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SAMMANFATTNING 
Denna kandidatuppsats består av en analys av museala miljöer. I undersökningen har 

fallstudier gjorts på Naturhistoriska riksmuseets utställning Natur i Sverige samt Nordiska 

museets utställning Modemakt samt lärmiljö Lekstugan. Syftet med undersökningen har varit 

att studera hur kulturarv används och utvecklas inom museipedagogiken riktad mot barn. 

Undersökningen utgår ifrån ett multimodalt perspektiv med fokus på lärresurser.  

 

Frågeställningarna hanterar museernas riktning mot barn och unga, hur målen för detta ser ut 

samt hur det ser ut i verkligheten. Undersökningen har visat att båda berörda museer har en 

tydlig riktning mot barn och unga samt gott och väl följer regeringens riktlinjer för statliga 

museer. 

 

I uppsatsen tydliggörs Naturhistoriska riksmuseets och Nordiska museets olika sätt att angripa 

frågan ”riktning mot barn och unga”. Detta kan utgöra inspiration för andra museer eller för 

de berörda museerna att utveckla sin riktning ytterligare. Båda museernas vis att 

kommunicera mot barn och unga bedöms ha goda förutsättningar för lärande. 
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Abstract 

This bachelor thesis consists of an analysis of museum environment. In the research, case studies have been 

done at the, Stockholm based museums, Swedish museum of Natural history’s exhibition Natur i Sverige 

(Nature in Sweden) and the Nordiska museet’s (Nordic history) exhibition Modemakt (Power of fashion) and 

learning environment Lekstugan (playhouse). The purpose of the research was to study how cultural heritage is 

used and developed within the museum pedagogy aimed at children. The research is based on a multimodal 

approach with focus on learning resources. 

 

The research examines the museums focus on children and youngsters, what the goals for this focus looks like 

on respective museum and how the focus is visible in the actual museums. The investigation has shown that 

both of the museums have a clear focus towards children and young people and follows the guidelines from the 

Swedish government. 

 

This thesis shows the differences between both museums in their separate ways of focus on children and 

youngsters. The different possibilities on focus on children and young can provide inspiration for either other 

museums or the specific museums in the thesis when developing or expanding their focus further. Both 

museums way to communicate with children and young people considered to have good potential for learning. 

 

Keywords: intermediation, museum, children, multimodality, culture, resources 
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1 INLEDNING 
We tend to justify why kids are not a fit for history exhibitions rather than 

exploring ways to make them feel welcome […]. 

(McRainey, L., & Russick, J. 2010. S28) 

 

Problemet i denna uppsats ligger i hur museer riktar sig till barn, vilka barnverksamheter finns 

och hur målen för dessa ser ut. Fallstudier för uppsatsen görs på Naturhistoriska riksmuseet 

samt Nordiska museet i Stockholm. Valet av museer kommer av att de båda är statliga 

museer, tidigare utpekade ansvarsmuseer, dock med olika inriktning och ansvarsområden. 

Naturhistoriska riksmuseet är ett naturhistoriskt museum medan Nordiska museet är ett 

kulturhistoriskt museum, att de har olika inriktning är ett medvetet val för att bredda studien i 

jämförelsen av de två museerna. Fallstudierna görs i en basutställning per museum och har ett 

multimodalt perspektiv (se s15). 

 

Kulturanlys redovisar i rapporten Museer 2011, publicerad på Kulturanalys hemsida 2012-12-

03, att andelen årsverken riktade mot barn och unga sakta men säkert ökar på svenska museer. 

(Kulturanalys, Museer 2011, s21) Rapporten visar dock även att de i rapporten kallade 

”Centrala museer” är de museer med lägst andel årsverken riktade mot barn och unga. 

(Kulturanalys, Museer 2011, s24) De museer vilka åsyftas är de så kallade ansvarsmuseerna. 

Idag är ansvarsmuseiuppdraget nedlagt. De faktiska museerna är fortfarande i bruk och 

faktum kvarstår att de är utpekade av Kulturanalys att ha en låg andel årsverken riktade mot 

barn.  

 

Kulturrådet skriver i en rapport från 2006 att 

De tre viktigaste områden som ansvarsmuseer förväntas verka för inom 

ansvarsmuseiuppdraget är ökad museologisk och pedagogisk kunskap samt 

ökad samverkan med museer på regional och lokal nivå. 

(Kulturrådet, Ansvarsmuseer En utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex 

statliga museer, s21) 

De i rapporten Museer 2011 kallade Centrala museer är lika med ansvarsmuseer. Dessa 

museer hade fram till 1 januari 2010 ett extraordinärt ansvar för bland annat ökad pedagogisk 

kunskap, trots detta har svenska så kallade ansvarsmuseer alltså lägst andel verksamheter 

riktade mot barn och unga mellan åren 2007-2011 enligt Kulturanalys rapport. På svenska 

regeringens hemsida (Regeringen, 8/3 2013) går att läsa: 

 Barn och unga är en prioriterad målgrupp för de statliga museiverksamheterna. 

Det står även att Sveriges museer är viktiga för främjandet av ett bevarat, använt och 

utvecklat kulturarv. Rationellt vore att museer riktade sin verksamhet mot de vanliga 

målgrupperna, vilket statistiken talar för till stor del består av barn och unga under 18år. 

Således den målgrupp regeringen menar skall vara en prioritet.  
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Denna uppsats är en kandidatuppsats inom ämnet kulturvård. Undersökningen fokuserar på 

hur museerna förmedlar kulturvård riktat mot barn. Förmedling är en viktig del av kulturvård 

vilket ofta tenderar att glömmas bort. Dock anser jag att förmedling kan vara något av det 

viktigaste inom kulturvård, utan förmedling är det svårt att motivera bevarande och vård av 

kultur. Förmedling kan även anses vara en typ av bevarande i och med att kunskap, känsla för 

och minnen av kultur förs vidare. Särskilt viktigt kan det vara att förmedla kultur gentemot 

barn, dessa är vår framtid och de som såsmåningom har ansvar för vårt kulturarv. Det syns 

även i den svenska kulturpolitiken där barns och ungas rätt till kultur framhävs. Därför har 

denna undersökning i kulturvård riktats mot förmedling av kultur mot barn och unga. 

SYFTE  

Att undersöka hur kulturarv används och utvecklas inom museipedagogiken riktad mot barn.  

 

Denna uppsats ämnar genom fallstudier utreda hur Naturhistoriska riksmuseet samt Nordiska 

museet i Stockholm riktar sig till barn i jämförelse med hur de riktar sig till en bredare publik. 

Uppsatsen syftar även till att utreda hur målen ser ut för de olika museerna gällande 

verksamheter för barn samt hur museerna skiljer sig i sin inriktning till barn sett utifrån ett 

naturhistoriskt samt ett kulturhistoriskt perspektiv. 

 

FRÅGESTÄLLNING  
Vilka mål har Naturhistoriska riksmuseet respektive Nordiska museet gällande verksamheter 

riktade mot barn och hur skiljer sig dessa från målen för verksamheter riktade mot en bredare 

publik? 

 

Hur lever de båda respektive museerna upp till dessa mål? Hur tar det sig uttryck i 

utställningarna? 

 

Vilka resurser använder museerna i sina utställningar? Ger resurserna riktade mot barn främst 

förutsättningar för lärande eller lek? 

 

Följer museernas riktning mot barn regeringens mål om barn som en prioriterad målgrupp? 

Hur skulle riktningen mot barn kunna utvecklas och förbättras hos de båda respektive 

museerna? 
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SVENSKA MUSEERS ROLL I SAMHÄLLET 

Sveriges museer är viktiga för att främja ett levande kulturarv som bevaras, 

används och utvecklas. Museerna är en betydande kulturell och social resurs 

som både ger historiska perspektiv och speglar mångfalden i dagens samhälle. 

Den digitala utvecklingen ger museerna nya möjligheter att ge medborgare och 

forskare tillgång till de samlingar man förvaltar. De statliga museerna är hela 

Sveriges museer och deras verksamheter ska ge effekter i hela landet. Barn och 

unga är en prioriterad målgrupp för de statliga museiverksamheterna. 

(Regeringen 2013-04-02. Ansvarsområden > Kultur, medier och idrott > Kultur) 

 

Ett svenskt museum skall enligt den svenska regeringen främja bevarande, användning samt 

utveckling av ett levande kulturarv. Det skall vara en kulturell och social resurs samt ge 

historiskt perspektiv liksom spegla mångfalden i dagens samhälle. Ett svenskt statligt museum 

är hela Sveriges museum, deras verksamheter skall påverka hela landet. Inom de svenska 

statliga museiverksamheterna skall, enligt regeringen, barn och unga vara en prioriterad 

målgrupp. (Regeringen 2013) 

 

ICOM definierade 2007 museum på detta vis:  

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 

communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and 

its environment for the purposes of education, study and enjoyment.  

Enligt denna definition skall alltså museer vara utbildande tillika underhållande.  

 

ANSVARSMUSEUM 
I mitten på 1980-talet infördes funktionen ”Ansvarsmuseum” i Sverige (prop. 1986/87:97, 

bet. 1986/87:KRU21, rskr. 1986/87:342). Sex institutioner gavs detta uppdrag, dessa var 

Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldermarsudde, Moderna 

museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur samt Stiftelsen Nordiska 

museet. Syftet var att dessa museer skulle ha ett särskilt sektorsansvar inför andra museer. 

(Kulturdepartementet, 2009. s99) 

 

2009 föreslog statens museikoordinator att ansvarsmuseifunktionen skulle avskaffas av 

anledningen att kompetens betydelsefull för museisektorn finns även utanför 

ansvarsmuseernas område. Förslaget uppkom mot bakgrunden av utvärderingen av 

ansvarsmuseer Statens kulturråd gjort på regeringens uppdrag. Statens kulturråd menar i sin 

utvärdering att utvecklingsarbetet bör vara samarbeten mellan olika aktörer inom och utanför 

museisektorn. (Kulturdepartementet, 2009. s99) 
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AVGRÄNSNING 

Denna uppsats fokuserar på berörda museers mål med sina verksamheter samt utställningar. 

Uppsatsen kommer inte att fokusera på besökare som individer utan på verksamheter riktade 

till publik och konsumenter av information. Besökaren har en lågprioriterad roll i 

undersökningen medan utställningen och museet har en högprioriterad roll. Undersökningen 

ämnar inte utreda verksamheter riktade mot skolor, skolbarn eller skolungdomar. Fokus för 

uppsatsen är alltså barn på museer, inte skolbarn och museer. Gällande Nordiska museet 

ämnar undersökningen endast ta hänsyn till museet, inte museigårdarna inom samma stiftelse. 

 

Jag har syftat till att göra en så allmän undersökning som möjligt men har inte undersökt 

exempelvis vilka förutsättningar utställningarna har för besökare med någon typ av 

funktionsnedsättning. Detta skulle kräva en större undersökning. 

 

DEFINITIONER 
Nedanstående definitioner av begrepp är utformade specifikt för denna undersökning av 

författaren. 

 

Barn och unga syftar på människor under 18år.  

 

Besökare och publik syftar på de människor som besöker de berörda museerna, oavsett ålder. 

Begreppen är jämställda och används på samma sätt. 

 

Bredare publik eller målgrupp syftar på människor mellan 18 och 65år.  

 

Interaktiv station syftar på en teknisk resurs vilken används i en utställning för publiken att 

interagera med.  

 

Resurs, se kapitel Resurser under Material och metod. 

 

Verksamheter syftar på museala aktiviteter och utställningar. 
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FORSKNINGSLÄGE  

Tidigare forskning på ämnet museiutställningar, verksamheter och program har visat på 

behovet av medvetenhet inför museets publik. Således att museipersonalen vid utvecklande av 

någon typ av museiverksamhet tar hänsyn till vilken publik museet har och vilka behov 

publiken har för att optimera museibesöket för publiken. Inom området är mycket forskning 

gjord, nedan nämnda är dock valda som de mest relevanta och närmast liggande denna 

undersökning. 

 

INTERNATIONELL FORSKNING 
I boken Connecting kids to history with museum exhibition (Left coast press, 2010) av (red.) 

