
Motivering Årets utställning 

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta 

Motiveringens antal tecken inklusive blanksteg (max 3500): 3 486 tecken, inklusive blanksteg och 
inklusive bildtexterna  

Motiveringens antal bilder: 10 stycken, fotograf angiven vid varje bild, alla barn som medverkar har 
vi en underskriven överenskommelse med, genom deras föräldrar, om att bilderna får användas i ett 
sådant här sammanhang  
En planritning och ett modellfoto. 

Utställningsplatsen: Västarvet, turné till lokala bibliotek, konsthallar och kommunala museer i Västra 
Götalandsregionen 

Utställningens titel: Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta (0-2 år) 

Utställningens varaktighet: 20141004 – 20221231 

Budget: ca 400 000 kronor (material, teknik, externa tjänster) 

Kontaktuppgifter till utställningsansvarig: Ida Lagnander, pedagog/projektledare, Västarvet 
0703 – 520242 
ida.lagnander@vgregion.se   
http://kansjalvbloggen.se/  

Övrig arbetsgrupp: Deltagande barn under förstudien från Förskolan Viljan, Kungälv och Solgården 
Förskola, Skene, pedagog/projektledare Ida Lagnander Västarvet, tonsättare Johan Svensson, Göran 
Berg Kultur i Väst, formgivare Tofte Lamberg, snickare Ulf Wågland Västarvet, målare Peter 
Torstensson Västarvet 

 

Från och med 1 januari 2020 ingår Västarvet, efter en sammanslagning med Kultur i Väst, i 
Förvaltningen för kulturutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivering 

Metod 

Utställningen bygger på en förstudie om små barns ljudskapande som genomförts tillsammans med 
barn i åldern 0-2 år och en tonsättare. Formgivaren har fått utgå från förstudien, våra erfarenheter 
från tidigare utställningar och ny småbarnsforskning. Utställningen har utvärderats tillsammans med 
besökande barn. Det som inte fungerat för barnen har vi förändrat. 
Pedagogen har styrt hela arbetsprocessen, från förstudie till färdig utställning.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi vände oss till experterna 
fick vi lära oss hur små barns  
ljudskapande kan gå till och vilka ljud  
de föredrar och reagerar på. Innehållet i 
utställningen bygger på den kunskapen. 
Foto:Ian Schemper 

Under både formgivning och produktion har pedagog och tonsättare fungerat som barnens 
talesperson. 
Foto:Ida Lagnander     
 



Gestaltning 

Utställningens form tar hänsyn till hur små barn vill ta sig an en ny miljö. Formen är underordnad 
barnens önskemål, säkerhet och vår kunskap om små barn. Samtidigt är kvalitén och estetiken viktig. 
Det är en sammanhängande färgskala och alla delar är uppbyggda av trianglar, en form som är lätt 
att känna igen för ett litet barn. Detta underlättar för barnen när de ska ta in alla intryck som de 
möter i den nya miljön.  
I en handledning kan barnens medföljande vuxna läsa om utställningen och få veta varför den ser ut 
som den gör. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av vibrationshögtalare får 
barnen utforska digitala ljud som vi 
förstått är spännande och intressanta. 
Foto:Ian Schemper 

Med hjälp av ljudteknik kan barnen 
undersöka och påverka fenomenet 
störningsljud. Om rätt triangel 
vidrörs blir osynliga ljud hör- och 
kännbara. 
Foto:Ian Schemper 



Berättelse 

Utställningen består av 6 fristående delar. Barnen bestämmer själva i vilken ordning de vill ta sig an 
delarna och hur många de vill utforska. Det finns inget rätt eller fel. Varje del presenterar möjligheter 
till akustiskt ljudskapande och digitalt ljudutforskande på sätt som utmanar barnen.  

 

 

 

 

 

 
Alla delar är utformade så att det finns mycket att upptäcka. Barnen kan återkomma och alltid hitta 
något nytt. Barnen får skapa och uppleva olika ljud men de kan också få upplevelser med andra 
sinnen än hörseln. På alla delar finns taktila ytor med olika material att känna på och de inspelade 
ljuden kan upplevas med både öron och kropp.  
 

 

 

 

 

 

Små barns akustiska ljudskapande är 
ofta en del av deras utforskande av 
föremål och material.  
Foto:Ian Schemper 

En plats att vila på. Här kan barnen 
lyssna på och känna trygga, lugna 
hjärtslag. 
Foto:Ian Schemper 

Inne i domen fångar mikrofoner upp barnens rörelser. 
Ljudet spelas upp genom högtalare med effekt.  
Barnen kan på det sättet själva påverka ljudet. 
Foto: Ida Lagnander  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publikvänlighet 

Enligt Barnkonventionens artikel 31 så har alla barn rätt att ta del av kultur som är anpassad efter 
deras ålder. För barnens bästa är det därför en åldersgräns på 0-2 år. Det gör att barnen kan skapa 
sig en egen upplevelse i lugn och ro. De är inte beroende av hjälp från sina vuxna eller att äldre barn 
visar vägen. I handledningen, översatt till somaliska, arabiska och engelska, uppmanas de vuxna att 
sitta på golvet, vara tillgängliga ge bekräftelse och uppmuntran när barnen ber om det.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen görs tillgänglig i samarbete med kommunerna 
och är gratis att besöka.  
Här på Herrljunga Kulturhus. 
Foto:Ida Lagnander  

Små barn har sitt största lärande 
tillsammans med andra små barn.  
Varje del är stor nog för att flera barn  
ska kunna använda den samtidigt.  
Barnen kan se och inspireras av varandra. 
Foto:Ian Schemper 



Planskiss för uppställning på Herrljunga Kulturhus 

 

Modellfoto för uppställning i Partille Kulturum 

 


