade en visning för en blandad grupp där 

barnen går i förskoleklass till tredje klass. Denna visning påbörjades i den del där receptionen, 

caféet och souvenir-affären finns. Vidare gick vi upp för trapporna till den del där dinosaurie-

skeletten finns. Museipedagogen förde oss vidare in till det rum där observation nr. 1 började. Där 

avslutade hen visningen och barnen fick själva fortsätta titta på utställningen. 
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Nedan kommer ett citat hämtat från min inspelning, då museipedagogen berättar om en penta-

ceratops sköld, och vad den kan ha använts till. Det är här som är det enda tillfället då musei-

pedagogen berättar om djurens olika kön: 

 

Och så har den, den här stora skölden. Den vet man inte riktigt vad de hade den till, har ni några 

gissningar? […] En del tror att den var till försvar. Om det kom en sån här tyrannosaurus rex och ville 

bita tag i den, så kan den där skölden vara jättebra att ha. […] Sen är det många som tror att den hade 

den här skölden för att den skulle vara snygg. När de ville ragga lite på varandra och skaffa triceratops-

bäbisar. Det är ju jättemånga djur som har såna där grejer, så att de ska få djurungar med varandra. Har 

ni sett en påfågel någongång? vad är det påfågelshanen har som inte honan har? […] Det är en sån här  

lång stjärt. En stor, stor lång stjärt. Och den här (visar tillbaka till skölden) kan säkert ha varit jättefin 

med massa färger och grejer… 

 

Observationerna på paleontolog-avdelningen var väldigt olika varandra. Den första visningen jag 

observerade var den enda som var tillsammans med barn från förskolan. Den andra visningen var 

tillsammans med lite äldre barn. De gick i förskoleklass till tredje klass. Åldern på barnen 

påverkade upplägget på visningarna. Museipedagogen använde olika tillvägagångssätt då hen 

samtalade med förskolebarnen och när hen samtalade med de äldre barnen. För de äldre berättade 

hen exempelvis mer om fortplantningen än vad hen gjorde för förskolebarnen. 

6.2 Val-avdelningen 

Inne på val-avdelningen finns det en mängd olika 

djur, allt från sälar till mammutar. Mitt i den stora, 

avlånga salen, ligger två stora benbitar som 

påminner om betarna på en elefant (se bild). Dock 

är det är ingen elefant. Det är en underkäke av en 

val. 

 

Längst väggarna i salen finns andra djur utställda, 

exempelvis struts och säl. Dock handlade visning-

en inte om dem utan endast om valarna. 

6.2.1 Observation nr. 2 

Under denna observation var det museipedagog 2 som höll i visningen av valarnas evolution. Hen 

hade en visning för barn som gick i andra klass samt i särskolan. Hen börjar visningen med att hälsa 

barnen välkomna till visningen. Hen är placerad på golvet med den stora valkäken bakom sig. Hen 
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börjar med att beskriva hur valarnas utveckling skett, hur de såg ut för miljontals år sedan etc. Hen 

använder sig av skyltar för att visa hur valarnas släktingar såg ut. Då hen vänder på skylten ser man 

skelettet på djuret, och hur det påminner om vår nuvarande vals skelett. Då museipedagogen 

beskriver valarna och dess tidigare släktingar, beskriver hen dem väldigt objektivt.  

 

 Valarna härstammar från ett djur som har levt på land och sen anpassat sig mer och mer till havsliv. […] 

Den första valen som levde för kanske 80 miljoner år sedan, vilket är jättelängesen, såg ut såhär (visar 

bild). Det här är den första urvalen. […] Den levde på land, det ser man, den har ju fötter. Den har svans, 

den har fyra ben, den hade små klövar. Och den hade som en lång nos, och den hade näsborren längst 

fram. Och den hade päls. 

 

Då museipedagogen börjar tala om valarnas evolution benämner hen ej att det är honan som föder 

ungen, utan hen säger ”varje gång den får ett barn”, eller exempelvis ”om den här valen får ett 

barn”. 

 

Detta var den enda observationen jag gjorde av museipedagog 2, då hen endast arbetar deltid. Trots 

att jag endast fick möjligheten att observera museipedagog 2 en gång gav den observationen min 

studie mycket material. Genom att observera två museipedagoger ges jag en bredare uppfattning om 

hur deras arbete går till. Museipedagog berättade även för mig att då hen arbetar på paleontologi-

avdelningen har hen en tendens att köna utställningen, då de som arbetar med den har döpt dino-

saurierna. Det hade varit intressant att observera museipedagog 2 under en visning på paleontologi-

avdelningen, men tyvärr gavs jag inte möjligheten att göra detta.  
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6.3 Avdelningen för svensk fauna 

I zoologi-huset finns det flera avdelningar, bland 

annat en med utländsk fauna och med svensk 

fauna. På avdelningen för zoologi finns det över 

5000 olika uppstoppade djur (Evolutionsmuseet, 

Myrdal, 2012). Inne på avdelningen för svensk 

fauna finns de djur som lever vilt i Sverige. De är 

uppdelade i olika montrar, bland annat finns det en 

monter för olika rovdjur, och en annan för olika 

bytesdjur. 