D Lynn McRainey och John Russick beskrivs hur historiska utställningar kan erbjuda en 

ingång till historia för barn genom att låta dem använda flera sinnen samt uppleva historia för 

att lära sig. I bokens inledning beskrivs hur barn tidigare varit ovanliga besökare på museum 

varför utställningar ofta anpassats för vuxna och att det i sin tur lett till att ansvarsbördan för 

riktningen mot barn och barns lärande lagts på lärare, föräldrar och museiintendenter utan 

stöd från utställningen. 

 

I The educational role of the museum, red. Eilean Hooper Greenhill, (Routledge, 1999) finns 

artikeln Children, teenagers and adults in museums: a developmental perspective (red. Nina 

Jensen). Texten beskriver de olika behov barn, tonåringar och vuxna har vad gäller lärande i 

museum, den skildrar hur behoven påverkas av individ och erfarenhet samt behandlar texten 

de lika behoven människor har oavsett ålder. I artikeln framhävs betydelsen i att förstå 

publiken för att skapa museala program och verksamheter. Artikeln tar hänsyn till tre 

åldersgrupper: grundskoleelever, tonåringar och vuxna. I samma bok finns även artikeln 

Evaluation of museum programmes and exhibits av George E. Hein i vilken han diskuterar 

behovet av utvärdering av museiprogram och utställningar. Hein tar även upp ett praktiskt 

tillvägagångssätt för sådan utvärdering. 

 

George E. Hein diskuterar i boken Learning in the museum (Routledge, 1998) hur museibesök 

kan göras meningsfulla för besökarna. Hein menar att museibesök tenderar vara korta 

tidsmässigt och tämligen ovanliga samt ifrågasätter huruvida barn och vuxna får ut något av 

en sådan verksamhet. I boken visar Hein hur besökarstudier, alltså att lära känna sin publik, 

kan öka möjligheterna för museerna att skapa meningsfulla, lärorika besök för publiken. 

 

Museum exhibition (Routledge, 1996) av David Dean behandlar utvecklandet av 

museiutställningar, från teori till praktik. Dean menar att undersöka och besvara ett brett 

spektra av frågor rörande utställningar, han framhäver vikten av att förstå publiken, 

besökarna, för att utveckla en utställning. 
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NORDISK FORSKNING 
Staffan Selander och Gunther Kress skriver i Design för lärande (Norstedts 2010) om det 

multimodala perspektivet på lärande teori. De fokuserar på lärande som kommunikation och 

teckenskapande aktiviteter, hur information bearbetas och omformas eller transformeras till 

kunskap. I min undersökning använder jag denna bok till djupare förståelse för det 

multimodala perspektivet samt för didaktisk design. 

 

I Tinget, rummet och besökaren – om meningsskapande på museum (Stockholms universitet, 

2010) skriver Eva Insulander om hur besökare skapar och kommunicerar mening på museum 

samt hur kunskap gestaltas i utställningar. Hon skriver om de semiotiska resurser en 

utställning kan anses förstås som och skriver utifrån ett multimodalt perspektiv på lärande. Ett 

perspektiv som enligt Insulander är ett i sammanhanget tämligen oprövat perspektiv. Jag 

använder denna uppsats för att få ett grepp om det multimodala perspektivet som metod för att 

kunna använda det i min egen undersökning av utställningar. 

 

I doktorsavhandlingen En Meningsfull Historia?: Didaktiska perspektiv på 

historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten (Växjö universitet, 

2009) skriver Cecilia Axelsson om historieförmedling och meningsskapande på museer. 

Demokrati, integration och jämställdhet ligger i fokus för undersökningen. Axelsson har bland 

annat studerat besökares möjlighet till deltagande i utställningarna.  

 

Cecilia Johansson undersöker i Gammal konst på nytt sätt (Konstfack, 2012) den pedagogiska 

verksamheten på Nationalmuseum i Stockholm, hon tittar på de traditionella sätten att ställa ut 

gammal konst och vilka grepp museet använder för att ge yngre elever ingång i konsten. 

 

När tilltal blir trösklar (Umeå universitet, 2011) av Victoria Brännström belyser 

museipedagogik i samband med barn med funktionshinder samt samarbetet mellan museum 

och skola. Hon skriver om hur gruppens förutsättningar kräver en dialog inom museet för att 

museet skall kunna anpassa sig. 

 

Marie-Anne Myrstrand skriver i Utställningar för barn på Värmlands museum (Karlstad 

universitet, 2010) om hur utställningar anpassade för barn sett ut och utvecklats samt huruvida 

barn varit delaktiga eller ej i utställningarna.  
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2 MATERIAL OCH METOD 
Denna studie är av didaktisk art vilken ämnar utforska museers inriktning mot barn. Att 

studien är av didaktisk art syftar på att den till stor del fokuserar på analyser av lärresurser 

(Nationalencyklopedin. 2013. Didaktik) Metod för uppsatsen består till störst del av 

observationer av berörda utställningar men baseras även på studium av museernas 

verksamhetsplaner och hemsidor.  

 

För att besvara frågeställningarna använder jag mig av kvalitativ fallstudie, detta innebär att 

det data som samlas in i undersökningen kommer att tolkas och analyseras (Eriksson, L. T., & 

Wiedersheim-Paul, F. 2008. S47). 

 

Undersökningen utgår från ett multimodalt perspektiv. Detta val har gjorts för att få en så 

djupgående analys som möjligt. Särskilt har valts att fokusera på utställningarnas resurser. 

Närmare beskrivs detta under rubriken ”Teori”. Jag har medvetet valt att inte genomföra 

intervjuer. Närmare diskuterar jag detta under rubriken Källkritik. 

OBSERVATION 

Observationer kommer att ske på båda museerna i varsin basutställning för att studera hur 

riktning mot barn syns i utställningarna. Dessa observationer kommer att fokusera på 

lärresurserna ur ett multimodalt perspektiv för att kunna besvara hur museerna rent praktiskt 

riktar sig mot barn och hur det märks i utställningarna. 

 

Verktyg under observationerna består av penna, block samt kamera. Utställningarna 

fotograferas noggrant samt tas anteckningar medan observationen genomförs gällande vilka 

resurser museerna brukar i utställningarna samt andra eventuella relevanta kommentarer. 

Originalfotografier samt anteckningar återfinns i undersökningens författares ägo. Metoden 

baseras på ett multimodalt perspektiv med fokus på resurser. Utställningarna bedöms som en 

helhet bestående av flera delar, resurser. Om multimodalitet och resurser läses närmare under 

rubriken ”Teori”. Metoden för observationer presenteras närmare löpande i undersökningen.  

ÅRSREDOVISNINGAR 

För att utreda museernas aktiviteter riktade mot barn och unga studeras årsredovisningar från 

respektive museum. Årsredovisningarna används även för att studera de generella målen vad 

gäller verksamheter riktade mot barn liksom mot den bredare publiken. De berörda 

årsredovisningarna i undersökningen är de från 2007-2012. Dessa år har valts ut för att 

anknyta till den av Kulturanalys utgivna rapporten Museer 2011 där statistiken gäller åren 

2007-2011. Årsredovisningarna från år 2012 tillämpas då dessa är fjolårets redovisningar och 

därför mest aktuella.  

 

Beträffande studium av mål riktade mot den bredare publiken används framförallt 

årsredovisningarna från 2012 för att ge en så aktuell bild av målen som möjligt. 
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Dessa kommer att sättas i relation till både observationerna och intervjuerna för en samlad 

bild av hur museerna målsätter samt lyckas uppnå sina mål gällande verksamheter riktade mot 

barn. 

HEMSIDOR 

De båda museernas hemsidor kommer att användas för att dels utvinna information om 

museernas historia och dagliga situation, dels för att undersöka vilka aktiviteter de har riktade 

mot barn. Dessutom tolkas hemsidornas kommunikation riktad mot barn. 

 

TEORI  

PEDAGOGIK 
För att lära sig något krävs att det finns en grund för lärandet. Ett barn lär sig till exempel att 

läsa olika bra eller dåligt beroende på vilken uppfattning barnet har av läsande. Barnet som 

ser nyttan i att läsa lär sig snabbare än barnet som inte förstår meningen med att läsa. 

(Doverborg, E., Pramlin, I., & Qvarsell, B. 1987. s33) 

 

De vuxna måste göra helt klart för sig vilka uppfattningar som förutsätts för att 

barnet ska kunna tillägna sig olika kunskaper och färdigheter. Med andra ord 

vilka grunder som är nödvändiga för att inlärning ska ske. 

(Doverborg, E., Pramlin, I., & Qvarsell, B. 1987. s33) 

 

Från samma utgångspunkt kan sägas att museipersonal måste ha ett medvetet barnperspektiv 

med fokus på de förutsättningar som krävs för att barn skall lära sig. Om lärdom är målet i 

verksamheten.  

 

Helheten måste vara utgångspunkten för förståelsen. 

(Doverborg, E., Pramlin, I., & Qvarsell, B. 1987. s55) 

 

För att barn bäst skall förstå bör de presenteras en helhet. Delar av helheten måste presenteras 

med en tydlig relation till varandra. (Doverborg, E., Pramlin, I., & Qvarsell, B. 1987. s54) Är 

målet att barn ska förstå en utställning måste hela utställningen vara förståelig, om bara delar 

av utställningen tilltalar barn kommer de inte att förstå helheten. Inom helheten måste dock 

såklart en struktur finnas bland de olika delarna (Doverborg, E., Pramlin, I., & Qvarsell, B. 

1987. s55).  
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Om läraren är på det klara med att helheten föregår delarna, blir det naturligt 

att utgå ifrån barnets uppfattningar, eftersom delarna är avhängiga av helheten, 

dvs av uppfattningarna. Dels är delarna delar av en helhet dels utgör helheten 

samtidigt mer ön summan av delarna.  

(Doverborg, E., Pramlin, I., & Qvarsell, B. 1987. s56)  

 

Ordet ”uppfattningar” i citatet ovan syftar alltså på de uppfattningar barnet har inför lärandet. 

Således kommer allt tillbaka till att förutsättningar för lärande måste utgå från ett 

barnperspektiv för att vara allra mest ändamålsenligt.  

 

MULTIMODALT PERSPEKTIV 
Selander och Kress skriver i Design för lärande om lärandeteori och framlägger det 

multimodala perspektivet. (Selander, S., & Kress, G. 2010. s7) De menar att det multimodala 

perspektivet kan komplettera tidigare teorier vad gäller lärande. (Selander, S., & Kress, G. 

2010. s8)  

 

För att tolka världen och skapa mening krävs olika resurser. Resurser i detta sammanhang 

syftar till olika redskap vilka brukas eller bearbetas i olika sammanhang, exempelvis ljud, 

text, föremål. Genom sammanhang, samspråkande och samhandlande kan olika människor 

tolka resurser på samma sätt, således uppfatta dess mening likadant.  Från dessa resurser utgår 

den så kallade multimodaliteten. (Selander, S., & Kress, G. 2010. s26)  

 

Det multimodala perspektiv Selander och Kress beskriver syftar till ”de resurser av olika slag 

som finns till hands för att tolka världen och skapa mening”. (Selander, S., & Kress, G. 2010. 

s26) Selander och Kress exemplifierar den multimodala kommunikationen med en medeltida 

kyrka där Guds ord förmedlades genom tal och illustrationer på altare, predikstolar och 

väggar. (Selander, S., & Kress, G. 2010. s28) Det går att jämföra med en museal utställning 

där kommunikation sker genom flera resurser, exempelvis text, objekt och bilder. 

 

Det som museerna erbjuder kan ses som specifika semiotiska händelser, som 

framför allt får sin betydelse via objekten och deras placering i rummet. 

Texterna ledsagar objekten, och bakom utställningen finns en klassificering som 

inte alltid är uttalad i sig.  

