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Sammanfattning 
 

Att jag valde att skriva ett arbete om lärande på museum och dess relevans grundar sig i mitt eget 

intresse för museum som jag alltid haft. Jag har alltid uppskattat ett museibesök och alltid känt att 

det varit givande. Därför ville jag med detta arbete ta reda på, med hjälp av Gamla Uppsala 

museum, hur de arbetar mot förskolan och vad som ses som relevant för dessa barn. Jag vill ta reda 

på hur de arbetar och vad de har för syfte bakom det lärande det vill förmedla till barnen. För att ta 

reda på detta samlade jag på mig tidigare forskning om detta ämne och läste in mig på vad 

museipedagogik innebär. Jag intervjuade sedan en museipedagog på Gamla Uppsala museum och 

observerade även denna vid ett annat tillfälle. Genom att jag använde mig av en strukturerad 

intervju och en ostrukturerad observation fick jag fram ett bra underlag till min analys. Jag fick höra 

museipedagogens åsikter om hur hen arbetar och hur hen skulle vilja utveckla sitt arbete mot 

förskolan. Även hur relevant hen tyckte arbetet med barn i de yngre åldrarna var samt vad för syften 

som borde tas i åtanke. När jag sedan gjorde min observation kunde jag få se med egna ögon hur 

det kan gå till när man har en visning för barn i förskolan och det hjälpte mig att få en större 

förståelse av det jag redan fått fram från intervjun. 

Genom att jämföra min tidigare forskning med det jag fått fram via intervjun och observationen 

kunde jag se ett tydligt mönster och en bekräftelse på mina egna åsikter om lärande på museum. På 

museum kan barn utveckla både kunskaper och färdigheter samt utvecklas som individer. Genom 

att komma till en annan miljö öppnas nya dörrar i deras tänkande och där kan de tillsammans 

uppleva något helt nytt. Kunskap är inte allt barnen kan få med från museum, de får även med sig 

upplevelsen och nya intryck. Detta får dem att växa som människor. Därför måste vi pedagoger, 

som har ansvar över barns lärande, ta vara på museer och de resurser som finns där. Resultatet visar 

på stor relevans för museipedagogiken och hur den kan berika barns lärande och utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning och bakgrund………………………………………………………4 

1.1 Gamla Uppsala…………………………………………………………………….…...4 

1.2 Syfte……………………………………………………………………………….…...5 

1.3 Frågeställning…………………………………………………………….……….……5 

. 

2. Tidigare forskning……………………………………………………………6 

2.1 Sverige…………………………………………………………………………….…...6 

2.2 Internationellt…………………………………………………………...……..….……7 

 

3. Teoretiska utgångspunkter…………………………………………………...9 

3.1Sociokulturellt lärande……………………………………………………………..…...9 

3.2 Museipedagogik………………………………………………………………….…...10 

 

4. Metod………………………………………………………………………..12 

4.1 Strukturerad intervju…………………………………………………………..………12 

4.2 Ostrukturerad observation……………………………………………………..............13 

4.3 Etik………………………………………………………………………………..…...14 

 

5. Undersökning……………………………………………………………….16 

5.1 Hur arbetar personalen på Gamla Uppsala museum mot förskolan  

och på vilket sätt gör de det?.....................................................................................16 

5.2 Vilka möjligheter finns det för barn att  

        lära på Gamla Uppsala museum?.................................................................................20 

 

6. Diskussion…………………………………………………………….……..23 

 

Referenslista……………………………………………………………….……25 

 

Bilaga: Intervjufrågor…………………………………………………………..27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

1. Inledning och bakgrund 
 

Intresset för museum har alltid funnits hos mig och jag har ofta besökt dem med både skola och 

familj. Jag har alltid tyckt det varit kul och spännande att få besöka museum och få lära sig skillnad 

mellan nu och då, men även för att få se vissa saker ut en annan synvinkel. Att då få gå på museum 

och få den upplevelsen värdesätter jag mycket högre än att få lära mig samma fakta genom en bok. 

Jag kan minnas att jag alltid tyckte det var som att komma in i en annan värld, att man kunde 

drömma sig bort och låtsas att man hamnat någon helt annanstans för ett tag. Jag minns att jag 

upplevde mycket mystik och spänning på museum.  

 

Jag har alltid brunnit mer för det praktiska än det teoretiska och tycker personligen att det blir 

roligare att lära sig när man får känna sig involverad på det viset man får göra på museum. När jag 

väl fick den här idén om lärande på museum kunde jag inte släppa den och den växte sig bara större 

och starkare. När jag sedan började leta bland tidigare forskning inom lärande på museum märkte 

jag att det fanns en del, men att det mesta var på engelska. Men med tanke på hur mycket jag tror 

man kan få ut av museum finns det inte forskning nog, därför kändes detta mer och mer relevant.  

 

 

1.1 Gamla Uppsala 

 

Under slutet av forntiden var Gamla Uppsala högar Sveriges främsta kungsgård där stora kungar 

begravdes. Det har länge framställts som viktigt, inte bara i Uppsala, att dessa högar i Gamla 

Uppsala bevaras. Det ses som ett stort kulturarv för hela Sverige (Gamla Uppsala 

fornminnesområde, 1949, s. 352, 356). Men det var inte förrän sommaren 1846 som den första 

arkeologiska utgrävningen skedde. Vad de fann var saker som man förr såg som dyrbara, vilket 

tydde på att viktiga människor hade begravts. Fortfarande vet man dock inte exakt vilka som legat 

begravda där. Vid dessa utgrävningar fann man även spår efter stora bosättningar, vilket tydde på 

att flera hus en gång byggts på platsen. I Gamla Uppsala finns även en kyrka från 1000-talet där den 

första ärkebiskopkyrkan uppfördes, innan den flyttades in i den moderna delen av staden ungefär 

100 år senare (http://www.raa.se/upplev-kulturarvet/gamla-uppsala-museum/gamla-uppsalas-

historia/). 

 

Gamla Uppsala museums basutställning handlar om Gamla Uppsalas historia, vilket är det primära 

som visas på museet. På nedre delen av museet kan man följa en berättelse om Gamla Uppsala. På 

en lång vägg kan man se bilder och texter som visar utvecklingen av Gamla Uppsala från medeltid 

och framåt i tiden. Man får även veta en del om vilka myter som funnits och vilka som lever kvar än 

idag. Går man sedan upp en våning kan man där se forskare som visar sina olika syner på den tidiga 

historien i Gamla Uppsala. Genom att visa deras tolkningar av alla de fynd som gjorts kan vi få en 

ny bild av Gamla Uppsala och kanske större förståelse för dåtiden. På museet visas olika fynd upp 

både som målningar och skrifter på väggar samt glasmontrar med saker som har sin historia i 

Gamla Uppsala (Christensson, 2000, s. 1-2). År 2013 hade Gamla Uppsala museum ca 4233 besök 

av barn och unga från skola och förskola (Myndigheten för kulturanalys, 2013, s. 29).  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur museipedagogerna vid Gamla Uppsala museum jobbar 

mot förskolan. Jag vill även undersöka hur museipedagogerna tänker kring sitt arbete mot förskolan 

samt vad de anser att deras syfte med förskolornas besök är. Jag vill veta vad museipedagogerna har 

för tankar om det de vill förmedla och få ut av sitt arbete med förskolebarn. Jag vill göra denna 

undersökning för att sprida förståelse för varför vi som pedagoger ska ta vara på de olika 

lärandemiljöer som erbjuds oss och varför just museum kan vara utvecklande för barnen samt vad 

för slags kunskap de faktiskt kan få med sig därifrån. Forskning som finns visar på att det finns 

potential för människor i alla åldrar att lära på museum. Det fattas dock forskning på hur förskolor 

använder museipedagogik i sin utbildning. Jag vill med denna studie undersöka möjligheterna till 

lärande för förskolebarn på museum. 

 

 

1.3 Frågeställning 

 

Hur arbetar personalen på Gamla Uppsala museum mot förskolan och på vilket sätt gör de det? 

