
 
 
Snipp och Snopp – Lika eller olika? 
En utställning för barn 3-7 år producerad av Landskrona museum i 
samarbete med Tony Cronstam, författare till böckerna om Snipp och 
Snopp 
 
 
 



 
Utställningens syfte och innehåll 
Vårt syfte med att göra utställningen Snipp och Snopp – Lika eller olika?, var att skapa en 
rolig men samtidigt tankeväckande utställning för barn och deras vuxna om de förväntningar 
som finns på pojkar respektive flickor.  Vi vill bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle 
genom att göra en utställning som motverkar könsstereotyper samt underhåller och bekräftar 
den naturliga acceptans som barn har av olikheter.  Även frågor om vänskap, familjer och 
könsidentitet finns i utställningen. 
 
Utställningen består främst av tryck på plastskivor som skruvas upp på vägg. I de fall där 
bilderna är utskrivna på tapet bifogas tryckbara filer. Det finns också två filmer i 
utställningen, en där Tony Cronstam tecknar, och en där Ofelia Cronstam sjunger ”Ofelias 
Snipp och Snoppsång”. Den senare kräver STIM-avtal för att få visas (finns ett övergripande 
STIM-avtal i många kommuner). Dessa bifogas som filer, skärmar tillhandahålls inte. 
 
Förutom tryck och filer finns en del rekvisita i utställningen. Kalasbordet med stolar, tallrikar 
mm, Snipps rum med pall, skrivbordslampa, matta och bokhylla med innehåll.  
 
Originalteckningar av Tony Cronstam och Ofelia Cronstam samt figurer förställande Snipp 
och Snopp, dels i keramik dels i tyg. Dessa kräver monter för att ställas ut. 
 
Vi har också haft ett målarrum där barn och vuxna har kunnat färglägga eller rita själva. 
Detta görs efter egna förutsättningar, och behöver inte vara en del av utställningen.   
 
Utställningen är flexibel, har man inte plats för alla bilder kan man välja ut några. Det är dock 
viktigt att de bilder som sitter i en serie hamnar tillsammans i rätt ordning.  Detta är markerat 
på baksidan. 
 
Kontakt 
För mer information kontakta Landskrona museum, Ulrika Odénius   
Telefon: 0418-473116  
 E-post:  ulrika.odenius@landskrona.se 
 
Pris och villkor 
Utställningen kostar 30 000 kronor för åtta veckor. Hämtning och lämning ombesörjes av 
mottagande institution.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Rum 1 – Lika eller Olika?, Bok 1 
 

 
 

• Introskylt 80x120 cm 
• 8 Bilder från första boken 48x40 cm 
• 1 uppslag från bok 4, ändrat efter våra önskemål, 60 x 100 cm 
• Regnbåge i tittskåp med lampa som besökare kan tända och släcka 
• Låten ”En Snippa eller Snopp”, Fil med musikvideo, skärm medföljer inte. 

STIM-avtal krävs för att få spela sången.  
• Bild med figurer med pratbubblor på vägg på en rad längs golvet. 100 x 240 cm 
• Snipp och Snoppdockor i tyg respektive keramik – måste visas i monter. 

Monter medföljer inte. 
 
 
Rum 2  - Bok 4, Snipps rum 

 
 

! 6 sidor från bok, 48x 40 cm  
! Skrivbord och hylla med rekvisita. Lampa, anslagstavla, pallar, pärmar och 

böcker. 
! Skylt ”Skriv din egen annorlunda saga” och plats för lösblad och pennor i ställ. 
! Grön matta 

 
 
 
 



Rum 3 – Mörka skogen, läsrum  

 
 

! Stor bild på vägg, skogen med bergtroll, 220x220 (i två delar)  
! Matta bör måttbeställas efter rummets storlek 
! 2 st sittpuffar, grå och 5 st. stubbar med målad sits. 
! Alla 4 böcker att läsa (3 uppsättningar) 
! Bild med figurer med pratbubblor på vägg på en rad längs golvet, 100 x 240 cm 
! Träden ingår ej 

 
 
 
Rum 4 – Introduktion av Tony samt pusselbilder 

 
• Intro skylt 
• Skylt med presentation av Tony Cronstam 
! Film med arbetssätt – fil med film medföljer, inte skärm 
! 9 originalteckningar till böckerna, inramade, ca 36 cm x 26,5 cm 
! Pusselvägg utifrån böckernas inlagor 6 st, bild ovan, 55,5 cm x 131 cm 

 
 
Rum 5 – Bok 3, olika familjer och kalas 



 
! Stor väggbild av kalasscenen i bok 3  - skickas som tryckbar fil 
! Leka kalas i rummet med rekvisita likt den på bilden 

○ bord och 8 st stolar i barnstorlek 
○ tallrikar, skedar och glas 
○ 2 tårtor i trä 

! Ballonger, kalashattar och serpentiner får man komplettera med själv 
! 8 bilder på vägg, varav 6 st. med luckor likt bild ovan, 50 x 80 cm  
! Bild med figurer med pratbubblor på vägg på en rad längs golvet.  100 x 240 

cm 
 

 
Rum 6 - Aktivitetsrum /Målarbok  

 
 
Vi fäste upp kopior med Snipp och Snopp på skivor som vi satte på väggarna, samt på 3 
pelare av kartong, dekorplast på golv i form av färgklickar. Färgpennor fanns i rummet. Här 
medföljer filer till teckningarna med ingen rekvisita. Detta rum kan uteslutas utan att det 
påverkar utställningen eller förslagsvis göras i mindre skala. 