(Selander, S., & Kress, G. 2010. s77) 

 

I denna undersökning används det multimodala perspektivet som bakgrund för att studera hur 

Naturhistoriska riksmuseet samt Nordiska museet kommunicerar med sin publik i berörda 

utställningar.  Utställningarnas olika resurser kommer att studeras för att tolka vilken publik 

de riktar sig mot och hur.  
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RESURSER 

Resurs i denna uppsats syftar på de redskap vilka används i utställningen för att förmedla 

något. Det kan exempelvis vara text, ljud, bild, objekt eller ljus. I undersökningen kommer 

resurser att studeras och tolkas för att besvara frågeställningarna, till exempel är ett mål att 

kunna tyda om och i så fall hur olika resurser riktas mot olika målgrupper. Det resurserna 

förmedlar kan vara såväl kunskap som lek eller känsla. 

Vad som är en resurs är inte alltid självklart, somliga resurser är designade för specifika 

ändamål medan andra blir resurser genom användningen. Inför resurser finns olika 

förutsättningar. Dels genom designen har människor lärt sig att somliga resurser passar bättre 

till vissa ändamål än andra. Dels finns sociala förväntningar och föreställningar både gällande 

resursen liksom dess användningsområde. Selander och Kress exemplifierar detta genom att 

påvisa hur ett barn kan välja att natta en boll, eller spela boll med en docka. Men hade barnet 

valt att spela boll med dockan trots att en boll funnits åtkomlig hade barnets föräldrar 

troligtvis blivit oroliga på grund av de inlärda, sociala förväntningarna. (Selander, S., & 

Kress, G. 2010. s50)  

Dessa förutsättningar kan påverka i en utställningsmiljö så till vida att det till exempel finns 

sociala förväntningar vad gäller färger och kön eller objekt och ålder. Vanligtvis i dag kopplas 

rosa till flickor och tecknade djur till barn, en sådan laddning skulle potentiellt kunna påverka 

individens val att bruka eller inte bruka en resurs som är laddad med sociala förväntningar. 

Således kan en resurs vara designad för ett specifikt ändamål men är alltid laddad med sociala 

normer och innebörder vilket kan påverka dess användande (Selander, S., & Kress, G. 2010. 

s51).  

DIDAKTISK DESIGN 

Design handlar om att forma såväl objekt som villkor för kommunikation. Form 

kan inte, annat än analytiskt, åtskiljas från funktion och innehåll. Designern 

riktar blicken mot framtiden, och design är att skapa (ny) mening. Det är så vi 

vill förstå design för lärande – didaktisk design. 

(Selander, S., & Kress, G. 2010. s23) 

 

Didaktisk design är ett begrepp jag lånar ur Design för lärande. Selander och Kress använder 

begreppet för hur sociala processer kan formas och hur förutsättningar för lärande kan skapas, 

dessutom använder de begreppet gällande ”hur individen ständigt återskapar (re-designar) 

information i egna meningsskapande processer.” (Selander, S., & Kress, G. 2010. s24) Det 

senare ligger dock inte i denna uppsatens fokus.   

 

Med design för lärande (Didaktisk Design I) menar vi alla de arrangemang för 

lärande som tänks ut och produceras i olika sammanhang: lagar och 

förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser som läromedel av olika 

slag samt särskild utrustning och särskilda hjälpmedel som ska underlätta 
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lärande. Normer och värderingar, bedömnings- och sanktionssystem och 

ekonomiska ramar etc. utgör en del av designens förutsättningar. 

(Selander, S., & Kress, G. 2010. s24) 

 

Selander och Kress framvisar hur lärare kan ses som designer av undervisning genom de 

arrangemang läraren genomför. Dessa arrangemang kan vara hållande av lektioner, 

användande av klassrum och förorda olika resurser, samt att utvärdera sitt arbete. (Selander, 

S., & Kress, G. 2010. s24) 

 

 I denna undersökning ses museet som producent av design för lärande, ansvarig personal för 

berörd utställning ses som designer av lärande, verksamhetsplanerna ses som designens 

förutsättningar. Museet erbjuder resurser för publiken, resurser som i sin tur blivit medvetet 

utvalda av ansvarig personal för att betyda något, vara meningsfulla. Denna undersökning har 

utgångspunkten att de berörda utställningarna erbjuder medvetet utvalda resurser. Didaktisk 

design syftar i undersökningen på de förutsättningar museet, genom sina verksamheter, skapar 

för lärande. 

 

DIDAKTIK 
 Didaktiken handlar om 

 

 vem som skall lära sig 

 vad man skall lära sig 

 när man skall lära sig 

 med vem man skall lära sig 

 var man skall lära sig 

 hur man skall lära sig 

 genom vad man skall lära sig 

 varför man skall lära sig 

 för vad man skall lära sig 

(red. Uljens, M., Jank, W., & Meyer, H. 1997. S17-18) 

 

Enligt Jank och Meyer gäller didaktik inte endast skolans undervisning och inlärning, utan 

snarare undervisningen och inlärningen i sig. De menar att didaktiken är en undervisnings- 

och inlärningspraktik tillika teori och att det handlar om undervisnings- och 

inlärningsprocessen i alla sammanhang.  Begreppet ”didaktisk modell” förklarar de som ”en 

teorikonstruktion för analys och planering av didaktiskt handlande i undervisnings- och 

inlärningssituationer både inom och utanför skolan som syftar till att vara heltäckande.” (red. 

Uljens, M., Jank, W., & Meyer, H. 1997. S18) 

 

Intressant för denna uppsats vad gäller punkterna ovan är främst vem som skall lära sig, vad 

man skall lära sig, hur man skall lära sig och genom vad man skall lära sig. Övriga punkter 
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ligger utanför undersökningens fokus även om flera av dem lätt kan besvaras, exempelvis var 

skall man lära sig på vilket svaret i denna undersökning blir ”på museet”.  

 

Vem som skall lära sig – syftar i denna undersökning på utställningsanalysens fokus på vilka 

utställningarna fokuserar. 

Vad man skall lära sig – syftar på vad publiken lär sig, om publiken lär sig och om 

utställningarna erbjuder lärande eller lek. 

Hur man skall lära sig och Genom vad man skall lära sig – syftar på vilka resurser museerna 

använder för lärande samt hur dessa används. 

 

Gällande begreppet ”didaktisk modell” är det intressant då denna uppsats ämnar analysera 

resultatet av den planering didaktisk modell syftar på, således utställningarna som resultat av 

(musei-) pedagogisk planering. 

 

KÄLLKRITIK 

Källkritik är särskilt viktigt i denna uppsats. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till och 

dessa tar jag upp under denna rubrik. 

 

Analysen utgår ifrån ett multimodalt perspektiv och jag har syftat till att studera 

utställningarna för att kunna visa vilka resurser som använts av respektive museum. Utifrån 

dessa har jag undersökt miljöerna som helhet för att granska vilka förutsättningar som finns 

för lärdom kontra lek. Under mina observationer har jag frångått mina personliga tankar och 

åsikter och istället endast tittat på vad museerna de facto erbjuder sin publik. Jag har sedan 

konstaterat vilka resurser som använts, hur de används och hur de eventuellt kan användas. 

Dock är det jag personligen som observerat respektive miljö samt beskrivit dessa, självklart är 

det möjligt att mina tidigare erfarenheter och jag som individ kan ha påverkat min upplevelse 

av miljöerna. Jag har emellertid syftat till att göra en så objektiv analys som möjligt, vilket jag 

anser mig ha lyckats med. Ett lyckat resultat i detta anser jag mig ha då jag utgår från det 

multimodala perspektivet. Resurser antingen finns eller finns inte.  

 

Utöver detta spelar det även in att barn är individer med individuella sätt att exempelvis 

tillskansa sig lärdom eller uppfatta miljöer. Detta kan anses vara problematiskt men jag har 

aldrig syftat till att hävda en bestämd fakta om hur saker är. Jag har menat med denna 

undersökning och analys att undersöka vilka förutsättningar som finns, alltså hur det kan vara 

istället för hur det är. Individer och individuella sätt att lära och förstå spelar i verkligheten en 

står roll i hur exempelvis en utställningsmiljö uppfattas. Med min undersökning har jag dock 

velat visa vilka förutsättningar som kan finnas. 

 

Jag har medvetet valt bort intervjuer. I ett tidigt skede av uppsatsen fanns en idé om att 

intervjua personer från respektive museum. Detta har jag dock valt bort då jag varit mer 

intresserad av att undersöka vad utställningarna som rum och miljöer har att erbjuda. Inte vad 
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museet eller museipersonalen har för ambitioner eller vad de har menat att erbjuda i 

utställningarna. Istället har jag valt att studera årsredovisningar från båda museerna. Dessa är 

tillrättalagda dokument, skrivna av museipersonal, men har bedömts vara intressanta för 

denna undersökning. Detta då de klargör vad museet har gjort samt i vissa fall planerar att 

göra. Eftersom de är skrivna av personal på museet kan de anses vara subjektiva, jag har dock 

gjort bedömningen att den möjligheten spelar liten roll. Årsredovisningarna har använts för att 

undersöka och kunna konstatera vad museerna gör med riktning mot barn, de har inte använts 

i utställningsanalyserna. Av denna anledning har ”risken” att redovisningarna är partiska 

bedömts som oviktig. Hade årsredovisningarna spelat en större roll i analysen av miljöerna 

hade detta varit ett större problem. Årsredovisningarna har alltså en lågprioriterad roll i 

undersökningen.  

 

Hemsidor är obeständiga, ändå har jag valt att studera respektive museums hemsida. Främst 

för att se vilka aktiviteter museerna erbjuder barn. Båda hemsidorna studerades i april 2013. I 

efterhand har Nordiska museet gjort om sin hemsida fullständigt. Det har dock inte funnits tid 

att göra en ny studie av hemsidorna, däremot hänvisar jag till datumen i de berörda kapitlena. 

Museernas hemsidor har haft en mycket lågprioriterad roll i undersökningen och dessa har 

endast syftat till att klargöra vilka olika aktiviteter museerna marknadsför mot barn.  
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3 BARN PÅ MUSEUM 
Under detta kapitel analyseras de båda museernas verksamheter. Inledningsvis redogörs kort 

för de berörda museerna, Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet. Detta följs av en 

presentation av de aktiviteter riktade mot barn museerna har, med utgångspunkt från 

museernas hemsidor. Följaktligen framförs resultatet av studium av de båda museernas 

verksamhetsberättelser från åren 2007-2012. Urvalet av verksamhetsberättelser har gjorts 

baserat på Kulturanalys rapport 2011, där åren 2007-2012 berörs, inklusive det gångna året, 

således 2012. 

 

Största delen av kapitlet tillägnas utställningsanalyserna. De berörda utställningarna har valts 

ut under besök på de båda museerna, val av utställning har gjorts mellan museernas 

permanenta utställningar. Målet har varit att välja ut en utställning per museum med tydlig 

riktning mot barn. De båda museerna har dock olika sätt att vända sig mot barn. Medan 

Naturhistoriska riksmuseet vänder sig mot barn direkt i utställningarna har Nordiska museet 

valt att rikta sig mot barn i form av audioguide och lärmiljön Lekstugan. Av denna anledning 

har valet blivit att analysera en utställning på Naturhistoriska riksmuseet och på Nordiska 

analysera en utställning och därtill lärmiljön Lekstugan. Audioguiden lämnas till stor del 

utanför analysen då analysen har fokus på miljöer. 

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har sina rötter i 1700-talet då Vetenskapsakademien 

påbörjade de samlingar som kom att bli grunden för museet. År 1786 infördes bestämmelser 

gällande uppvisandet av samlingarna för allmänheten, vilket innebär att Naturhistoriska 

riksmuseet kan ses som Sveriges första offentliga museum. (Naturhistoriska museet, hemsida) 

 

Idag är Naturhistoriska riksmuseet en myndighet under Kulturdepartementet. De ansvarar för 

att ”främja intresset för, samt kunskapen och forskningen om universums och jordens 

uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi och naturmiljö.” 

(Naturhistoriska riksmuseet, hemsida) Naturhistoriska riksmuseet är beläget i Frescati i 

Stockholm. 

 

VERKSAMHETER RIKTADE MOT BARN 
Naturhistoriska riksmuseets hemsida 2013-04-09 marknadsför på första sidan bland annat 

barnaktiviteten Laxe och hans vänner samt museets barnklubb Museosaurien. Dessa båda 

verksamheter presenteras ihop med juvenilt utförda illustrationer och klara färger. På första 

sidan finns även en spalt till höger i vilken rubriken ”Barnfamiljer” återfinns, med fler. 