Vilka möjligheter finns det för barn att lära på Gamla Uppsala museum? 
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2. Tidigare forskning 
 

Under de senaste åren har intresset för museum och dess möjligheter till lärande och utveckling 

växt väldigt mycket. Samhället har fått en större förståelse när det kommer till vikten av vad 

besökarna får ut vid ett besök. Exempelvis konversationer och upplevelser mellan samhällets olika 

individer som kan bidra till en utveckling i personers syn vad gäller samhället oss dess olika 

kulturer. Därför har detta ämne nu blivit mer och mer populärt i samhället (Macdonald, 2006, s. 1). 

Museum har visats vara ett bra ställe för lärande för alla åldrar. Där har vi möjlighet att alla vara 

delaktiga i den verksamhet som bedrivs. Där skapas ett lärande som är kreativt och lustfyllt och ger 

inspiration (Ljung, 2009, s. 20, 59). 

Det har visat sig att det finns mer internationell forskning inom detta område än när det kommer till 

svensk forskning. Framförallt finns det en mängd internationell forskning angående besöksstudier. 

Dessa har gjorts för att se hur besökarna på museerna tar till sig utställningarna och upplever 

besöket. Även för att se om teorierna som framkommit innan stämmer överens med hur lärandet 

faktiskt skett. Alltså har de flesta av dessa forskningar har gjort utifrån ett utvärderingssyfte 

(Insulander, 2010, s. 22-23). 

 

Idag ses lärande på museum som en stor sak internationellt, inte minst i USA och Storbritannien. 

De lägger ner enorma resurser på att utveckla det lärande som funnits länge mot att fokuseras 

speciellt mot skolan. Dock har debatter skapats angående vilka kriterier som ska uppnås för att ett 

besök av barn ska räknas som lyckat. Besöket ska vara lärande och utvecklande för alla. Det 

framkommer att ett aktivt lärande är nyckeln till detta och det gör att museerna har ett socialt ansvar 

att se till att detta sker (Hein, 1998, s. 348-349).  

 

2.1 Sverige 

 

Berit Ljung (2009) har forskat en hel del om museipedagogik. Hon har skrivit sin avhandling för att 

sprida en större förståelse av begreppet museipedagogik och dess breda innebörd. Hon menar att 

begreppet museipedagogik kräver fler än ett svar på vad det innebär. Med detta vill hon sprida 

utvecklingen av de kommunikativa referensramar som finns för museipedagogik. En studie hon tar 

upp, som gjordes bland museipedagoger, visade att de ville jobba mer med pedagogik men att tiden 

inte fanns. De ville ha mer tid till för- och efterarbete samt så kände de att de saknade vissa 

erfarenheter och ville kunna ta del av pedagogiska idéer och exempel från andra (Ljung, 2009, s. 

14, 67, 97-99). I och med att ha läst detta skulle det vara intressant att se hur synen på detta, tiden 

och engagemanget för pedagogiken, finns ute på Gamla Uppsala museum.  

Ljung (2009) är även mycket Deweyinspirerad i sin forskning och tar upp mycket om honom och 

hans arbete med museum samt hans utveckling av erfarenhetsspridningen i världen (s. 9, 84-85).  

 

Eva Insulander (2010, s. 15-16) har i sin avhandling undersökt besökares engagemang när de är på 

museum och hur väl de tar vara på de resurser som erbjuds dem. Denna undersökning gör 

Insulander utifrån ett designorienterat multimodalt perspektiv.  Hon tittar även på utställningar och 

på vilket sätt de är uppbyggda. Hon vill med detta ge en djupare förståelse för de kommunikativa 

variationer som finns erbjudna på museerna, inget rätt och fel, här visar hon olika sätt att arbeta på. 

Anledningen till studien är att Insulander tycker det saknas forskning inom detta ämne och hoppas 
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fler forskar vidare. Här vill jag då se, i mitt besök på Gamla Uppsala museum, hur deras utställning 

ser ut och hur de använder den för, i det här fallet, förskolebarn.  

 

Till sist vill jag ta upp Eva Davidsson och Anders Jakobsson (2012, s. 1-2) och deras 

undersökningar. De har, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, tittat på hur museibesökare lär och 

vad de tar till sig när de besöker museer. De fokuserar på besökarna, på deras upplevelse och 

interaktion med andra. De tar upp olika teorier och diskussioner kring olika tankar och åsikter om 

lärande på museum. Här vill de få fram och föra vidare en förståelse om människors upplevelser. 

Allt detta genom att ha samlat olika författare i ett och samma verk. Eftersom jag inte ska fokusera 

på barnen i min studie utan på museipedagogen, samlar jag dessa fakta genom att höra vad hen har 

att säga om vad de erbjuder barnen och hur de brukar agera och interagera under visningar.  

 

2.2 Internationellt  

 

Eilean Hooper-Greenhill (2000, s. 3-5, 24) har intresserat sig mycket för just museum och det 

lärande man kan bedriva där. Hon vill visa med sin forskning varför det är viktigt med lärande på 

museer och hur vi ska göra för att ta vara på det. Med sitt arbete visar hon olika sätt att lära och 

olika sinnen att utveckla samt vad det betyder för vår utveckling i samhället. Utvecklingen är så 

mycket större än bara kunskapsmässig. Detta är något som knyts an med mitt arbete då jag vill ta 

reda på vad det är barnen kan utveckla för slags kunskaper på museum. Här vill jag se bredden av 

kunskapen och vad museum att erbjuda.  

 

En annan som lagt ner stor energi på forskning runt museum är George E. Hein. Han har 

exempelvis i en av sina forskningar, tillsammans med Lesley College, förklarat samhällets 

förändrade syn på museer och hur museers egna tankar kring lärande har utvecklats genom åren. De 

berättar i denna hur museer förändrat sina verksamheter för de behov som finns i samhället. 

Utbildning och lärande har blivit mer och mer viktigt över hela världen och detta märks även mer 

och mer på museum, de utvecklar och bygger upp sina utställningar och visningar efter behov och 

intressen i samhället (1995, s. 1-19). Denna utveckling och förändrade syn som finns angående 

lärande på museum vill jag, genom mitt arbete, få ta del av och se hur det tillämpas på Gamla 

Uppsala museum. Även hur de vill utveckla sin verksamhet och arbetet med barnen, för att ta vara 

på det som erbjuds. Här tar Hein (1998, s. 340-350) upp, i en egen studie, vikten av att ta vara på 

museum som en lärande plats samt vilken utveckling som kan ske för besökarna. Även hur museum 

kan göra för att utveckla sin verksamhet på bästa tänkbara sätt. Han gör även en jämförelse mellan 

Vygotskij, Dewey och Piaget och deras tankar kring lärande på museum. I sin bok från 2004 skriver 

Hein enbart om John Dewey och hans arbete kring museum och lärande. Han berättar om Dewey 

och hans intresse för museum i allmänhet och hur det senare utvecklades till att han förespråkade att 

museum skulle vara en central plats för barn och elevers lärande (2004, s. 413-415).  

 

John H. Falk och Lynn D. Dierking (2000, s. 1-3) skriver tillsammans om hur saker i samhället tagit 

över folks intresse att gå på museum. Antalet museibesökare har minskat radikalt genom åren och 

folk tar sig hellre tid till andra saker. Men de förklarar här potentialen som finns på museum och att 

det där finns något för alla, både barn och vuxna. De menar att från böcker och tv kan alla också 

lära, men till museum kan man komma tillsammans och lära tillsammans på ett hela annat och 

öppet sätt. Men de tar även upp de tankar som finns hos många, om det faktiskt sker så mycket 
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lärande på museum och vad det då är man lär sig. Meningen med deras bok är att vi ska få svar på 

dessa frågor, om vad och hur vi lär på museum och varför det ses som viktigt.  Med dessa olika 

tankeställare som dessa två tar upp i sin bok, kommer intresset fram att ta reda på hur 

museipedagogen på Gamla Uppsala museum ser på lärande i grupp och om skillnader i åldrar spelar 

någon roll när det kommer till lärande på museum.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

 

3.1 Sociokulturellt lärande 

 

I mitt arbete har jag valt att utgå till största del från det sociokulturella lärandet och de verktyg jag 

kan använda mig av därifrån, därav att detta avsnitt mestadels tar upp detta lärande och perspektiv. 