 

Vissa av de uppstoppade djuren är väldigt gamla 

utställningsexemplar. Museipedagog 1 berättade 

för mig att några av djuren är väldigt dåligt 

uppstoppade, då man inte hade samma expertis 

förr som vi har idag. Hen berättar att djuren bland 

annat har börjat tappa sin hållning lite, och att 

deras päls och konstruerade ögon ser väldigt dåliga 

ut. 

 

Varje djur har en liten skylt där det står djurets 

namn på latin och på svenska. Vissa djur finns 

även märkta med vilket kön det har. Exempel på 

detta visas på bilden av räven, där skylten visar att 

det är en uppstoppad rävhona som är utställd. 
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6.3.1 Observation nr. 3 

Denna observation är av museipedagog 1 då hen hade en visning för barn i första klass och barn 

från särskolan. Visningen tar plats på den svenska fauna-avdelningen i zoologi-byggnaden. 

Museipedagog 1 börjar med att hälsa barnen välkomna samt berättar att se sitter mellan rovdjuren 

och bytesdjuren. Under den här visningen talar museipedagogen om olika skillnader mellan rovdjur 

och bytesdjur. Hen använder rätt ord när hen talar om djuren, som att de ”fäller” sitt byte. Musei-

pedagogen värderar djuren lika genom att kalla dem för ”fina”. 

 

Museipedagogen tar upp en björnskalle för att visa barnen. Då hen pratar om björnen i singular 

säger hen ”vad har den för tänder”. I plural kallar hen björnarna för ”dom”. Museipedagogen talar 

om att alla rovdjuren, förutom vargen, lever ensamma. Dock när de ska föröka sig beskriver 

museipedagogen det som att ”när de ska skaffa ungar så möts de, för de hittar varandra på lukten”.  

 

 Det här hörni, det här är en björnskalle. Och björn, det är ju det största rovdjuret vi har. […] Kommer ni 

ihåg vilka tänder det var som man skulle kika på om den åt mycket kött? Hur ser dom ut på den här? Har 

den stora såna sax-tänder? Näe, eller hur? Är det någon som vet varför den här inte har stora sax-tänder så 

den kan klippa sönder kött? […] Det här kanske betyder att björnen inte äter så mycket kött. Tror ni att 

jag har rätt? 

 

 De flesta av de här djuren lever själva i skogen, förutom vargen då som lever i flock tillsammans med 

andra vargar. Så brukar de mötas när de ska få ungar sen. Då känner de på lukten var de andra är. 

 

Museipedagogen könar inte djuren någon gång under visningen, dock är visningen könad. Det syns 

även på bilden av räven på förgående sida. Vid djuren på utställningen finns det en skylt med dess 

namn. Bredvid namnet på skylten finns det en symbol för man eller kvinna, för att beskriva om 

djuret är en hona eller hane. Detta på grund av att hanar och honor kan skiljas mycket i utseende i 

djurvärlden. 
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7. Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur museipedagoger använder genus i sin verksamhet. Jag har 

undersökt hur museipedagoger på Evolutionsmuseet i Uppsala könat dinosaurier och djur i samband 

då barn varit på en visning. I analysdelen framgick det att museipedagogerna varit väldigt medvetna 

inom queer och genus. Då det inte funnits så mycket forskning inom museipedagogik utifrån ett 

queer- och/eller genusperspektiv är det en svårighet att få en bred kunskap om ämnet före mina 

observationer. Jag har istället fått god kunskap om ämnet tack vare de observationer jag utfört och 

de artiklar, böcker och avhandlingar jag läst under studiens gång. Mina teoretiska utgångspunkter 

har grundat sig i ett queerperspektiv och ett sociokulturellt perspektiv. Museipedagogerna har, 

genom ett sociokulturellt lärande, kunnat ge barnen kunskap om dinosaurier, valar, samt nordisk 

fauna. De har mött barnen i deras proximala utvecklingszon och därmed bidragit av sin kunskap om 

visningarna. 

 

En avgörande faktor som kan vara värd att nämnas är att museipedagogerna blev informerade om 

studies syfte innan dess början. De visste alltså om att jag skulle utgå från ett genusperspektiv i 

mina observationer. Detta kan ha lett till att museipedagogerna var uppmärksamma på att inte 

tilldela något kön åt utställningsobjekten, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. En 

fundering som jag har haft i åtanke är hur mina observationer hade sett ut om museipedagogerna 

inte vetat om mina frågeställningar och mitt syfte före studiens början. Jag undrar även vilka 

konsekvenser det hade kunnat leda till om museipedagogen hade talat om vissa dinosaurier som 

”han” och vissa som ”hon”. Hade detta lett till att barnen pratat om utställningsobjekten med ett 

kön, istället för att benämna alla som ”den”? 