(Naturhistoriska riksmuseet, hemsida)  

 

Vidare in på rubriken ”Barnfamiljer”, vilken förutom genom första sidan även finns 

tillgänglig att besöka genom fliken ”Besök museet”, presenterar museet sina aktiviteter 

riktade mot barn. Naturhistoriska riksmuseet erbjuder, enligt hemsidan, två upptäckarpaket, 
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två utställningsaktiviteter, skaparverkstad och en barnklubb. Utöver detta tipsar museet även 

om att hålla i barnkalas på Naturhistoriska riksmuseet och ger förslag på hur kalasen kan 

utformas samt erbjuder inbjudningskort till kalasen, dock har museet ingen egen kalastjänst 

utan tipsar endast om möjligheten. På sidan finns även en frågelåda samt interaktivt pyssel för 

barn. Under rubriken ”Godbitar för familjen” samlar museet sina bästa tips för 

barnfamiljer.(Naturhistoriska riksmuseet, hemsida)  

PEDAGOGISKA SPÅR 

Naturhistoriska riksmuseet erbjuder flera pedagogiska spår vilka hjälper barn, och 

medföljande vuxna, att upptäcka museet och lära sig nya kunskaper. 

Upptäckarpaket 

Museet erbjuder två upptäckarpaket. Det ena med namnet ”Den smarta naturen” och 

inriktning mot naturkunskap, i paketet finns biljetter till museet samt museets 3D bio 

Cosmonova, en ”upptäckarfolder” med frågor samt ett ”Smarta naturen-märke”. Det andra 

kallas ”DINO!” och är inriktat på dinosaurier, ”DINO!” innehåller en frågesport, interaktiva 

övningar samt biljett till Cosmonova. (Naturhistoriska riksmuseet) Upptäckarpaketens ledord 

förefaller vara ”Titta, hitta, mät, upptäck!”, denna mening återkommer tidigt i beskrivningen 

för båda paketen. (Naturhistoriska riksmuseet) 

 

Utställningsaktiviteter 

För två av museets permanenta utställningar har en varsin aktivitet för barn utvecklats. 

(Naturhistoriska riksmuseet) Till utställningen ”Natur i Sverige” lät museet 2007 utveckla 

spåret ”Skogsmulles röda fjäder”. Spåret fokuserar på Skogsmulle, som ursprungligen är en 

barnaktivitet från Friluftsfrämjandet, och låter barn upptäcka utställningen genom ett 

mysterium och en karta. (Naturhistoriska riksmuseet) 

 

Utställningen ”Liv i vatten” får barnen upptäcka genom ett pedagogiskt spår med fokus på 

Laxe och hans vänner. Laxe är, liksom Skogsmulle, från början en barnaktivitet från 

Friluftsfrämjandet. Laxe leder barnen genom utställingen och berättar om allt levande i 

vattnets värld. (Naturhistoriska riksmuseet)  

SKAPARVERKSTAD 

I skaparverkstaden får barnen chans att få utlopp för sin kreativitet med inspiration av museets 

utställningar samt Cosmonova. (Naturhistoriska riksmuseet) 

MUSEOSAURIEN 

Museosaurien är Naturhistoriska riksmuseets barnklubb. Genom medlemskap i klubben får 

barnen möjlighet till specialvisningar, besök bakom kulisserna på museet samt hos museets 

forskare, rabatterat pris på Cosmonova och i museibutiken, klubbmärke, medlemskort samt en 

medlemstidning fyra gånger om året. (Naturhistoriska riksmuseet)  
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TOLKNING AV PRESENTATIONEN AV VERKSAMHETER RIKTADE MOT BARN 

Redan på första sidan av Naturhistoriska riksmuseets hemsida syns museets arbete med 

riktning mot barn tydligt. Resurserna de använder för att marknadsföra sina verksamheter 

riktade mot barn är av lekfullt slag bestående av illustrationer och bjärta färger. Detta kan 

tolkas som att marknadsföringen och resurserna är direkt riktade mot barn. Ett barn skulle 

troligtvis gärna dras till denna information då marknadsföringen påminner om barnböcker 

eller annan information och media riktad mot barn.  

 

Dock är hemsidan och övrig marknadsföring även det i färg och framställd till stor del genom 

bilder vilket skulle kunna locka barn att klicka på det mesta.  

 

ÅRSREDOVISNINGAR 
Nedan följer citat ur Naturhistoriska riksmuseets årsredovisningar beträffande verksamhetens 

mål. Detta följt av korta redogörelser ur årsredovisningarna från åren 2007-2012 gällande 

museets arbete inom verksamheter riktade mot barn. Följaktligen presenteras museets mål för 

den bredare gruppen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

 

Målet är att ett barnperspektiv ska integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet, bl.a. 

genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.  

(Naturhistoriska riksmuseet, årsredovisning 2007. S31) 

 

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och 

barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning 

(2009:738). 

(Naturhistoriska riksmuseet, årsredovisning 2012. S5. Citat ur ”Förordning (2007:1176) med 

instruktion för Naturhistoriska riksmuseet”, Regeringskansliet) 

 

Årsredovisning 2007 

I Naturhistoriska riksmuseets verksamhetsberättelser från åren 2007 finns bland annat 

rubriken ”Utvecklad pedagogisk verksamhet”. Denna rubrik är inte intressant för 

undersökningen då den syftar på skolverksamheter. Under ”Verksamhets övergripande mål” 

finns däremot rubriken ”Barnsperspektiv” vilken ligger till grund för denna redogörelse. 

 

Under 2007 försiggick flera aktiviteter och utvecklanden av verksamheter på museet. Delvis 

utvecklades det pedagogiska spåret ”Skogsmulles röda fjäder” till utställningen ”Natur i 

Sverige”. Sedan tidigare fanns ett barnspår i museet, det för 2007 nya spåret gav dock 

deltagarna, barnen, en mer aktiv roll. År 2007 var jubileumsår för Linné 300år vilket märktes 

på museet genom flera aktiviteter för barn och unga. Bland annat fanns i museets 

skaparverkstad möjligheten att lägga pärlplattor, drygt 200 barn deltog och slutligen 

sammansattes alla plattor till en enda stor föreställandes den svenska 100kronorssedeln. 

Under året gjordes ett försök där Museosauriens medlemmar fick titta på en film på 

Cosmonova och sedan besvara en enkät med synpunkter på vilken ålder filmen passade mot. 
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Museet meddelade att svaren de fått från barnen inte helt stämt överens de fått från vuxna, 

lärare, tidigare. Till exempel hade de vuxna svarat att filmen kunde upplevas som obehaglig 

för mindre barn, vilket barnen inte ansåg. Denna enkätmetod med hjälp av barnklubbens 

medlemmar ämnar, enligt årsrapporten, fortsätta under framtida år. Sommaren 2007 höll 

museet i en sommarskola, deltagarna fick bland annat åka på exkursion, göra smycken av 

naturmaterial samt träffa museipersonal. Enkätsvar från deltagarna har visat att de varit 

mycket nöjda med sommarskolan. (Naturhistoriska riksmuseet, 2007. s31-32) 

 

Årsredovisning 2008 

Aktuellt för redogörelsen av Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning är kapitlet 

”Verksamhetsövergripande mål”, rubrik ”Barnperspektiv”. 

 

Naturhistoriska riksmuseet tillgängliggjorde under 2008 en guide på hemsidan med de bästa 

tipsen för barnfamiljer, kallad ”Godbitar för familjen”. För barnklubbens medlemmar 

anordnades förhandsvisningar av två Cosmonova-filmer med efterföljande enkätfrågor liksom 

året innan. Några av Museosauriens medlemmar fick även chansen att delta under ”En natt på 

museet”. Detta innebar att 15 barn fick sova över på museet och deltaga i olika 

kvällsaktiviteter. Naturhistoriska riksmuseet höll även 2008 i en sommarskola med likartade 

aktiviter som tidigare år. Museet provade även en metod att studera montrar utan text, denna 

metod provades på en skolklass i årkurs 5. Denna aktivitet är av intresse för undersökningen, 

trots sin riktning mot en skolklass, då metoden går ut på att prova resurser än text. Således är 

det medvetenheten gällande olika lärresurser som är intressant beträffande denna aktivitet 

samt att den riktades mot barn. (Naturhistoriska riksmuseet, 2008. s31) 

 

Årsredovisning 2009 

Redogörelsen för årsredovisningen 2009 utgår från kapitlet ”Övriga återrapporteringskrav”, 

rubrik ”Ung publik”.  

 

2009 års årsredovisning från Naturhistoriska Riksmuseet erbjuder mestadels information 

gällande arbete med skolbarn och –unga. Då detta ligger utanför uppsatsens fokus utelämnas 

denna information här.  

 

I årsredovisningen klargörs att unga i övre tonåren är mindre vanliga besökare på museet, 

under 2009 lockades dock denna målgrupp av utställningen ”Rainbow Animals”. Ett resultat 

av dessa besök kunde museet se i vad de kallar för ”ungdomsbloggar”, där utställningen blivit 

omskriven. Museet lockade även ung publik till Cosmonova med ett nytt utbud av filmer samt 

att det hölls konserter i lokalen. Cosmonova erbjöd, utöver filmer riktade mot ung publik, en 

ny film riktad mot den yngsta besöksgruppen, från 5år, och upp. Liksom de två, av denna 

undersökning berörda, tidigare åren höll museet i en sommarskola även år 2009. Aktiviteterna 

under denna var desamma som tidigare år. Under evenemanget ”Walking with dinosaurs” på 

Globen var museet aktiva, genom sin förknippning hos många besökare med dinosaurier. På 

plats i Globen marknadsförde Naturhistoriska riksmuseet framförallt barnklubben 

Museosaurien, denna specifika marknadsföring bidrog till att ytterligare 138 barn upptäckte 
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klubben. Utställingen ”Uppdrag: KLIMAT” fick 2009 en interaktiv station vilken gick ut på 

en utmaning riktad mot ungdomar att påverka sin livsstil genom att göra olika val. Ett 

pedagogiskt spår med fokus på Darwin utvecklades med riktning mot ungdomar, kallat 

”Utveckling pågår”. Naturhistoriska riksmuseets hemsida utvecklades med riktning mot barn 

medelst spel och pyssel, samt frågelådan ”Fråga forskaren”. Museosaurien anordnade under 

2009, liksom föregående år, ”En natt på museet”. Av anledning till det så kallade 

Astronomiåret 2009 lät klubben sina medlemmar vika origamistjärnor vilka sedan ställdes ut 

på museet. I museets skaparverkstad erbjöds 42 tillfällen för kreativt arbete med teman som 

knyter an till museets utställningar. (Naturhistoriska riksmuseet, 2009. s23-25) 

 

Årsredovisning 2010 

Ur Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning 2010 är kapitlet ”Övriga 

återrapporteringskrav”, rubriken ”Ung publik” intressant för denna undersökning. 

 

En utställning skapad av ungdomar för ungdomar kallad ”SMAL” lånades under 2010 in till 

Naturhistoriska riksmuseet. Under pressvisningen, vernissagen och visningar deltog några av 

ungdomarna som skapat utställningen. Även detta år höll museet i en sommarskola med 

inriktning på djur och natur. Sommarskolan hade liknande aktiviteter som tidigare år. I 

utställningen ”Uppdrag: KLIMAT” infördes en interaktiv station, riktad mot ung publik, med 

diskussionsfrågor för publiken att rösta kring. Även utställningen ”Polartrakterna” utökades 

med flera interaktiva stationer för barn och unga. Museosauriens medlemmar fick 2010 bland 

annat lämna in sommarfynd vilka museet sedan ställde ut. De bjöds även in på en 

förhandsvisning av Polarutställningen och sedan ge respons på denna. Cosmonova hade 2010 

premiär för filmen ”Antarktis”, passande för barn från 5år. Under detta år besöktes museets 

Skaparverkstad av ca 2000 barn, aktiviteterna hade, som tidigare år, olika teman utifrån 

museets verksamheter. På temat dinosaurier lät Naturhistoriska riksmuseet sommaren 2010 

barn, från 3år, pyssla, leka och tävla. Ca 2500 barn lockades av denna sommaraktivitet. Nytt i 

museet år 2010 var särskilda guidningar riktade mot barn. Under totalt 32 tillfällen gav 

museet barn möjlighet att lyssna på fabler om djur och sedan besöka utställningen ”Natur i 

Sverige”. (Naturhistoriska riksmuseet, 2010. s23-24) 

 

Årsredovisning 2011 

Kapitel ”Övriga återrapporteringskrav”, rubrik ”Ung publik” är intressant för undersökningen 

i årsredovisningen från 2011.  