Att jag valt att utgå från det sociokulturella lärandet i mitt arbete beror på att jag själv ser museum 

som en plats där man lär bäst tillsammans med andra, samt att jag har en positiv inställning till ett 

lärande där man lär i dialog med andra människor. Jag ser ett sociokulturellt lärande som ett positivt 

lärande och något jag själv kommer tillämpa i min framtida yrkesroll. Att se till varje individ och 

deras behov, istället för att se till en hel grupp utifrån samma behov, lägger jag stor vikt på. Att 

använda sig av det material och de resurser de har på ett museum, och av dem skapa ett äventyr 

samt ett lärandetillfälle för besökarna, tar museipedagogerna vara på det kulturarv som bevaras. Jag 

vill se hur kulturarv som bevaras på Gamla Uppsala museum, det vill säga alla de forntida föremål 

de funnit vid uppgrävningar, tillämpas vid besöken. Eftersom det visat sig att besök på museum är 

mest givande då det involverar interaktion med andra människor tyckte jag det var en självklarhet 

att välja det sociokulturella lärandet som teoretisk utgångspunkt. Det sammanfaller med mitt arbete 

och de forskningsfrågor jag har samt att det sociokulturella lärandet skapas helt naturligt i museets 

miljö.   

 

Inte förrän på 1700-talet började begreppet museum användas. I början var museum begränsade till 

de rikare människorna och högre uppsatta i olika yrken så som till exempelvis forskare (Ljung, 

2009, s. 23). Idag är museum i Sverige öppet för allmänheten och 2007 uppskattades det att Sverige 

hade omkring 2000 museum. Etableringen som skett i vårt samhälle bland museum har skett de 

senaste decennierna (Ljung, 2009, s.24). Inte förrän på 1960-talet började museum bli mer 

pedagogiska och 1969 uppstod begreppet museipedagog för första gången. Museipedagog har visat 

sig vara ett brett begrepp som bara blivit bredare med åren. Detta går hand i hand med att 

pedagogiken och lärandet även blivit bredare och mer mångsidig (Ljung, 2009, s. 36, 39).  

Något som vi är i tydligt behov av är större förståelse för museipedagogers kompetens och vilken 

potential det ligger i museer som lärandemiljö. Här kan barn få ta del av ett personligt och socialt 

konsekvent lärande (Ljung, 2009, s. 62). Man får även lära både mentalt och fysiskt, vi är alla i 

behov att lära på båda sätten (Hooper-Greenhill, 2000, s. 24). Att barnen och eleverna ska få 

komma till museum ska vara något mer än bara ett avbrott från skolan, tillfället ska tas tillvara. 

Kulturrådet (1999) lät museipedagoger fylla i en enkät. Genom denna fick de fram att 

museipedagogerna gärna samarbetar med skolan och att de gärna vill utveckla det arbetet. Dock 

känner de att tiden och resurserna inte räcker till för att genomföra det de vill och egentligen kan. 

Det framkom att stora ambitioner fanns och att museipedagogerna var villiga att skapa underverk 

med få resurser (s. 7-9). Museers ansvar är att se till barns och ungas delaktighet i kulturlivet 

utvecklas. Besöket ska vara en fin balans mellan en kunskapsförmedling och en spännande 

upplevelse (Kulturrådet, 1999, s. 5-6). Inom det sociokulturella lärandet betonas vikten av att lära 

tillsammans med andra. Det behöver inte vara lärande inom skolans väggar, vi kan få ett lika bra 

lärande exempelvis under middagen med familjen (Säljö, 2000, s. 12). Aktivt lärande i olika miljöer 

har visat sig vara positivt och själva platsen för lärande har visats sig vara mycket viktig, mycket 

viktigare än tidigare år (Hein, 1998, s. 6). Det handlar om att individer är aktiva i kommunikationen 
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med varandra, det är på det viset - i ett sociokulturellt perspektiv - vi blir delaktiga i nya färdigheter 

och kunskaper (Säljö, 2000, s. 37). Eftersom lärande på museum visar på interaktion och samspel 

mellan individer styrker detta den sociokulturella inlärning som Vygotskij predikade för. Här får 

barnen byta åsikter med varandra, de får diskutera och lära av varandra (Hein, 1998, s.149). En 

annan person som förespråkade det sociokulturella lärandet, och som även haft en stor betydelse för 

den utveckling av lärande på museum som skett, är John Dewey. Han ansåg att museum kan ha en 

stor roll i lärandet och att de borde vara associerade med livserfarenheter. Dewey predikade för att 

barn lär sig minst lika bra på ett museum som i skolan och genom skolböcker. Dock menade han 

också att den pedagogiska verksamheten på museer måste utvecklas så upplevelsen även blir ett 

lärandetillfälle. Barnen måste få diskutera, lösa problem och bli utmanade i sitt tänkande och 

lärande (Hein, 2004, s. 10-12). 

 

Inom det sociokulturella lärandet säger man att kunskapen har en varm karaktär. Med detta menas 

att den kunskap som uppkommer har gjort det i form av engagemang och en kamp för att vilja lära. 

Kunskap ses i detta fall som ett ting, något som ska in i våra huvuden, som är socialt betydelsefullt 

och som ska hjälpa oss utvecklas i den verklighet vi lever i (Säljö, 2000, s. 26-27). Sedan i livet, när 

vi träffar nya individer och upplever nya möten, låter vi våra kunskaper återskapas och den förs 

vidare. Det sker under alla olika historiska och sociala villkor. Detta kan inte heller begränsas till 

vissa platser eller liknande, återskapande av kunskap sker inom alla olika kulturer (Säljö, 2000, s. 

38).  

 

Dagens samhälle är i ständig förändring och de flesta museum försöker hålla sig uppdaterade och 

göra förändringar i samma takt som hela samhället. De flesta museum har idag till exempelvis 

datorer och många bygger även upp sina teman på det som ses som dagens intresseområden, till 

exempelvis kön, kultur och etnicitet. De försöker visa att det de erbjuder barnen är ett livslångt 

lärande, det vill säga en kunskap barnen kommer ha med sig under hela sitt liv och ha nytta av 

(Ljung, 2009, s. 26, 32). Museer har behovet av att förmedla kunskap, relevant fakta samt ge sina 

besökare en bra upplevelse (Hooper-Greenhill, 2000, s. 28). Det museipedagogerna då måste tänka 

på är att ha en god tanke bakom den utformning de väljer att ha. Besökarna, i detta fall barnen, 

måste känna behovet av att lära på museet, deras uppmärksamhet måste fångas (Hein, 1998, s. 137-

138). 

