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Utställningsplats 

Fornsalen, Gotlands Museum, Visby 

Utställningstitel 

Skepp & Skoj – Hav och sjöfart på Gotland 

Utställningens varaktighet 

Permanent utställning (minst 10 år) 

Budget 

2 250 000 kr (exklusive egen personal) 

Huvudsponsor för utställningen är Rederi AB Gotland. 

Kontaktuppgifter utställningsansvarig 

Jenny Westfält, jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se, 070-399 00 96 

Arbetsgrupp/organisation 

I arbetet med att producera utställningen Skepp & Skoj deltog drygt 100 personer - egen personal, 

företag, organisationer, föräldrar och barn. 

 

Projektgruppen bestod av projektledare, en extern formgivare (Anna Asker), ansvarig pedagog, två 

utställningstekniker, teknikansvarig, två antikvarie och en grafisk formgivare. Utöver själva 

projektgruppen var ett 20-tal av den egna personalen involverad på ett eller annat sätt i 

produktionen. 

 

Inför och under produktionen anlitades 16 företag som leverantörer till utställningen. Region 

Gotland, Riksutställningar, Statens Maritima museer och Campus Gotland/Uppsala universitet 

utgjorde stöd och expertis i utställningsproduktionen. En särskild referensgrupp av förskollärare och 

lärare följde från ett tidigt skede produktionen.  
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Skepp & Skoj – en utställning för barn med leken i fokus! 
Segla en medeltida kogg mot fjärran land, gräv efter sjunkna skatter, klä ut sig till vikingar och 

pirater. Spela dockteater i strandboden, lyssna till sagor och sägner, lasta fartyg, knyta knopar och 

utmana varandra i spel. Ja, detta är bara några av de spännande aktiviteter som finns i Skepp & 

Skoj! 

Skepp & Skoj är en interaktiv utställning med tema hav och sjöfart. Målgruppen är barn i åldrarna 2 

till 10 år.  Utställningen berättar om havet som i alla tider har haft stor betydelse för Gotland. Att 

skapa en välkomnande miljö som väcker nyfikenhet och bjuder in till lek har stått i fokus för innehåll, 

dramaturgi och form. Syftet med utställningen är att skapa intresse för att gå på museum och väcka 

lusten till att vilja lära mer. 

Utställningen gör på ett lekfullt sätt nedslag i historien vad gäller tidsperioder och teman – från de 

första människorna och djuren som kom till Gotlands för nästan 10 000 år sedan till dagens 

färjetrafik. Barn och vuxna uppmuntras leka och upptäcka tillsammans och samtidigt lära sig vad 

havet har betytt och fortfarande betyder för Gotland - transporter, fiske, handel, turism, men 

också hur vi i alla tider varit beroende av och sökt oss till andra länder och kulturer för utbyten av 

olika slag.  

En viktig utgångspunkt har varit att skapa en utställning med så lite text och så få instruktioner som 

möjligt - varje del av utställningen ska vara så självinstruerande att det inte krävs. Genom dess 

interaktiva form, där lära med alla sinnen är grunden, har vi skapat en tillgänglig utställning. Ledord 

som - att lära med hela kroppen - har följt med genom hela produktionen. I planeringsstadiet bjöds 

ett antal familjer in till en workshop - Hur ser ett bra museibesök ut? Resultatet utgjorde en bra 

grund för utställningsarbetet. 

Besökarna möter på väg in i utställningen är Upptäck – fråga – fundera – lek, det kan ses som både 

en uppmaning och instruktion, framförallt till de lite äldre och medföljande vuxna. Erfarenheterna 

efter snart ett år med utställningen visar att den fungerar för en bred målgrupp, där olika åldrar och 

intressen möts i aktiviteter, samtal och lek.  

Utformning och kvalité har varit viktigt i materialval och detaljer. Att arbeta med trä, sten, skinn och 

textilier bidrar till en äkthetskänsla och är ännu ett sätt att ta till vara att vi lär med alla sinnen, 

härigenom skapas en ökad taktil tillgänglighet. Att visa autentiska föremål från museets samlingar i 

utställningen, har varit självklart, detta för att förstärka de interaktiva stationerna men också för att 

skapa en genuin museikänsla.  

Tillgänglighet och säkerhet har varit centralt i arbetet med Skepp & Skoj och många gånger varit en 

utmaning. Genom att bygga en utställning som bjuder in till lek, klassas utställningen som lekplats 

och måste följa de säkerhetskrav som finns. I nära samarbete med Region Gotlands ansvariga för 

lekplatser har många lösningar hittats.  

Barn från en förskola kom i slutfasen av produktionen för att ”provleka” – ett problem som då 

uppstod var att barnen inte ville sluta leka när det var dags att stänga! 
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Ett ljust utställningsrum mitt i museet! 

 
Skeppsråttor, pirater, fiskar och kaptener samsas i utställningen. 
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Djur i naturlig storlek och härliga former bjuder in till lek och kramar! 

 

 

Vad har kommit över havet? 
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Nyfikenhet! 

  

Alla sinnen! 
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Knep & knop! 

 

 

För alla åldrar! 
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Fiskelycka!  

 

 

För de allra minsta! 
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