 

Naturhistoriska riksmuseet erbjöd under 2011 i enlighet med tidigare år en sommarskola. 

Sommarskolan erbjöd aktiviteter av liknande art som tidigare år. Medlemmarna i 

museiklubben Museosaurien fick under 2011 möjlighet att se förhandsvisningen av filmen 

”Born to be Wild” på Cosmonova. Medlemmarna fick efteråt lämna respons på vilken ålder 

filmen var bäst lämpad för. På Cosmonova hade även filmen ”Från Pluto till Merkurius” 

premiär. Filmen var särskilt riktad mot yngre skolbarn. I Skaparverkstaden återkom 

dinosaurietemat från året innan. För första gången hölls Skaparverkstaden öppen under juli 

månad.  Även på Stockholmskulturfestival representerade dinosaurietemat museet. 
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Guidningar riktade mot barn anordnades liksom året tidigare. Intresset för dessa, liksom de 

riktade mot familjer, var stort. (Naturhistoriska riksmuseet, 2011. s18) 

 

Årsredovisning 2012 

Redogörelsen gäller kapitel ”Övriga återrapporteringskrav”, rubrik ”Ung publik”, ur 

Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning 2012. 

 

Under 2012 fanns den tillfälliga utställningen ”Robot zoo” på museet, anpassad för barn 

mellan 4-10 år. Utställingen innefattade flera interaktiva inslag och var välbesökt av 

barnfamiljer. Även fotoutställingen ”Minimonster” var populär hos barn vilket särskilt syntes 

beträffande besökarantalet från förskolegrupper. Museosaurien erbjöd 2012 sina medlemmar 

visning av filmen ”Sea Rex 3D: de urtida havsgiganterna” på Cosmonova. I samband med 

filmen fick medlemmarna även träffa en paleontolog och titta på fossiler. För andra året i rad 

höll Skaparverkstaden öppet ett antal tillfällen även under sommaren. Under denna sommar 

provades för första gången en aktivitet där barn fick delta under en guidad upptäcksfärd i en 

utställning och utifrån det aktivera sig kreativt i Skaparverkstaden. Denna aktivitet var 

populär och museet ämnar fortsätta denna under 2013. På hösten besöktes museet av Christer 

Fuglesang som läste högt ur sin barnbok samt talade om sina rymdresor. Barnen fick även 

chansen att ställa frågor till Fuglesang vilka han svarade på. Under året deltog museet i två 

olika temadagar utanför museet. Dels genomförde Naturhistoriska riksmuseet en 

naturvandring längs Igelbäcken vid Eggeby gård för barn, ungdomar och föräldrar. Dels 

medverkade museet under olika vattenaktiviteter vid Ulriksdal för samma målgrupp. Nytt på 

museet år 2012 var det pedagogiska spåret ”Laxe” i utställningen ”Liv i vatten”. Spåret är ett 

samarbete med Friluftsfrämjandet. Museet uppmärksammade Geologins dag genom att låta 

barn och vuxna ta med stenar och fossiler för att låta museets forskare studera dem. 17 barn 

lämnade kvar sina stenar och fossiler, dessa ställdes sedan ut i museet. 

 

RIKTNING MOT DEN BREDARE PUBLIKEN 

Naturhistoriska riksmuseet skriver i årsredovisningen från 2007 under kapitel ”Förmedling” 

och rubriken ”Vidgade perspektiv”, ”Verksamhetsöversikt” att 

Museet riktar sig till målgrupper med skilda förutsättningar och intressen. 

Genom ett varierat utbud strävar museet efter att ge dessa kunskap och 

upplevelser utifrån deras olika intressen och utgångspunkter, stimulera 

nyfikenhet och en vilja att söka kunskap samt en ökad förståelse för naturen och 

dess betydelse för oss människor. 

(Naturhistoriska riksmuseet, 2007. S11) 

samt  

Programaktiviteter ger en möjlighet för besökare att ställa egna frågor. 

Aktiviteterna omfattar föreläsningar och exkursioner riktade mot en bred 

allmänhet, skaparverkstad på helger och lov för barn och ungdomar. 

(Naturhistoriska riksmuseet, 2007. S11) 
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SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGARNA 

Målen för Naturhistoriska riksmuseets verksamheter riktade mot barn och unga är tydliga 

baseras på regeringens riktlinjer för museet. Beträffande målen för den bredare publiken är 

dessa mer allmänna mål och tenderar rikta sig mot museets publik i helhet. Även barn och 

unga ingår i den mer allmänna målsättningen där fokus ligger på att museets publik har olika 

förutsättningar. 

 

I Naturhistoriska riksmuseet årsredovisningar från åren 2007 till 2012 syns tydligt att museet 

årligen lägger ned ett stort arbete på verksamheterna riktade mot barn och unga. Riktningen 

mot barn och unga syns i såväl utställningar som andra verksamheter inom museet. 

Årsredovisningarna klargör att barn och unga får chansen på museet att: 

Vara aktiva i museiverksamheten genom bland annat de pedagogiska spåren, 

skaparverkstaden, aktiviteten ”Natt på museet” samt sommarskolan. 

Komma till tals och påverka i museiverksamheten medelst de förhandsvisningar och 

enkätundersökningar Museosauriens medlemmar fått delta i. 

Synas i museiverksamheten får barnen bland annat genom den pärlplatta föreställandes den 

svenska 100kronorssedeln vilken än idag (år 2013) visas på museet samt genom möjligheten 

barn och unga fick 2009 på Geologins dag att ställa ut sina stenar. 

 

Den verksamhet och de aktiviteter Naturhistoriska riksmuseet riktar mot barn och unga är av 

stor variation, somliga inslag återkommer från år till år medan andra är specifika för enstaka 

år. Variation finns även i riktningen mot olika åldrar inom gruppen ”barn och unga”. 

Exempelvis har museet riktat sig mot tonåringar år 2010 med utställningen ”SMAL” och till 

yngre barn med Cosmonova-filmen ”Från Pluto till Merkurius” 2011.  

 

Museet når även ut till barn och unga även utanför museets väggar, bland annat genom att 

2012 medverka under temadagar på Eggeby gård och i Ulriksdal. Andra nationella händelser 

uppmärksammas emellanåt på Naturhistoriska riksmuseet samt att museet även vid tillfällen 

marknadsfört sig i samband med nationella händelser, detta gäller bland annat ”Walking with 

dinosaurs” 2009, astronomiåret samma år samt Stockholms kulturfestival 2011.  

 

Till stor del har museets verksamheter riktade mot barn och unga en inriktning mot skolan. 

Detta utelämnas dock då det inte ligger i undersökningens fokus.  
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UTSTÄLLNINGSANALYS: NATUR I SVERIGE 

INLEDNING 

Utställningen Natur i Sverige på Naturhistoriska riksmuseet har en tydlig riktning mot barn 

och unga, av den anledningen valdes denna utställning ut för analys.  

 

Natur i Sverige är en utställning med fokus på den svenska naturen. I montrar har olika 

miljöer byggts upp och uppstoppade eller konstgjort skapade djur fått sina hem. Genom flera 

olika sorters resurser kommunicerar utställningen med publiken och förmedlar sina budskap. 

Utställningen består av ett stort rum med nämnd fokus, samt ett mindre rum med uppstoppade 

djur, främst fåglar, i montrar utan naturinredning. Analysen fokuserar endast på det stora 

rummet då det lilla rummet inte tycks tillhöra helheten i utställningen. 

DIDAKTISK DESIGN 

Utställningen är formgiven på ett sådant sätt att publiken upplever sig befinna sig ute i 

naturen. Heltäckningsmattan har ett motiv påminnande om barr, väggar är dekorsågade och 

ger intrycket av en skogskontur, lampor ger skuggor liknande de skuggor som faller genom 

trädkronor i en skog och utställningsmontrarna är målade i olika färger vilka för tankarna till 

naturen innanför monterglaset. Vid montrar innehållandes vattennära miljöer, till exempel en 

miljö med sälar, föreställer golvet vatten och över vattnet finns en liten bro. I utställningen 

ljuder fågelkvitter hela tiden, vargarna ylar vid olika tillfällen, vid en interaktiv station kan 

besökaren lyssna på myggors surr och vid en annan station brinner skogen med tillhörande 

ljud och eld i taket. Ett antal trädstammar med grenar står utplacerade på olika platser i 

utställningen, runt dessa finns bänkar. Utöver bänkar erbjuds även utställningspallar på olika 

platser i utställningen. Två in- och utgångar finns till utställningen, en leder vidare till 

utställningen ”Liv i vatten” medan den andra leder mot utställningen ”Polartrakterna”. En stor 

konstgjord padda och en konstgjord vildsvinsfamilj finns utplacerade. Faktatext i 

utställningen består framförallt av interaktiva skyltar. 

 

Montrarna är placerade labyrintartat i rummet vilket innebär att publiken får lov att vända på 

sig, gå flera varv och ibland både böja och sträcka på sig för att upptäcka allt. Utifrån miljö 

och arter är montrarna placerade intill varandra, skogsmiljöer är således närliggande andra 

skogsmiljöer medan sjömiljöer är närliggande andra sjömiljöer och så vidare. Somliga 

montrar är stora, fristående i rummet och går att studera från alla håll. Till exempel 

vargmontern där ljuset varierar mellan nedsläckt, stjärnklar natt och ljus dag. Ibland även ylar 

vargarna. Andra montrar är mindre väggfasta och går att se från ett eller två håll. Många 

montrar visar miljöer på olika nivåer. Exempelvis gäller det bävermontern, vilken är väggfast 

och visar upp miljön i och över vatten. I rummet finns en myrstack uppbyggd i vilken 

besökarna kan gå in i, i denna finns små väggfasta montrar som kan ses från ett håll och visar 

myror. Dessa myrmontrar finns på flera olika höjdnivåer i stacken. 
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RESURSER 

I Natur i Sverige finns en mängd olika resurser vilka kan delas upp i olika grupper. Dessa 

grupper utgör rubriker under vilka berörda resurser presenteras. Somliga resurser skulle kunna 

platsa i fler än en grupp, dock sorteras dessa in under den grupp och rubrik som passar allra 

bäst. 

 

Ljud 

Genom ljudinspelningar byggs den naturnära känslan i utställningen upp. Ständigt kvittrar 

fåglar och emellanåt ylar vargarna. Flera andra resurser utgår även de från ljud, dessa 

presenteras dock nedan under rubriken ”Interaktiva stationer”. 

 

Ljus 

Taklamporna i utställningen bildar skuggor påminnande om de skuggor som bildas av solens 

strålar genom trädkronor. Det bygger upp känslan av att besökaren befinner sig ute i naturen. 

Ytterligare roll spelar ljuset i vargmontern där ett dygn simuleras medelst ljusvariationer. 

Ljuset går alltså från nedsläckt natt, då små lysdioder efterliknar stjärnor, till upplyst dag. 

 

Interaktiva stationer 

I utställningen finns en stor mängd interaktiva stationer. De allra flesta stationer vänder sig till 

personer med läsförståelse. Flera av de interaktiva stationerna, exempelvis filmer och 

interaktiva skyltar är uppbyggda med en skärm på en stubbe. Större delen av faktatexten i 

utställningen presenteras genom dessa interaktiva skyltar. Vid somliga av montrarna finns 

filmer filmade i naturen, visandes djuren i montrarna i vilt tillstånd.  