 

3.2 Museipedagogik 

 

Museipedagogik var för okänt tidigare för mig. Begreppet i sig hade jag aldrig tagit del av, men när 

jag väl läste in mig på dess betydelse kände jag ändå igen det. Eftersom museipedagogik är när man 

lär på museum, blir detta en självklar teoretisk utgångspunkt för mitt arbete och ett verktyg som jag 

tar del och använder mig av, eftersom inom det vetenskapliga området är museipedagogik lärande 

på museum samt besöksstudier. De frågor som tas upp inom museipedagogiken hamnar inom 

ramarna för kultur- och samhällsvetenskap och även humaniora. Dock är museipedagogik ett brett 

begrepp och kan definieras på olika sätt. En syn på begreppet är exempelvis att museipedagogik kan 

ses som en betydelsefull aktivitet mellan utställningens syfte och berättelse och besökarna som 

kommer till museet. I detta fall får vi två olika perspektiv på hur detta uppfattas. Även många frågor 

kan uppkomma, exempelvis vilken betydelse själva berättelsen i utställningen har för besökarna och 
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vad kan dessa bidra med till de som kommer på besök? Vad vill museerna få ut med sina 

utställningar? (Ljung, 2009, s. 42, 44, 51). 
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4. Metod 
 

De metoder jag byggt mitt arbete på är intervju och observation. Genom detta hoppas jag kunna få 

en inblick i hur museipedagogen på Gamla Uppsala museum arbetar mot förskolan och vad hens 

tankar kring detta är. För min intervju valde jag att göra en strukturerad kvalitativ intervju (se 

bilaga). Detta för att jag ville vara säker på att jag skulle få fram just det jag behövde för mitt 

arbete. Sedan valde jag att genomföra en ostrukturerad observation, då jag tyckte detta passade bäst 

in med det jag ville få ut av observationen och för att öppet kunna ta in intryck. Det blev så att jag 

endast genomförde en intervju och en observation, detta på grund av att de på Gamla Uppsala 

museum endast hade en museipedagog som arbetade hos dem. Denna person var också den som var 

mest aktiv i arbetet med barn. Det hade absolut varit intressant att se hur olika museipedagoger 

arbetar och jämföra dem. Men jag tycker att genom att jag intervjuade och observerade en och 

samma museipedagog fick jag en större förståelse och inblick i hur man kan arbeta med barn i 

förskolan på museum. Att det endast blev en observation var för att de inte hade så många 

bokningar från förskolegrupper under den tid jag gjorde mitt arbete utan hann endast med en. 

 

4.1 Strukturerad intervju 

 

Intervjuer kan vara svårt, ju mer man intervjuar, desto vanare blir man inför det oförutsägbara 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 105). Om det ska bli en bra intervju krävs det att jag som intervjuar är 

väl förberedd på vad för frågor som ska ställas samt att vara väl inläst på ämnet i fråga. Att det finns 

planerade frågor inför intervjun och ett strukturerat manus (Kvale & Brinkman, 2009, s. 98, 146). 

Inför intervjun ska det finnas en tanke bakom det man vill få ut. Frågorna ska vara omsorgsfullt 

formulerade och väl planerade efter syftet.  

 

När jag skapade mina frågor inför intervjun delade jag först upp i olika teman: pedagogen, 

verksamheten, arbetet med förskolan samt pedagogiken. Inom dessa teman kom jag sedan fram till 

frågor jag kunde ställa så jag kunde få den information jag vill få fram (se bilaga).  

Det finns två sorters frågor som är extra viktiga när det kommer till en väl genomförd intervju. Det 

första är tematiska frågor, det vill säga vad-frågor. De bidrar till kunskapsproduktionen. Det andra 

är dynamiska frågor, det vill säga hur-frågor. Dessa frågor skapar en god intervjuinteraktion mellan 

den som intervjuar och den som blir intervjuad. Positivt är om frågorna är enkla och korta. Vill man 

även kunna ställa följdfrågor man inte planerat innan, krävs god uppmärksamhet genom ett aktivt 

lyssnande. Den som intervjuar måste lyssna till vad som sägs men också på vilket sätt det sägs 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 98, 146-147, 154). Jag valde att ha frågor som var väldigt breda så jag 

kunde få ut mycket information, men som också gav möjlighet till följdfrågor, vilket också uppstod.  

 

Museipedagogen förstod frågorna väl och svarade mycket utförligt på dem. Jag märkte att hen 

brann för detta ämne och att hen ville förmedla all sin kunskap och alla sina erfarenheter. Detta blev 

tydligt då museipedagogen besvarade i princip hälften av de frågor jag förberett utan att behöva 

ställa dem. Jag tycker detta visar på kunskap och engagemang från informanten, men också att jag 

lyckats få ihop relevanta frågor som följde ämnet och det jag ville ha reda på. 

 

Vad som ska användas för att dokumentera intervjun är individuellt. Intervjuaren kan välja att ta 

anteckningar, ljudinspelningar, videoinspelningar eller inget av dessa utan föra en loggbok efter 
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intervjun. Det som används oftast är ljudinspelning. Det ger en frihet och man kan då gå tillbaka 

och lyssna gång på gång, kanske upptäcka nya saker. Värt att tänka på under en ljudinspelning är att 

materialet ska vara hörbart, att inget bakgrundsljud stör och att personerna som ska höras inte 

mumlar (Kvale & Brinkman, 2009, s. 194). Jag valde att använda mig utav ljudinspelning under 

intervjun, just för att kunna gå tillbaka och lyssna om. Även för att kunna fokusera på personen i 

fråga och inte på att anteckna. En annan sak som är viktigt att ha i åtanke innan teknik väljs är att 

bestämma om intervjun ska återges ordagrant eller skrivas ihop till en mer formell karaktär (Kvale 

& Brinkman, 2009, s. 197). Jag valde att transkribera hela intervjun men att sedan återberätta den 

mer formellt i arbetet. Museipedagogen godkände att jag spelade in intervjun på min mobiltelefon. 

Som tidigare har nämnts fick jag ut mycket information och intervjun tog strax över en halvtimme. 

 

Bra att tänka på innan man överöser någon med en massa frågor kan det vara bra att förbereda 

denna lite innan. För att få en bekväm stämning kan småprat vara behändigt. Sedan kan man ge 

personen en orientering av intervjun, hur den kommer att gå till och även vad mitt syfte med 

intervjun är. Under intervjun är det även viktigt att visa intresse och respekt för den som intervjuas, 

visa uppmärksamhet för vad denne säger (Kvale & Brinkman, 2009, s. 144). Jag hade haft kontakt 

med museipedagogen via mail och telefon innan och förberett denna inför vad detta skulle handla 

om.  

 

För att visa den man intervjuar att man är uppmärksam och intresserad kan man emellanåt nicka 

förstående och ge små bekräftande kommentarer. Att visa ögonkontakt är också en viktig punkt när 

det kommer till att vara uppmärksam, visa att det är denna person du är koncentrerad på och inte 

anteckningarna framför dig. Det är den som blir intervjuad som är huvudpersonen och det ska 

märkas (Häger, 2007, s. 75-77). Detta är också en ut av orsakerna till att jag valde att spela in min 

intervju. Jag kände att jag ville koncentrera mig helt på museipedagogen och vad hen hade att säga. 

Att sedan sitta och transkribera intervjun gav mig en möjlighet att repetera informationen jag redan 

tagit in en gång. Som avslutning kan det gärna göras en uppföljning av den intervju som just gjorts, 

kanske vill personen i fråga komma med någon tanke eller synpunkt (Kvale & Brinkman, 2009, s. 

144).  

 

4.2 Ostrukturerad observation 

 

Efter intervjun valde jag att göra min ostrukturerade observation av den museipedagog som jag 

tidigare intervjuat. Detta för att se hur hen arbetar och om det stämmer överens med vad som sas i 

intervjun. Jag valde även ostrukturerad observation eftersom jag kände att jag inte ville bli instängd 

i mina tankar om ett visst sätt eller stirra mig blind på ett observationsschema. Min bedömning var 

att jag ändå skulle kunna få ut det viktiga ur observationen. Eftersom jag gjorde intervjun innan 

denna observation visste jag vad jag skulle fokusera på och vart jag skulle titta efter likheter och 

olikheter.  

Under hela observationen var det endast museipedagogen jag observerade och hur hen valde att 

uttrycka sig och agera i en visning för en förskolegrupp. 

Med observation i detta fall är det inom ett pedagogiskt syfte, alltså att observatören genomför en 

uppmärksam iakttagelse. När en sådan observation genomförs krävs koncentration från 

observatörens sida, detta är inte samma som en vardaglig observation (Björndal, 2005, s. 26).  
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Med en ostrukturerad observation menas det att observatören är mer öppen för vilken information 

som ska få komma ur observationen, den är inte avgränsad i samma form som den strukturerade 

observationen (Björndal, 2005, s. 50). Att tänka på under och efter en observation är att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till den information som utformas. Viktigt som observatör att ha en kritisk 

syn på allt man tar in och inte har förutfattade meningar (Björndal, 2005, s. 49).  