 

Under min fjärde observation, som beskrivs under rubrik 6.1.2, lyfter jag fram ett citat då 

museipedagogen börjar berätta om påfåglar och hur hanens stjärtfjädrar finns till för att göra hanen 

mer åtråvärd för honan: ”Har ni sett en påfågel någongång? vad är det påfågelshanen har som inte 

honan har? […] Det är en sån här  lång stjärt. En stor, stor lång stjärt.” Detta är enda gången under 

mina observationer som jag uppfattar att museipedagogerna nämner att djur har olika kön. 

 

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter kommer jag att diskutera samt redovisa mitt resultat från 

mina observationer. Under rubrik 7.1 redovisas svaret på min första frågeställning Hur könar 

pedagogen de utställda dinosaurierna och djuren på Evolutionsmuseet i samband med visningar för 
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förskolebarn? Under rubrik 7.2 presenteras diskussion och resultat utifrån min andra frågeställning 

Vilka olika typer av kön tilldelas föremålen sker under visningen på museet? 

7.1 Hur könar pedagogen de utställda dinosaurierna och djuren på 
Evolutionsmuseet i samband med visningar för förskolebarn? 

Under visningarna var museipedagogena väldigt medvetna om genus, vilket kan vara en följd av att 

de vara medvetna om vad min utgångspunkt skulle vara samt vad mitt studiesyfte var. De tilldelade 

inte kön till dinosaurierna och djuren på visningen en enda gång, utifrån vad jag uppfattade vid 

mina observationer samt då jag lyssnat igenom mina ljudupptagningar. Visningen är könad på så vis 

att det finns skyltar vid vissa av djuren (se bild under avsnitt 6.3). Dock bidrog inte detta till att 

museipedagogen köande djuret. Hen benämnde de djur med angivet kön på samma vis som de som 

var neutrala, alltså de som inte hade något kön angivet via en skylt. Utifrån ett genusperspektiv 

ligger stor fokus vid hur manligt och kvinnligt gestaltas, och hur vi skapar manligt och kvinnligt i 

vår vardag. Genom att inte benämna djuren med något specifikt kön bidrar museipedagogerna till 

en mer könsneutralt visning (Brade, 2008, s. 20). Samuelsson (2008) lyfter hur djur ofta porträtteras 

olika utifrån vilket kön de har (Samuelsson, 2008, s. 167-168). Detta är dock inget jag uppfattar att 

Evolutionsmuseet gör, utan djuren är placerade och porträtterade på samma sätt, oberoende av kön. 

 

Då jag utförde min andra observation på paleontologi-avdelningen var det den första och enda 

gången som någon av museipedagogerna nämnde att djuren hade olika kön. Jag upplevde inte att 

detta var en del av visningen, utan museipedagogen kom in på ett sidospår då hen berättar för 

barnen om en triceratops och dess sköld som eventuellt hade olika färger. Då börjar 

museipedagogen berätta om påfåglar och hur hannen har en färggrann stjärt för att imponera på 

honan. 

 

Något man bör ha i beaktande är att museipedagogerna var i förtid informerade om vad jag skulle 

observera. De visste om att jag skulle utgå från ett genusperspektiv i mina observationer, samt att 

jag skulle undersöka hur de könade utställningen. Detta kan ha påverkat studiens resultat. 

 

Under observation 6.2 talade museipedagog 2 om valar och dess evolution. Hen beskriver hur 

valarna förökar sig. Hen berättar inte om att en hona och en hane ska skaffa barn, eller om den hona 

får en unge. Hen talar endast om valarna i könsneutrala former: ”när den skaffar ett barn”. Inom 

queerteorin utmanar man det faktum att heterosexualiteten ska vara den sexualitet som är den mest 

normala och eftertraktade, men kritiserar heteronormen (Ambjörnsson, 2006, s. 52; Ah-King, 2013, 

s. 47-48).  
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7.2 Förekommer det olika typer av köning av föremålen under visningen 
på museet? 

Pedagogerna har varit väl medvetna om att inte köna utställningen då de har haft i visningar 

tillsammans med barn. De har pratat om djuren och dinosaurierna med ett könsneutralt 

tillvägagångssätt. Under mina observationer har jag inte hört museipedagogerna könat utställningen 

någon gång. De har inte använt ordet ”hen” utan har istället prata om utställningsföremålen som 

”den” och ”dem/de”. Ah-King (2012) menar att de ord vi använder påverkar hur vi uppfattar 

verkligheten och det är därför viktigt att museipedagogerna är noggranna med att uppmärksamma 

hur språket brukas (Ah-King, 2012, s. 20).  

 

Inom queerteorin talar man mycket om hur man är kritiskt till de normer som är sexuell identitet. 

Man intresserar sig för hur normerna skapar hierarkier, man intresserar sig för heteronormen. 

Heteronormen synliggör de normer vi lever med i dagens samhälle och lyfter fram en heterosexuell 

modell som som den mest eftersträvansvärda formen av samliv (Ambjörnsson, 2006, s. 78). Genom 

att museipedagogerna använder könsneutrala ord för att beskriva visningen går de emot hetero-

normen, och bidrar därför inte till den i sitt arbete med visningar för barn.  
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