 

Flera av Naturhistoriska riksmuseets interaktiva stationer inbegriper ljud. Bland annat kan 

besökarna lära sig att låta som en älg och vid två stationer kan de lyssna på ljuden från olika 

svenska djur. De två senare nämnda stationerna är av olika typ. Den ena är en slags dator, 

kallad ”ljudbank”, där besökaren genom en skärm väljer vilket djurläte som skall låta. Djuren 

är där uppdelade i grupperingarna fåglar, däggdjur, insekter och grodor. Den andra 

lätesstationen består av stubbar med knappar på, intill knapparna står en djurart. Dessa stubbar 

står framför en större monter fylld med uppstoppade djur. Djuren vars läten hörs skall gå att 

finna i montern men är ibland svåra att finna på grund av mängden djur i montern. En annan 

station består av fem mindre montrar, i dessa visas genom uppbyggda förhistoriska perioder 

hur Sverige som landområde vuxit fram. Framför dessa montrar står en bänk samt en stubbe 

med skärm och knappar, den ena märkt med svensk flagga och den andra märkt med engelsk 

flagga. Genom att trycka på en knapp sätter besökaren igång en berättarröst vilken berättar om 

utvecklingen i landområdet. Under berättelsen släcks montrarna ned och endast den som 

berörs just då av berättelsen lyses upp. Ytterligare en, delvis, ljudbaserad station är ett mindre 

rum vilket på utsidan har gröna väggar, uppåt tonande mot svart och brinnande på taket. 

Utanpå står även rubriken ”Skogen brinner”. Inuti rummet visas film, med ljud, från 

skogsbranden i Tyresta nationalpark 1999. Därutöver finns i utställningen en stor myrstack 

uppbyggd. Myrstacken är i sådan storlek att en vuxen normalstor person får plats att gå in i 

den. I stacken ljuder lätet av arbetande myror samt visas förstorade myror upp i små montrar 
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på olika nivåer. I en ljuddusch omgärdad av väggar kan besökare lyssna på surrande myggor. 

På taket till ljudduschen sitter en enorm konstgjord mygga. Utöver nämnda stationer finns 

ytterligare två stationer med ljud, dock är där ljudet inte av störst vikt utan ett snarare ett 

komplement. En av dessa stationer är ett spel där besökaren skall hjälpa en duvhök att jaga 

duvor. Det första steget i spelet är att välja antalet duvor, sedan skall besökaren klicka på 

duvorna för att höken skall hitta dem. När duvorna fångats skriker de högt. Den andra 

stationen är uppbyggd på en slags bänk där tre figuriner, tre delvis uppätna kottar samt tre 

klossar hör till. Figurinerna föreställer en ekorre, en mus och en hackspätt. Under dessa 

figuriner finns tre håligheter i vilka de tre klossarna passa. Kottarna och klossarna är märkta 

A, B och C. Besökarens uppgift är att para ihop kotten med vilket djur som ätit på den, 

således skall besökaren föra in rätt kloss under rätt djur. Om rätt kloss placeras under rätt djur 

hörs ett smaskande ljud som bekräftelse. 

 

Bland de interaktiva stationerna återfinns flera spel. Ett av dessa går ut på att besökaren skall 

svara på vilka djur som inte längre finns i Sverige. Djuren visas på bild och genom 

knapptryck väljer besökaren ut djur, bilderna vrids sedan om och rätt svar visas på baksidan. 

Ytterligare två spel liknande detta finns i utställningen. Det ena med fokus på svampar och det 

andra med fokus på träd, men de har samma funktion. Dessa går ut på att svampar/löv och 

frukter visas upp tillsammans med dess namn. Besökaren uppmanas memorera namn och 

utseende, när besökaren är beredd trycker denne på en knapp vilken får svamparna/löven att 

vridas om. De har då bytt plats och istället för namn är de märkta med siffror. På en skärm 

ställs sedan frågor, exempelvis ”Vilket nummer har en kantarell”, besökaren besvarar detta 

sedan genom knapptryck. Besökaren skall alltså försöka lära sig de olika sorterna och ha så 

många rätt som möjligt. Övriga spel är tre frågespel, ett ställer frågan ”Vem får vem?” och 

syftar till att besökaren skall svara på frågor beträffande parningsleken hos olika arter. Ett 

annat ställer frågan ”Vem sover?”, i detta spel skall besökaren svara på frågor om djur i dvala. 

Det tredje och sista spelet är ett bildspel med frågan ”Vem har varit här?”. Besökaren får se 

bilder på olika sorters spår och svara på frågan utifrån bilderna. Dessa tre spel har 

svarsalternativ att välja mellan. Alla olika spel består av olika resurser utöver att de är resurser 

med funktionen spel, till exempel ingår resurserna text, bilder och figurer. 

 

Övriga interaktiva stationer är av varierad art. En station består av en sorts bänk med en 

kartmodell av Sverige, kartan är uppdelad i olika färger symboliserande olika växtgeografiska 

regioner i Sverige. De växtgeografiska regionerna finns definierade intill kartmodellen med 

tillhörande färg. Ovanför kartmodellen finns en skärm på vilken bilder av olika växtmiljöer i 

Sverige visas upp, besökaren väljer vilken miljö som skall visas på skärmen genom knappar 

nedanför kartmodellen. Slutligen kan besökaren även välja att se direktsända bilder från fem 

olika platser i Sverige på skärmen. Vid en jordglob kan besökaren på en skärm välja att se en 

flyttfågels väg längs med globen. När besökaren valt fågel på skärmen lyses flyttvägen upp på 

jordgloben. En monter har fokus på livet under snön och intill denna kan besökare stoppa in 

händerna i två olika hål för att känna temperaturskillnaden i och under snön. Väggmålningen 

omkring hålet för temperatur i snö föreställer just snö, medan målningen kring hålet med 

temperatur under snön föreställer miljön under snön. Nedanför en monter med en förstorad 
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småkrypsmiljö finns en bild av samma monter på en stubbe med skärm på. Besökaren kan 

trycka på de olika småkrypen på skärmen för att få mer information om dessa. Närliggande är 

en vägg med flera runda speglar. Intill speglarna finns en fråga tryckt på väggen och en 

knapp, svaret på frågan finns bakom spegeln och syns då besökaren trycker på knappen vid 

spegeln. Svaret visas skriftligt och genom figuriner, ett av svaren besvaras även genom ljud. 

Speglarna sitter på olika nivåer, somliga mycket lågt medan andra sitter högre.  

 

Övrigt 

Montrarna och dess innehåll är en betydande resurs i utställningen. Inuti montrarna har 

miljöer byggts upp att så nära som möjligt efterlikna naturliga miljöer, detta kompletterat med 

uppstoppade djur och/eller i vissa fall konstgjorda djur. 

 

På en slags bänk finns päls från olika djur fastsatta. Dessa finns till för att besökaren skall få 

känna på hur olika djur känns, intill pälsen sitter en skylt med artnamnet. Golvet i rummet är 

täckt med heltäckningsmatta, mattan har ett mönster påminnande om tallbarr och bidrar till 

utomhuskänslan i utställningen. Omkring i rummet finns dekorsågade vägar, dessa är på 

ovansidan sågade efterliknandes skogskonturer. Faktatext i utställningen presenteras främst, 

som tidigare nämnt, genom interaktiva skyltar. Dock finns även viss text på väggar, mestadels 

rubriker över montrar men även kortare fakta. De kortare faktatexterna på väggarna hör till 

fotografier, vilka är fastsatta direkt på väggen i olika höjd och bildstorlek. Runt om i 

utställningen finns trädstammar utplacerade, dessa är delvis uppsågade och placerade mot 

väggar. Vid sidan av dessa finns bilder på trädet i dess naturliga tillstånd samt namnet på 

trädet. 

 

Skogsmulles röda fjäder 

Det pedagogiska spåret ”Skogsmulles röda fjäder” är skapat för utställningen. Information 

och häfte tillhörande spåret finns placerat vid ingången till Natur i Sverige. I häftet finns en 

karta över utställningen samt en berättelse. Besökaren får hjälpa Skogsmulle att hitta hans 

försvunna fjäder, detta görs genom berättelsen där Skogsmulle berättar om och talar med 

djuren i de olika montrarna. Besökarna får följa kartan och stanna till vid 12 olika montrar, 

förutom att Skogsmulle berättar om djuren ställer han även frågor angående djuren i 

montrarna.  

SAMMANFATTNING AV RESURSER 

Resurserna i Natur i Sverige är av varierad art och flera har omväxlande funktioner. Mest 

självklara omväxlande funktioner är ljuset i vargmontern, men även de olika spelen kan 

användas på fler sätt än det från början menade. Alla spel kräver läskunnighet. Däremot kan 

exempelvis en vuxen, eller ett äldre barn/ung person, hjälpa icke läskunniga att läsa 

instruktioner och frågor. För att svara på frågorna i de olika spelen behövs antingen 

korttidsminne (till exempel i spelet där besökaren skall lära sig känna igen olika svampar) 

eller allmänbildning alternativt logiskt tänkande (exempelvis i frågespelet om parningslek). 

Självklart kan frågorna även besvaras genom gissningar. Dessa spel är troligtvis svåra för 

unga barn men kan fortfarande agera en givande resurs. Dels kan barnen prova spelen även 
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om de är svåra, dels kan en vuxen vägleda barnet och hjälpas åt att svara och dels kan barn, 

egentligen besökare i allmänhet, titta på spelen. Inget spel utgår endast från text, alla 

innehåller bilder eller figurer. På så vis kan spelen vara ha en annan fullgod funktion, 

annorlunda än den ursprungliga, där besökaren antingen ”bara” tittar eller faktiskt lär sig 

något. Ett känt ordspråk är ”En bild säger mer än tusen ord” och det passar bra in här. Bilder 

och figurer är något människor kan ta in även utan text. Antingen som lärdom, till exempel att 

lära sig hur något kan se ut, eller som nöje, genom att serveras information som går att förstå. 

Hade spelen istället utgått endast från text hade en stor del av museets besökare uteslutits ur 

gruppen som har möjlighet att få ut något av spelen. När museet erbjuder information genom 

flera resurser, inom en resurs, alltså exempelvis text och bilder i ett spel, blir gruppen som nås 

av förståelig, mottaglig information plötsligt mycket stor. Jämför med Selander och Kress 

exempel beträffande möjligheten att barn nattar en boll (Selander, S., & Kress, G. 2010. S50).  

 

Exempel 

Spel: Känner du igen svampen? 

 

Resurser: Ett spel bestående av ett antal olika svampfiguriner föreställande äkta svampar. 

Figurinerna är placerade i en monter och fastsatta på/mot rörliga träplattor. På ena sidan är 

svamparna placerade i en särskild ordning och träplattorna är märkta med den specifika 

svampens namn. På den andra sidan plattorna är svamparna placerade i en annan ordning och 

plattorna är märkta med siffror istället för namn. Genom en liten skärm får besökaren 

information om hur spelet fungerar. Frågor besvaras genom knapptryck. 

 

Ursprunglig funktion: Besökaren startar spelet genom att trycka på en knapp, information 

syns på en skärm om att besökaren skall memorera svamparnas utseende ihop med namn. 

När besökaren är redo trycker hen på en knapp vilken får träplattorna att vrida sig. På 

skärmen syns sedan frågor ”Vilket nummer har xx” (xx syftar på de olika svamparterna som 

ingår i spelet). Intill skärmen finns knappar märkta med olika siffror, besökaren svarar 

genom att trycka på dessa. Vid spelets slut får besökaren veta hur många rätt svar hen hade. 

 

Alternativ funktion: Utöver att spela spelet som det är menat kan besökare titta på 

figurinerna i spelet. Besökaren kan då lära sig hur svampar kan se ut, hur de kan skilja sig åt 

och att de finns i Sverige (med utgångspunkten att besökaren känner till att utställningen 

behandlar svensk natur). Detta kan vara både lärorikt såväl som för nöjesskull. Det bidrar till 

ytterligare saker i utställningen att titta på vilket kan vara roligt, spännande eller 

intressegäckande även om det inte nödvändigtvis lär ut direkt kunskap. Vid låg läskunnighet 

kan besökaren ta sig tid att läsa namnen på träplattorna utan att spela och istället öva sig på 

att läsa, uttala namnen samt känna igen och koppla ihop namn med utseende på svampen. 