När sedan detta är bestämt finns det andra frågor som behöver besvaras innan man genomför en 

observation. Observatören måste bestämma vilken teknik som ska användas, om registrering av 

observationen ska ske under eller efter samt hur öppen man vill vara med att man gör en 

observation (Björndal, 2005, s. 41). Själv valde jag att föra fältanteckningar. Detta kändes enklast 

och det visade sig fungera mycket bra under observationen. Jag hade med mig mina 

forskningsfrågor under hela observationen för att få med det jag behövde till analysen av arbetet. 

Jag hade fått veta innan av museipedagogen att en visning med förskolebarn kan ta olika lång tid. 

Vissa grupper kan ta 1 timme medan andra bara endast behöver 20 minuter. Allt detta beror på den 

barngrupp som kommer. Därför kan hen aldrig vara riktigt säker på hur lång tid respektive visning 

kommer ta. Den visning jag fick observera tog ungefär 45 minuter.  

 

Något som inte ska glömmas bort är vikten av mental förberedelse (Björndal, 2005, s. 41). Viktigt 

när observationen är gjord är att gå igenom de anteckningar som gjorts under observationen och 

skriva ner och komplettera sådant som inte hanns med. Detta borde göras på en gång, annars är det 

lätt att det glöms bort (Bell, 2006, s.198). Eftersom det blev en del förkortningar under 

observationen läste jag igenom mina fältanteckningar efteråt och kompletterade så jag skulle förstå 

vid senare läsning vad jag faktiskt menat med mina anteckningar.  

 

4.3 Etik 

 

När en forskning ska genomföras och andra människor ska involveras är det viktigt att forskaren 

håller sig till de etiska regler som finns. I en forskning ska aldrig en människa kränkas eller 

behandlas illa på något vis. Människovärdet ska respekteras och inget ska göras på någon individs 

bekostnad. Det är forskarens ansvar att se till att allt sköts etiskt korrekt och att om personer som 

godkänt sin medverkan i forskningen vill dra sig ur ska detta inte vara några problem. Forskaren 

måste ha ett etiskt tänkande och själv se till att allt inom forskningen håller god kvalitet och även 

vara moraliskt korrekt. Eftersom detta är en studie som grundar sig i intervju och observation 

används endast empirin till denna forskning (http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml).  

Inom intervjutekniken finns specifika etiska riktlinjer som inte ska glömmas bort. Innan intervjun är 

det viktigt att se till att samtycke finns för denna intervju samt att information om konfidentialitet, 

alltså att personens identitet inte kommer namnges i slutprodukten, ges till personen som ska 

intervjuas. Viktigt att informera om är även syftet med intervjun, om det skulle finnas konsekvenser 

som skulle kunna ske i samband med intervjun och även vilken roll den som intervjuar spelar 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 84-90). Dagarna innan jag om till Gamla Uppsala museum skickade 

jag ett kontrakt där det stod att jag skulle intervjua och spela in, samt varför jag gjorde detta. Jag 

garanterade också att hens namn och kön inte förekommer i mitt arbete. Jag hade även innan via 

telefon också informerat hen om hur allt skulle gå till innan jag skickade kontraktet så hen skulle 

vara helt medveten om vad det gick ut på och om några frågor fanns. 

 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml
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Innan observationen tar plats är det även här några saker som behöver ses över så detta genomförs 

på bästa sätt för alla parter. Det fanns ett klart syfte med varför jag gjorde detta samt att ingen tog 

skada eller for illa på något vis under eller efter observationen. Innan fick personen som 

observerades information om varför detta gjordes samt blev garanterad att jag som observatör skulle 

hålla museipedagogen anonym samt respekterar hens integritet. Jag berättade även hur detta skulle 

användas samt om och hur detta skulle förmedlas till andra. (Björndal, 2005, s.138-143).  

Detta fanns också med i kontraktet och där stod även att det endast skulle vara museipedagogen 

som observerades och hur denna agerade och talade. Jag meddelade även innan att jag endast skulle 

använda mig av fältanteckningar under observationen och att jag även här skulle utelämna namn 

och kön. Det jag var noga med att gå igenom innan var att jag inte kommer observera eller anteckna 

något som barnen gör utan att mitt fokus skulle ligga på pedagogen, då det behövs tillstånd av 

förmyndare för att observera barn.  
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5. Undersökning 
 

Jag valde att genomföra en strukturerad intervju där jag intervjuade en museipedagog på Gamla 

Uppsala museum. Vi sågs i ett rött litet hus bredvid museet där de hade sina kontor. Vi satt oss ner i 

en soffa och intervjun i sig kändes väldigt lätt. Den blev mer att kännas som ett samtal än en 

intervju. Detta utvecklade jag genom att sedan genomföra en ostrukturerad observation av samma 

museipedagog under en visning för en förskolegrupp. När jag kom in genom dörren till Gamla 

Uppsala museum möttes jag först av en liten souvenirbutik och en liten yta med bord och stolar där 

man kunde sitta ner och kanske ta en fika. Lite längre in i rummet kunde jag se några glasmontrar 

och ett litet uppbyggt hus med en liten öppen eld samt fårskinnspälsar att sitta på. Vid detta lilla hus 

fanns även trähästar och andra roliga saker som barn kunde uppskatta vid ett besök. Saker som de 

faktiskt kunde få röra och leka med. Det är detta man möts av när man kommer till Gamla Uppsala 

museum. Kanske inte ser mycket ut vid första anblicken, men det finns mer att se än vad man tror. 

Att det finns en hel övervåning full med skatter är något vi senare får upptäcka. 

 

Att det blev intervju och observation av endast en museipedagog beror på att det bara hade en 

museipedagog på Gamla Uppsala museum vid detta tillfälle, samt att hen är den som hade mest 

hand om barn i förskoleåldern.  

 

Jag kommer nu dela upp min undersökning i tre huvuddelar. Dessa tre huvuddelar är de frågor jag 

har i min frågeställning och som hela arbetet bygger på. Det är sedan uppdelat i tre mindre delar: 

Intervju, observation och sammanfattning. Detta för att lättare få se intervjun och observationen var 

för sig, men sedan också ihopsatta tillsammans. 

 

 

5.1 Hur arbetar personalen på Gamla Uppsala museum mot förskolan och på vilket 

sätt gör de det? 

 

Intervju 

 

Innan ett besök från en förskolegrupp har museipedagogen telefonkontakt med någon av 

pedagogerna på förskolan. Ibland vill förskolorna få ut något särskilt av besöken och har specifika 

önskemål, så hur besöket läggs upp kan vara lite olika. I grund och botten ser dock besöket lika ut 

och utgår ungefär från samma punkt, vilket jag kommer till i nästa stycke. Museipedagogen vill 

även se en utveckling när det kommer till arbetet mot förskolan. I framtiden vill hen jobba med en 

uppsökande verksamhet där hen kan åka ut till olika förskolor och ta med sig en del av museet dit. 

Detta skulle då kunna gå vidare med att förskolan sedan gör ett besök på museet, att det då finns ett 

tema det jobbas med från första början. Detta är fortfarande bara en tanke men något Gamla 

Uppsala museum skulle vilja satsa på.  

 

Museipedagogen förklarade för mig hur ett besök läggs upp och att hen försöker ta barnen på en 

resa i tiden, hen kallar det ”En resa i Gamla Uppsala”. Det första de gör som hör till själva 

visningen är att de tillsammans sätter sig ner vid en lite lägereld som finns inne på museet som 

omges av en liten hydda. Där brukar hen vilja sitta och få en lugn början med barnen då de kan 
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prata om hur det såg ut förr. Museipedagogen berättar att hen även visar upp kläder och mat från 

förr, exempelvis en nätbrynja och torkat kött, för att barnen ska få större förståelse för det som hen 

berättar om. Det brukar vara populärt bland barnen och de flesta vill prova. Barnen får komma med 

sina tankar och erfarenheter och tillsammans diskuterar de skillnader mellan nu och då. 