 

I utställningen finns dels resurser vilka riktar sig till varierade åldrar men även sådana med 

riktning mer mot vissa åldersgrupper än andra. Till exempel fungerar myrstacken och 

myggljudduschen bra oberoende av ålder. Framförallt använder besökarna hörsel i dessa två 
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stationer, men i myrstacken även syn och känsel. De kräver ingen läskunnighet och förmedlar 

båda två informationer igenkännbar för alla som befunnit sig ute i naturen vid tillfälle. Mer 

snäv målgrupp har exempelvis ”Skogsmulles röda fjäder” vilken enligt Naturhistoriska 

riksmuseets hemsida riktar sig till barn mellan 4-6 år. Detta är självklart endast en 

rekommendation men för äldre åldrar är spåret att anse på låg svårighetsnivå. Liksom ovan 

diskuterat är spelen, inom dess ursprungliga funktioner, på en högre nivå med 

läskunnighetskrav. Den interaktiva stationen ”Skogen brinner” kan upplevas som obehaglig 

då det är mörkt, film på en skogsbrand och knastrande brinnande ljud. Obehagligt kan det 

såklart vara för vem som helst och inte nödvändigtvis beroende av ålder, men åtminstone 

mörkret talar för att många unga barn kan finna stationen skrämmande. Resurserna vänder sig 

till varierande åldrar i sina ursprungliga funktioner vilket skapar en bredd i riktningen mot 

publiken. Museet erbjuder således en mångfald bland resurserna och mot vilka dessa riktas, 

men besökaren själv avgör hur resursen skall användas. På så vis kan resurserna anses vara 

ytterligare mer varierande då ålder inte behöver vara ett hinder genom ett alternativt 

användande av resursen. 

 

Besökarna utmanas till stor del av resurserna. Museet ber besökarna att själva tänka, fundera, 

titta, prova och gissa. De får tänka, fundera och gissa i de olika spelen, i dessa får de även titta 

och ofta lära sig känna igen något. Titta för besökarna även göra till exempel i filmerna, i 

montrarna, på fotografier och så vidare. Prova får de göra mest hela tiden, bland annat får de 

prova att ställa sig i en ljuddusch för att lyssna på myggor, de får prova olika spel, de kan 

prova att klättra på en stor, konstgjord padda etcetera. 

 

Resurserna får besökarna att bruka sinnena syn, känsel, hörsel och lukt. Syn gäller hela 

utställningen, exempelvis att läsa text, titta på bilder eller i montrar, titta på golvet, skuggor 

och så vidare. Besökarna får känna på päls, temperaturskillnader och på olika trädstammar. 

Hörseln kommer till användning hela tiden i utställningen genom de konstant ljudande 

fågelkvittret. Besökarna har dock även möjligheten att använda hörsel i fler resurser än så, till 

exempel i ljudbanken med olika djurläten. Ingen resurs låter besökarna utnyttja luktsinnet 

direkt, men allt går ju att lukta på. Pälsbitarna menade att klappa kan till exempel fungera 

utmärkt att även lukta på. Förvisso skulle ju även besökarna kunna smaka på saker och ting, 

som pälsstrån, men det är inte att rekommendera. 
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NORDISKA MUSEET 

Nordiska museet grundades av Artur Hazelius. Hazelius skapade museet i syftet att bevara 

den gamla allmogekulturen. Hazelius samlingar blev först offentliga år 1873 i den så kallade 

Skandinavisk-Etnografiska samlingen.  År 1907 fick museet sitt nuvarande namn och 

byggnad samt gjordes till en stiftelse med svenska folket som ägare. (Nordiska museet, 

hemsida) 

 

”Samla, vårda, visa – så kan ett museums viktigaste uppgifter sammanfattas”, så 

sammanfattar Nordiska museet själva sin, eller alla museers, uppgift. I Nordiska museets 

samlingar finns föremål från 1520-tal till idag och samling pågår kontinuerligt. Nordiska 

museet är beläget på Djurgården i Stockholm. (Nordiska museet, hemsida) 

 

VERKSAMHETER RIKTADE MOT BARN 
På Nordiska museets första sida 2013-04-10 marknadsförs, bland annat, vad som händer 

”Idag på museet”. Under denna rubrik återfinns information om den så kallade Lekstugan. På 

första sidan finns även rubriken ”Bra att veta”, under denna finns flera rubriker att välja 

mellan och bland dem ”Pedagogik”. Rubriken ”Pedagogik” föreslår länkar vad gäller 

skolverksamhet, aktiviteter för barn och familj, visningar och program samt bokningsformulär 

för visningar och program. (Nordiska museet, hemsida) 

 

I hemsidans fasta menyrad i överkant finns rubriken ”Planera besök” under vilken besökaren 

kan skjutsas till bland sidan ”För barnen”. Detta är samma sida besökaren tipsas om under 

rubriken ”Pedagogik” på första sidan. (Nordiska museet, hemsida) 

 

På sidan ”För barnen” (även kallad ”För barn och familj”) får hemsidebesökaren veta att det 

på museet finns en Lekstuga, en audioguide för barn, verksamheter för barn varje skollov 

samt möjlighet till barnkalas. Hemsidan erbjuder även ett spel riktat mot barn mellan 7-12 år 

kallat Tidsmaskinen. På hemsidan finns också rubriken ”Bra att veta” under vilken generell 

information om museet tas upp, exempelvis lekregler för Lekstugan, information gällande 

intagande av matsäck och dylikt.  

LEKSTUGAN 

Lekstugan är en lärmiljö för barn i vilken barnen får chansen att resa tillbaka till en bondgård 

1890-talet och upptäcka hur livet kunde vara där och då. Miljön möjliggör för barnen att titta 

på, känna på och använda föremål. Allt i Lekstugan får användas, somliga föremål är 

nygjorda, handgjorda medan andra är faktiska äldre kulturhistoriska föremål. Under helgerna 

befinner sig ”Mor eller Far” i Lekstugan för att handleda publiken. (Nordiska museet, 

hemsida) 

 

För förskole- och skolpublik åk 0-3 finns möjligheten att boka en tidsresa i Lekstugan. Denna 

tidsresa består av ett rollspel lett av en museipedagog. (Nordiska museet, hemsida) 
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AUDIOGUIDE FÖR BARN 

Nordiska museet erbjuder en audioguide för barn, på svenska. Den tar en timme och leder 

brukaren genom museet. I barnens audioguide ”reser sig Gustav Vasa från sin tron i Stora 

hallen och följer med på en rundvandring till många spännande föremål och platser i museet.” 

(Nordiska museet, hemsida)  

SKOLLOVSVERKSAMHETER 

Under skolloven anordnar Nordiska museet särskilda aktiviteter för barn. Exempelvis under 

påsklovet 2013 höll museet i en särskild familjevisning, en häxjakt samt lät barnen rita 

påskbrev och prova äggrullning i Lekstugan. 

BARNKALAS 

Nordiska museet erbjuder möjligheten att hålla barnkalas i Lekstugan. Kalaset är, enligt 

hemsidan, en tidsreseupplevelse och pågår i 1 timme och 15 minuter.  

TIDSMASKINEN 

Tidsmaskinen är ett datorspel i vilket spelarna rör sig i en historisk miljö och kan upptäcka 

företeelser och människor. Genom att klicka på olika människor får spelaren olika 

information, till exempel gällande vad människan jobbar med eller vart människan befinner 

sig. För att ta sig vidare i spelet får spelaren en utmaning att klara, exempelvis ”Skriv en 

löpsedel som handlar om en kung” i vilken barnen får välja mellan ett antal ord att placera in i 

en löpsedel. 

TOLKNING AV PRESENTATIONEN AV VERKSAMHETER RIKTADE MOT BARN 

Marknadsföringen av barnaktiviteter på Nordiska museets hemsidas första sida är strikt och 

informativt framställd. De får fram informationen på vad som kan tolkas ett vuxet vis. Den 

enda använda resursen är text, svart text mot vit bakgrund. Ett barn skulle troligtvis inte 

upptäcka just denna information framför någon annan, annat än om barnet kan läsa, har orken 

att läsa samt förstår begreppet ”Pedagogik”.  

 

De olika aktiviteterna för barn under rubriken ”För barn” är även den framställd på ett vuxet 

vis. Resurserna aktiviteterna presenteras med på denna består av foton på barn i museet och 

Lekstugan har en logotype skriven i ett typsnitt av handskriven, barnslig stil, främsta resursen 

är dock text. På sidan finns inget som talar direkt med barn, för att navigera på sidan krävs att 

barnet har god läsförståelse. Ingenstans finns till exempel illustrationer vilka skulle kunna 

leda barnet genom att skvallra om vad rubrikerna handlar om.  Spelet på hemsidan ligger 

längst ned på sidan i högra kanten, med text som enda resurs. Att hitta spelet är, för barn, 

tillsynes invecklat.    

 

ÅRSREDOVISNINGAR  
Här följer citat beträffande Nordiska museets mål för verksamheten riktad mot barn och unga. 

Fortsättningsvis presenteras i kapitlet museets aktiviteter inom verksamheten riktad mot barn 
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och unga genom åren 2007-2012. Museets mål för den bredare publik presenteras även 

kortfattat. Slutligen sammanfattas kapitlet.  

 

Målet är att ett barnperspektiv skall integreras i Nordiska museets verksamhet, bl.a. genom 

att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. 

(Nordiska museet, Årsredovisning 2007) 

 

Regeringens riktlinjer  

Nordiska museet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och 

barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 

(Nordiska museet, Årsredovisning 2012) 

 

Årsredovisning 2007 

Under kapitlet ”Övergripande verksamhetsmål” finns rubriken ”Barn och ungdomar”. Detta är 

av intresse för denna redogörelse. 

 

Nordiska museet påbörjade 2007 ett projekt kallat ”Barn tar plats” beträffande barns fritid och 

lekar, samt insamlingsprojektet ”Barnhemsbarn” gällande minnen från uppväxter på barnhem. 

Under året fick en gymnasieklass i Jokkmokk vara del av utformningen av museets 

samewebbsprojekt. I den populära ”Lekstugan” introducerades 2007 en så kallad 

”småbarnstimme” samt för äldre barn ett program angående emigration, kallat ”Nytt liv – 

Nytt land”. Gällande utställningar höll museet i vad de kallade för ”Hearings” men ett antal 

äldre ungdomar angående utställningar och museer i allmänhet, ett försök museet ansåg vara 

lyckat och ämnar göra igen. Ställa ut fick även 35 barn och ungdomar mellan 6 och 17 år 

vilka fick ställa ut sina personliga samlingar. (Nordiska museet, 2007. s17) 

 

Årsredovisning 2008 

Aktuellt för redogörelsen av Nordiska museets årsredovisning är kapitlet ”Övergripande 

verksamhetsmål”, rubriken ”Barn och ungdomar”. 

 

Sommaren 2008 avslutades insamlingen ”Barn tar plats” vilken startade året innan. Projektet 

bestod av intervjuer, observationer samt insamling av fotografier, tekningar, barn- och 

ungdomskläder samt leksaker. Projektet var ett samarbete med Mångkulturellt Centrum i 

Botkyrka. Även projektet ”Minnen från barnhem och fosterhem” genomfördes och avslutades 

under 2008, delar av projektet publicerades i en antologi kallad ”Det är ju inte jag som gjort 

fel”. I ”Lekstugan” har lovaktiviteter erbjudits då lärmiljön dessutom hållit extra öppet.  I 

övrigt har under 2008 utvecklingsarbete gjort riktat mot skolan, detta utelämnas dock här då 

det inte ligger i undersökningens intresse. (Nordiska museet, 2008. s16-17)  

 

Årsredovisning 2009 

För Nordiska museets årsredovisning 2009 är kapitel ”Övergripande verksamhetsmål” och 

rubriken ”Barn och ungdomar” relevant. 
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Under 2009 har Nordiska museet jobbat mycket med att nå ut barn och unga genom skolan. 