Museipedagogen berättar om vikten av att låta alla barn få tala och att de själva ska försöka komma 

fram till svaren. Något av det som barn brukar tycka är mest spännande är att diskutera kring 

leksaker förr. Barnen tycker det är intressant att få se hur leksaker förr kunde se ut och hur mycket 

de skiljer sig från leksaker idag. Även mängden på leksaker som barn hade. Museipedagogen 

berättar att hen ofta brukar ställa frågan om de har för mycket leksaker hemma. Efter en del 

tänkande från barnens sida brukar svaret bli ”Ja, jag har nog lite mycket leksaker”. Detta menar 

museipedagogen är intressant att se hur barnen tänker efter och faktiskt erkänner att de tycker de 

har för mycket leksaker hemma. 

 

Efter den lugna starten får de gå runt och se på museets skatter. Hen berättar att skatter är något de 

flesta barn uppskattar på museum och ofta har deras förskollärare berättat om att det finns massor 

med skatter på museum. Mycket av det som finns i Gamla Uppsala museum kan vara svårt att lista 

ut vad det är, det är något som uppskattas och barnen låter då sin fantasi flöda. Därmed kommer det 

fram en rad spännande alternativ på vad de olika föremålen skulle kunna ha använts till förr i tiden. 

Barnen får även diskutera fram vad som är skatter och vad som sågs som skatter förr i tiden. Ofta 

kommer barnen fram till att skatter då och nu kanske inte var jättelika och de visar ofta en stark 

förståelse för detta.  

 

Även om det finns en grund i hur visningen går till utformas den ändå lite olika beroende vad för 

slags barngrupper som kommer. Barn har olika behov och museipedagogen berättar att detta har 

hen i åtanke när visningen genomförs. Den lugna starten kan ibland bli otroligt kort just eftersom 

det kan vara en barngrupp som har svårt att sitta still och kanske behöver få röra på sig runtom på 

museet. Andra grupper kan stimuleras bättre av att just sitta tillsammans och diskutera olika ämnen. 

I slutet läggs även vikt på de frågor som uppkommit hos barnen och museipedagogen vill se till att 

alla frågor besvaras och att inget skyndas på.  

 

Observation 

 

Förskolegruppen som anlände bestod av sju barn, alla 5 år. Med sig hade de tre förskollärare. Jag 

kunde se att de haft en kontakt innan besöket då förskollärarna visste museipedagogens namn och 

för att museipedagogen visste vad förskollärarnas namn var. Museipedagogen hälsade dem 

välkomna direkt när de kom innanför dörren och visade dem vart de kunde hänga av sig. När de var 

klara hälsade hen på varje barn för att försöka lära sig deras namn. Efter det gick de och satte sig i 

den lilla kojan med eldstaden som jag fick höra om på intervjun. Det föreställde ett hus som var 

baserat på hur det kunde se ut under medeltid och vikingatid. Museipedagogen berättade lite om 

huset och ställde frågor som barnen fick svara på emellan åt. En intressant sak hen tog upp var att 

sådana här hus de hade förr inte hade några fönster. Frågan till barnen blev då ”Hur tror ni de gjorde 

då för att få ljus i huset?”. Museipedagogen fick snabbt en massa svar på hur de gjorde förr. 

Exempelvis fick hen förslag på stearinljus och oljelampa. Hen hade inte en föreläsning för barnen 

med massa fakta, utan det var en diskussion tillsammans med barnen där de tillsammans kom fram 

till hur det var på den tiden och vilka saker som fanns då och inte. Museipedagogen tog upp många 
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olika ämnen som kan skilja sig från idag och då, hen gav tankeställare och barnen kunde tänka sig 

in i hur det var förr. Det var exempelvis hur barnen då fick hjälpa till att arbeta hemma på gården.  

 

Hen visade upp saker från förr, exempelvis en hjälm som de kunde ha i krig förr. Där ställdes frågor 

som till exempel ”Använder vi sådana hjälmar idag?” och tog upp varför den såg ut som den gjorde 

samt vad det var bra för. Museipedagogen hade även med sig andra saker från förr, saker vi 

fortfarande använder idag men som ser annorlunda ut. Exempelvis visade hen upp ett föremål som 

man förr använde som strykjärn. Hen ställde frågan på varje sak vad de trodde det var för något och 

vad den brukade användas till. Hen hjälte med ledtrådar och berättade vad det var.Men jag kunde 

märka att museipedagogen verkligen ville få barnen att tänka och reflektera själva. De pratade även 

om djur som fanns då och vad de kunde tänkas göra med djuren, det vill säga hur de användes till 

arbetet på gården och att de blev till mat. 

 

När de suttit en stund och diskuterat detta i det lilla huset började museipedagogen förbereda barnen 

på en skattjakt. Hen förklarade att på museum kan det finnas skatter, men ställde också frågan ”Vad 

är egentligen en skatt?”. Hen lät var och en av barnen svara vad de trodde var en skatt och förde 

sedan vidare frågan till var och en av de tre pedagogerna som var med. Hen gav respons till varje 

barns svar och när alla hade svarat diskuterade hen begreppet skatt med dem alla. När diskussionen 

om skatter och vad det kan vara är över började de gå runt i museet tillsammans och började vid en 

glasmonter precis intill det lilla huset för att titta på eventuella skatter. I denna låg en massa små 

saker som var svåra att exakt veta vad det var och vad de brukade användas till. Museipedagogen 

pekade på några små runda saker och berättade att det var pärlor och kunde av vissa uppfattas som 

skatter. Hen pekade sedan på några små ben som låg där och berättade att dessa ben kunde 

användas till att göra leksaker med förr. När hen besvarat de frågor som uppstod vid montern, till 

exempel på vilket sätt benen kunde användas som leksaker, tog hen med sig gruppen och gick 

vidare till övervåningen.  

 

På övervåningen möttes vi av ett stort rum med ett stort antal glasmontrar. Detta rum, fylld med 

skatter, bjöd in till ett riktigt spännande äventyr. Vi stannar först vid en monter med guld och några 

dyrbara stenar, något som ofta hör ihop med skatter. Där låg även gamla smycken som användes 

förr. Det fanns inga pengar att visa upp från denna tid (500–1200-tal) utan hen förklarade att på den 

tiden användes inte pengar utan då bytte människor saker med varandra, exempelvis ett vackert 

smycke mot en ko. Här låter museipedagogen barnen styra vad som diskuteras och svarar på frågor 

och ställer frågor till barnen. I den tredje montern de kom till fanns saker som svärd, spjut och en 

hjälm. Där fanns även en fågel som symboliserade det att krigare brukade begravas med någonting 

för att få med sig, exempelvis fötter från en fågel. Kunde även vara ett hästhuvud, beroende på vad 

man ville att denna krigare skulle föra med sig vidare. Även här får museipedagogen massor med 

frågor som hon besvarar innan de går vidare, exempelvis vad mer för djur som kunde begravas med 

krigarna. Ett annat vanligt djur att begravas med som krigare var en häst berättade då 

museipedagogen. Nästa stopp blir en miniatyr av ett vikingaskepp då museipedagogen märker att 

denna blir uppmärksammad. Museipedagogen ställer en del frågor om skeppet som hen vill att 

barnen ska försöka svara på. Exempelvis hur båten tog sig fram utan motor och hur den styrdes.. 

Hen berömmer barnen och menar att de varit en mycket duktig grupp. I början gav hen dem en 

morot och lovade dem att om de kunde sköta sig skulle de i slutet få se och hålla i ett riktigt svärd. 

De skulle de nu alldeles strax få göra men först fick de tid att ställa de sista frågor som eventuellt 

uppkommit. Museipedagogen svarade på dessa och lyssnade även när barnen ville berätta saker. 
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Sedan beger de sig till nedervåningen igen. På museet finns en glashiss och i den tar 

museipedagogen med sig de barn som vill åka för att få en lite rolig avslutning. Sedan samlas de 

återigen där nere och museipedagogen hämtar det riktiga svärdet. En och en låter hon de som vill 

hålla i svärdet, efter att hon berättar att de måste stå stilla och inte vifta med det när de väl håller i 

det. När hen låtit alla barn som vill hålla i svärdet samlas de en sista gång och museipedagogen 

tackar för att de ville komma och att hen hoppas att de kommer tillbaka.  

 

 

 
 

 

 

 

Sammanfattning 

 

På Gamla Uppsala museum har de en tydlig tanke bakom vad de vill få fram till barngrupperna som 

kommer på deras visningar, men de ser också vikten av att ta till sig det barnen är intresserade och 

har behov av. Besöket på Gamla Uppsala museum ska vara lärorikt och även vara en rolig 

upplevelse. Detta tankesätt stödjer förskolans läroplan om att barn ska få ett livslångt lärande samt 
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att lärandet ska vara både lärorik och rolig (Lpfö98, rev 10, s. 5). Det märks att fokus kanske inte 

ligger mest på barn i förskoleåldern utan majoriteten av de barn som besöker museet är i skolåldern. 

Detta verkar klart bero på att det är fler skolklasser som bokar in visningar än förskolegrupper. Det 

var intressant att få se hur museipedagogen genomförde en visning för förskolebarn efter det att jag 

gjort en intervju med hen. Hem ville ha en aktiv visning där hela gruppen var aktiv. Att låta alla få 

komma till tals gör det möjligt för barnen att sig lära sig lyssna på varandra samt att reflektera över 

hur andra ser på saker (Lpfö98, 2010, s. 10). I intervjun förstod jag att hen ville det skulle gå en 

dialog mellan hen och barnen genom hela visningen. Jag kunde då märka vikten av kommunikation 

under dessa lärandetillfällen. Barn i förskolan ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att 

kommunicera samt att kunna sammarbeta och reflektera tillsammans med andra. I förskolan ska 

deras sociala och kommunikativa kompetens utvecklas (Lpfö98, rev 10, s. 6).  

 

 

5.2 Vilka möjligheter finns det för barn att lära på Gamla Uppsala museum? 

 

Intervju 

 

Något museipedagogen tryckte mycket på var att besöket ska utgå från barnen och deras behov.  

Vikten ligger inte i att ta in en massa kunskap om historia och att de ska kunna återberätta all 

information de tagit till sig.  Utan barnen ska få utvecklas språkmässigt tillsammans genom att 

diskutera och de ska få vidga sin förståelse vad gäller olika kulturer och samhällsförändringar. 

Något som även ses som viktigt och är något av det museipedagogen brinner för är att på ett 

museum bevaras ett kulturarv. Dessa föremål är något som ägs av oss alla, därför känner hen att 

barnen ska få förståelse över hur viktigt det är att ta hand om kulturarvet så att deras barn också kan 

få komma och ta del av allt detta. Med besöket ska också visas att även de yngre barnen kan ta del 

av all denna kunskap och att de kan lära lika bra som äldre barn. Många andra museipedagoger 

verkar rädda att vilja låta små barn ta del av den kunskap museum kan ge, men hen menar att det 

beror helt på hur man då väljer att lägga upp arbetet och var fokus ligger. Kanske behöver inte de 

lära sig om historia, men det finns så mycket annat barn kan få ut av att få komma till museum 

förutom kunskap om tiden förr. Alla deras sinnen kan utvecklas. Hen säger att det är upp till 

museipedagogerna att se till att verksamheten och visningarna anpassas till besökarnas ålder och 

behov.  

 

Det museipedagogen tog upp som var viktigast att barnen skulle få med sig från besöket var en god 

upplevelse. De ska känna att de haft en rolig tid på museet och att det blir ett gott minne för dem att 

ta med sig. Barnen ska känna att det var kul och spännande att få komma dit. Vad gäller kunskapen 

vill hen att de ska få med sig lite av allt. Det är mycket information för dem att ta in, men om de 

bara har tagit med sig en del här och där är det en vinst. Eftersom tanken inte är att de ska kunna 

allting när de åker därifrån, kommer någonting att ha fastnat och det är det som räknas. Många barn 

kan så mycket redan när de kommer till museum och är intresserad av det som finns att erbjuda där, 

därför blir besöket utvecklande då de kan bygga på sin kunskap. Barnen vill lära och de vill veta 

mer. Men exakt vilka kunskaper och färdigheter de får med sig ligger också mycket i bokningen 

och vad förskolan är ute efter från början.  

 

Observation 
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På museet fanns otroligt många olika montrar med gamla föremål i, men där fick museipedagogen 

lov att välja ut, utifrån vad hen och barnen diskuterat i det lilla huset, vilka montrar de inspekterade 

tillsammans. Ämnen som diskuterades kunde kopplas ihop med samhället idag och barnen får 

möjlighet att reflektera samt komma med åsikter om skillnader och likheter, det kunde vara 

situationer i hemmet, vad för slags jobb människor kunde ha och liknande. Fick hen ett svar som 

kanske inte riktigt stämde rättades det på ett pedagogiskt sätt, utan att peka ut någon som gett ett fel 

svar. 

 

Kulturarv nämner museipedagogen vid den första montern och tar även upp det i slutet av 

visningen. Förklarar att kulturarv är allt som finns på museet och att dessa föremål tillhör oss alla. 

Att det är därför museum finns, för att bevara samhällets gemensamma saker. Barnen fick då se vad 

kulturarv kunde vara medan museipedagogen berättade om det. 

 

Varje sak diskuterades inte alltför länge, när hen gett den bild som skulle komma fram och barnens 

frågor och åsikter var besvarade och bekräftade gick hen vidare till nästa. Om barnen hade något de 

ville dela med sig till resten av gruppen lät museipedagogen dem göra det och gav dem alla den 

uppmärksamhet de förtjänade. Museipedagogen la även ner energi på att göra visningen spännande 

och mer som ett litet äventyr istället för bara en visning, exempelvis att hen kallade det för en 

skattjakt då de gick från monter till monter för att leta rätt på de skatter som fanns där. Samtidigt 

som museipedagogen tog upp ett lärande ämne hen ville barnen skulle ta in, gjorde hen det på ett 

roligt sätt och kopplande ihop det med saker barnen kände igen. När museipedagogen exempelvis 

pratade om vad för saker som vanligtvis finns i hemmet idag som de förr kanske fick klara sig utan. 

Denna kunskap, att tänka sig in i hur det var att leva förr när vissa saker inte existerade, var något 

som var en stor del av visningen 

 

Sammanfattning 

 

Genom visningen får barnen ta del av den historia som visas på Gamla Uppsala museum och hen 

får otroligt mycket gensvar som hen kan bygga vidare sin visning på. Även om museipedagogen 

även tar upp svårare begrepp och ord för barnen förklarar hen att dessa ord är svåra men att det är 

okej att inte komma ihåg dem. Där får hen barnen att möjliggöra sin utveckling ännu mer och ger 

dem en känsla av tillit. Det är viktigt att barnen får utveckla sitt ordförråd och begrepp samt att få 

argumentera och kommunicera med varandra. När barn får komma till tals möjliggör det deras 

utveckling och lärande tillsammans och mellan varandra som individer. Barnen kan då få känna att 

de bidrar till att förmedla kunskap till varandra. Barnen ska få vara aktiv i sitt lärande och de ska 

kunna se sig själva som skapande och lärande individer (Lpfö98, rev 10, s. 7, 10). Hen ställde 

frågor och höll diskussionen igång.  Intresset för att lära och veta mer skulle hela tiden finnas hos 

barnen. Kunskapen ska finnas där, men upplevelsen och det roliga i att vara där är mycket viktigt 

för museipedagogen.  

 

Under observationen kunde jag se att museipedagogen hade barnen fångade och intresserade i de 

ämnen som togs upp. Hen tog in dem som en del i visningen, de fick komma med sin kunskap och 

därmed visa vad de redan kunde. Hen lyssnade på varje barn och visade intresse för allt de delade 

med sig, alla deras åsikter och uppfattningar kring visningen respekterades av museipedagogen och 
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det går bra ihop med vad förskolläraryrket handlar om (Lpfö98, 2010, s. 12). Därifrån byggde 

museipedagogen vidare på deras kunskap. Istället för att hen tog upp mycket om ett ämne valde hen 

lite av allt, exempelvis om maten förr, bostaden, arbete och skola. Genom att museipedagogen 

pratade mycket med förskolegruppen, visste hen hur högt ribban kunde läggas och vilket språk som 

kunde tas upp.  

 

Engagemanget såg jag ständigt hos museipedagogen. Jag märkte att detta är något som hen brinner 

för och jag kunde känna hur det smittade av sig. Visningen blev intressant och rolig. Precis som hen 

förklarat under intervjun vill hen ge barnen som kommer en god upplevelse och ett roligt minne 

vilket jag tror att hen lyckades med. Jag kunde i alla fall känna att jag blev glad av den upplevelsen 

och att det är något jag kommer ta med mig. Jag hoppas känslan hos barnen var likadan, men det är 

jag ganska så säker på den var. Hela upplevelsen kändes som det grundade sig i så mycket ur 

förskolans läroplan. Något som speciellt kom till mina tankar var att kunskap kan komma i så 

många olika former, både fakta och färdigheter så som hur folk levde förr och att klara av att lyssna 

och ta in andras tankar och åsikter, vilket jag fick se på Gamla Uppsala museum (Lpfö98, rev 10, s. 

6).  
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6. Diskussion 
 

En visning för barn i förskolan på Gamla Uppsala museum är något museipedagogen brinner för. 

Även om andra museipedagoger kan tycka barn i den åldern är för små har hen en åsikt om att så 

länge man gör det på en nivå som fungerar för de barnen kan de också lära. När förskolegrupper 

kommer på besök till Gamla Uppsala museum ser museipedagogen till att det som tas upp och 

upplevs är något som barnen är i behov av. Under visningen kan hen även få reda på vad barnen 

intresseras mest av och lägga fokus på det. Visningen i sig ska bli en rolig upplevelse och barnen 

ska få vara en del av den. Hen ser därför till att hålla en aktiv diskussion med barnen och låta dem 

komma till tals och därmed lära av varandra. Museipedagogen visade tydligt under visningen att 

kommunikation mellan hela gruppen var mycket viktigt. Detta var en del av visningen, att de skulle 

göra den tillsammans och att diskussion var nyckeln till det hela. Museipedagogen var noga med att 

låta barnen prata och låta dem ta reda på svaren själva. Hen ville att de skulle vara med och hjälpa 

till att skapa sin kunskap, att barnen skulle kunna lära av varandra och inte endast av henne. Här 

kan vi koppla ihop Säljö (2000, s. 37) och det han tar upp om sociokulturellt lärande. Att vi lär bäst 

tillsammans med andra och i interaktion med andra. Att vi delar kunskaper och färdigheter 

tillsammans med andra och att det är då den största utvecklingen sker. Detta lärande jag då 

beskådade på Gamla Uppsala museum kan lätt kopplas ihop med det sociokulturella lärandet och 

Vygotskij, som predikade för att utbildning och lärande skulle vara en social process. 

Museipedagogen la stor vikt på att alla barn skulle få tillföra någonting till visningen och hen lät 

gärna barnen förklara för varandra och därmed dela med sig av sina kunskaper och färdigheter 

(Hein, 1998, s. 149). Davidsson och Jakobsson (2012, s. 1-2) upplyser oss om att interaktionen 

mellan individer på museum spelar stor roll i utvecklingen och den kunskap som tas in. Det är i 

kommunikationen lärandet sker och där har människan sin stora fördel, nämligen språket. Det är 

genom språket vi för vidare den kunskap vi tar till oss, vi återskapar kunskapen, och genom språket 

vi får tillgång till ny kunskap och därmed kan vi utvecklas (Säljö, 2000, s. 22, 34-35, 38).  

 

Museipedagogen på Gamla Uppsala museum tar upp vikten av att kunskap inte är det enda och 

viktigaste barnen får med sig från besöket. Upplevelsen i sig och alla andra färdigheter barnen kan 

utveckla är också viktigt för museipedagogen att förmedla till barnen. Precis som Eilean Hooper 

Greenhill (2000, s. 3-5) skriver är kunskap så mycket större än bara fakta. Man kan utvecklas på 

många olika sätt och även det är lärande. Hen väljer att visa och ta upp det som för barnen är 

relevant och är något som kan få dem att utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Det är 

på det sättet man väcker intresset hos barnen, när de känner att de kan relatera och det är något som 

är bekannt för dem. Barnen måste få känna behovet av att lära (Hein, 1998, s. 137-138). 

Museipedagogen på Gamla Uppsala museum involverade barnen och gjorde dem delaktiga i 

lärandet, vilket visar på att ett museum är en utmärkt plats för lärande då det inbjuder besökarna till 

att involvera sig, samt att det ger en variation från skolans miljö, vilket också visats positivt i 

lärandets utveckling (Hein, 1998, s. 6). Detta blir en bra blandning av kunskap och upplevelse, 

exakt det som det strävas efter på museum, en bra balans mellan båda delarna (Hooper-Greenhill, 

2000, s. 28). Lärandet och utvecklingen som sker på museet under denna visning går bra ihop med 

förskolans läroplan.  

 

Jag känner jag fått en bättre förståelse av museipedagogik och vad lärande på museum kan 

innebära. Jag var redan innan positiv till användandet av museers resurser för att skapa lärande för 
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barn och är fortfarande positiv till detta. Utav det här kan vi se att det finns mycket positivt med att 

låta barnen upptäcka museers underbara miljö och ta del av den värld som finns där. Genom arbetet 

har det tydligt framkommit att barn kan få med sig så mycket mer än bara kunskap, de kan på 

museum även få utvecklas som människa och vidga sina vyer och tankesätt. Det jag dock kan se 

som en negativ bit är att det ofta inte finns resurser till ett längre arbete och en uppföljning av det 

barnen fått uppleva och tagit in vid ett besök. Ett besök kan ge mycket, men jag skulle vilja se mer 

än så. Uppföljning och att det går att arbeta vidare tillsammans med en museipedagog. Eftersom det 

kan finnas för få resurser för detta är min åsikt den att det är vi förskollärare som får i uppdrag att 

följa upp detta med barnen och se till att bygga vidare på den kunskap och upplevelse de tagit med 

sig. Jag tycker absolut det behövs mer forskning inom museipedagogik och dess relevans inom 

lärande, inte minst med inriktning mot förskolan. Detta behövs för att fler ska få upp ögonen och få 

en förståelse för vikten av att samhället ska ta vara på museer och deras resurser.  
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Bilaga: Intervjufrågor 
 

 

Hur kommer det sig att du blev museipedagog?  

 

Hur länge har du arbetat här på Gamla Uppsala museum? 

 

 

 

Vad krävs det att man har för utbildning för att få här som museipedagog?  

 

Hur många museipedagoger är ni som arbetar här? 

 

Vad är det ni har för utställningar?  

 

Kan du berätta lite om ert arbete i stort här på Gamla Uppsala museum?  

 

 

 

Innan en förskola ska komma på besök, vad har ni för kontakt? 

 

Berätta lite om hur allt går till när en förskolegrupp anländer för en visning till er. 

 

Vilka utställningar väljer ni att visa för förskolebarnen? 

 

Hur avslutas hela visningen?  

 

 

 

Berätta lite om hur du tänker kring pedagogik och lärande på museum. 

 

Vilka kunskaper och färdigheter vill du att barnen ska ta med sig från din visning?  

 

Hur vill du fortsätta ditt arbete mot förskolan?  

 

Tycker du Gamla Uppsala museum har något ni skulle kunna utveckla när det kommer till just 

arbetet mot förskolan? I sådana fall vad?  

  

 

 

 