Detta ligger egentligen utanför undersökningens fokus, men en aktivitet de genomförde med 

skolbarn är intressant för undersökningen trots allt. Aktiviteten resulterade i utställningen 

”Vad är folkkonst för dig” och innebar att barn i klass i 3 från Askebyskolan i Rinkeby fick 

dokumentera föremål viktiga för familjen. Aktiviteten bedöms vara intressant av anledningen 

att den utgår ifrån barnens privata familjer, även om den skett genom samarbete med skolan. 

Barnen fick presentera något personligt, utan någon egentlig relevans till skolan. 

Utställningen invigdes med bandklippning och cider med de medverkande barnen närvarande. 

Årsredovisningen för 2009 beskriver även aktiviteterna i ”Lekstugan” där barn får rollspela 

ihop med pedagoger. För de äldre barnen gäller rollspel enligt story line-metodiken. Parallellt 

med ”Lekstugan” har museet utvecklat konceptet ”Folkhemmet” vilket är en interaktiv, fysisk 

lärmiljö i vad som skall föreställa en 1950-tals hemmiljö. Lovaktiviteter under 2009 på 

museet har bland annat varit julgransplundring och klä fastlagsris. (Nordiska museet, 2009. 

s17-18) 

 

Årsredovisning 2010 

I årsredovisningen från 2010 är, liksom tidigare år, kapitel ”Övergripande verksamhetsmål” 

och rubriken ”Barn och ungdomar” av intresse. 

 

Nordiska museets årsredovisning år 2010 är vad gäller barn och unga torftigt utförd. Kapitlet 

beskriver kortfattat rent allmänt vad museet gör för att rikta sig mot barn och unga. 

Redovisningen klargör inte vad som hände särskilt under 2010 annat än att exempel på 

lovaktiviteter 2010 var ”teaterföreställningar, tipspromenader och julgransplundring.” 

(Nordiska museet, 2010. s15) 

 

Årsredovisning 2011 

Kapitel ”Övergripande perspektiv” med rubriken ”Barn och unga” är intressant, för 

undersökningen, i Nordiska museets årsredovisning från 2011. 

 

Utöver vad tidigare årsredovisningar berättat om museets arbete riktat mot barn och unga 

fokuserar årsredovisningen 2011 främst på skolverksamheten. I övrigt berättar redovisningen 

att museet 2011 höll i biblioteksintroduktioner för såväl skolor som ”allmänt intresserade från 

en bred krets”. Museet redogör även för de lovaktiviteter vilka tagit plats på museet, bland 

annat familjevisningar, julgransplundring och ”Natt på Nordiska”. För att nå ut till ungdomar 

har museet i samarbete med Bildpedagogiska institutionen vid Konstfack erbjudit en aktivitet 

där ungdomarna fick skapa nya föremål av sopor. Denna aktivitet hölls i anslutning till 

utställningen ”Sopor”. Museet har även nått ut till barn genom barnprogrammet Bolibompa. 

En av museets konservatorer deltog i programmet, visade museet bakom kulisserna samt hur 

papper lagas. (Nordiska museet, 2011. s30-32) 

 

Årsredovisning 2012 

Liksom med de tidigare av Nordiska museets årsredovisningar är kapitel ”Övergripande 

perspektiv” med rubrik ”Barn och unga” av intresse gällande årsredovisningen 2012. 
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Årsredovisningen från 2012 berättar övergripande om museets arbete riktat mot barn, mycket 

av informationen är sådant vilket kommit fram i tidigare årsredovisningar. Under 2012 har 

museet bland annat erbjudit ”Museimys” med sagoläsning i ”Lekstugan” samt under 

december lucköppning av museets adventskalender. Som vanligt har museet även 2012 hållit i 

lovaktiviteter av liknande art som tidigare år. För att nå ungdomar erbjöd museet en 

”slöjdklubb” under sportlovet i anknytning till utställningarna ”Skolslöjd” och ”Väv”. Under 

samma lov höll museet även i en dansskola där de deltagande fick prova på Lindy hop samt 

sporta genom gammeldags lekar. I samband med Danmarks ambassad lät museet barn och 

unga under påsklovet tillverka danska påskbrev. (Nordiska museet, 2012. s32-34) 

RIKTNING MOT DEN BREDARE PUBLIKEN 

I kapitlet ”Museets arenor” i Nordiska museets årsredovisning från 2012 skriver museet att 

Nordiska museet ska förmedla kunskap och ge upplevelser, förklara företeelser 

och förmedla berättelser som väcker engagemang och intresse. […] Målet är att 

användningen av museets samlingar som resurs för människors lärande, 

kreativitet och glädje ska öka. 

(Nordiska museet, 2012. s18) 

samt  

Nordiska museet ska vara ett museum för alla. Urval, tolkning och formgivning 

ska samverka så att samlingarna presenteras på ett sätt som tillfredsställer 

museets användare. 

(Nordiska museet, 2012. s18) 

och därtill även 

Varje år kompletteras de många långvariga utställningarna med ett antal 

tidsbegränsade, vars teman väljs för att spegla olika ämnesområden och 

attrahera olika grupper av besökare. 

(Nordiska museet, 2012. s18) 

 

SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGARNA 

Nordiska museets mål för verksamheter riktade mot barn är tydliga och väl förankrade i 

regeringens riktlinjer för museet. Målen för den bredare publiken är mer allmänna och 

involverar även barn och unga. 

 

Museets årsredovisningar från åren 2007-2012 klargör att Nordiska museet kontinuerligt 

arbetar med riktning mot barn och unga. Enligt årsredovisningarna framstår utställningarna ha 

en lågprioriterad roll, undantaget lekstugan, i jämförelse med andra verksamheter på museet 

vad gäller riktning mot barn och unga.  
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På Nordiska museet får barn och unga: 

Ta plats och synas till exempel år 2007 då barn och unga fick chansen att ställa ut sina 

personliga samlingar samt år 2009 då barn fick dokumentera och ställa ut dokumentationerna 

av ett för familjen viktigt föremål. 

Säga vad de tycker genom ”hearings” vilka första gången genomfördes 2007 med ungdomar 

som testgrupp.  

Vara viktiga och betydelsefulla utställningen ”Vad är folkkonst för dig”, där barn ställde ut 

dokumentationer av ett viktigt föremål, invigdes bland annat genom bandklippning vilket 

sänder ut budskapet att utställningen är viktigt och att det är ”på riktigt”.  

 

Nordiska museets årsredovisningar beskriver att ett kontinuerligt utvecklingsarbete av nya 

verksamheter riktade mot barn och unga pågår. Beskrivningarna av de olika åren är inte alltid 

utförliga utan utelämnar viss information. Emellanåt förutsätts tidigare kännedom gällande 

somliga verksamheter hos läsaren, detta gäller bland annat aktiviteten ”Natt på Nordiska” 

vilken inte specificeras annat än till namnet. Museet satsar till stor del sin verksamhet mot 

barn och unga genom skolan vilket de motiverar med att nå ut till barn och unga i alla 

samhällsgrupper. Generellt sett ligger dock verksamheterna riktade mot skolan utanför denna 

undersöknings fokusområde.  
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UTSTÄLLNINGSANALYS: MODEMAKT – 300 ÅR AV KLÄDER 

INLEDNING 

Nordiska museets utställning Modemakt saknar riktning mot barn. Orsakerna till att 

Modemakt har valts ut för analys är att den dels berörs av audioguidespåret för barn, att den 

behandlar något barn enkelt kan knyta an till samt att den erbjuder taktila modeller av 

människor. Modellerna är ursprungligen skapade för synskadade men kan även vara ett 

intresseväckande supplement för barn. 

Utställningen behandlar kläder och den makten kläder och mode har. I montrar visas 

provdockor klädda i kläder från 1780-, 1860- och 1960-talen. I de olika montrarna återfinns 

olika teman med anknytning till kläder och mode, exempelvis ”Vem är du?”, ”Mor och 

dotter”, ”Att förändra kroppen” med mer.  

DIDAKTISK DESIGN 

Modemakt är formgiven i dunkelt ljus, i slutet och början av utställningen finns rött dekorljus 

mot väggarna. Rummet är långt, rektangulärt med in- och utgångar i båda kortändar. Golvet är 

partiellt enfärgat mörk grått, partiellt geometriskt mönstrat i gråa nyanser. Publiken kan röra 

sig längs med två ”vägar” bildade mellan montrar och väggar, den ena vägen något bredare än 

den andra. Längs med taket över den bredare vägen finns en fotovägg med stora detaljbilder 

av modeföremål. Över den smalare vägen lyser ett kallt, blått ljus medan ljuset över den större 

vägen är något varmare, gult ljus. Vid den ena ingången erbjuds utställningspallar. Vid båda 

ingångarna till utställningen finns låne-ex av utställningskatalogen.  Oavsett från vilken 

ingång besökaren kommer möts denne av en presentation av utställningen tryckt på väggen. 

Ovanför denna information, vid båda ingångar, visas projektorbilder upp mot väggen. Vid en 

av utgångarna finns en catwalk med spegel framför. Utöver kläderna är utställningen något 

färgfattig, framförallt används vitt, grått och rött. Faktatexter i utställningen består främst av 

skyltar inuti eller utanför montrarna. 

Montrarna i utställningen består dels av fristående golvmontrar, dels av väggfasta montrar i 

olika storlekar. Golvmontrarna utgörs av två stora, utsträckta montrar, placerade på rad så att 

de delar upp rummet i nämnda två vägar. De väggfasta montrarna finns i olika varianter, dels 

modell större längs med den bredare vägen och delvis mindre varianter längs med den mindre 

breda vägen. I golvmontrarna står klädda provdockor i olika positioner, blickar åt olika håll, 

olika mimik samt i olika åldrar. I de väggfasta montrarna visas kläder upp antingen på 

huvudlösa dockor eller genom olika upphängningsanordningar. Somliga föremål i de 

väggfasta montrarna längs den smalare vägen sitter på hög nivå, uppskattingsvis vid ca 160cm 

höjd. I den bredare vägen utanför de väggfasta montrarna finns avsatser med taktila 

syntolkningsmodeller av vissa av kläderna i montrarna.  

RESURSER 

Resurserna i Modemakt är flera och delas här upp i olika grupper. Utifrån dessa grupper 

presenteras utställningens resurser. 
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Interaktiva stationer 

I utställningen finns två datorer, genom dessa kan besökarna dels besöka en modeblogg och 

dels besöka Modemakts modedatabas. Vid de båda in- och utgångarna till utställningen spelar 

en projektor upp bilder mot en vägg, bildvisningen sker högt upp nära taket och på tämligen 

stor yta. Modemakt berörs av Nordiska museets audioguide, närmare beskrivs detta framöver 

i kapitlet. Mot väggen längs den smalare vägen finns montrar men även filmvisning. På 

filmen visas påklädning av olika personer, dessa klär på sig kläder från olika tider och 

samhällsklasser.  

 

Övrigt 

Till störst del består resurserna i utställningen av kläder från olika tider och samhällsklasser. 

Kläderna visas upp på olika sätt. Dels visas de på dockor, vilkas föreställer människor av 

varierad ålder samt olika kön. Dockorna har olika poser, vissa är sminkade medan andra har 

mer naturliga utseenden. Ytterligare en resurs i utställningen är fotografier. Dessa finns dels i 

mycket stor upplaga i en fotovägg längs med taket, dels i mindre form som komplement till 

faktaskyltar. Text finns det mycket av i utställningen, främst i form av faktaskyltar i eller 

utanför montrar. Vid de båda in- och utgångarna finns även tryckt text direkt på väggen. 

Utanför ett antal av montrarna finns taktila modeller föreställandes historiska kläder 

påminnande om de kläder vilka visas upp i de närstående montrarna. Modellerna vänder sig 

främst till synskadade och kompletteras med skyltar i text och blindskrift som berättar vad det 

är för plagg och från vilken tid. I ena änden av utställningen finns en catwalk med tillhörande 

spegel.  

 

Audioguide 

Modemakt berörs av museets audioguidespår för barn. Nordiska museet kallar delarna 

audioguiden omnämner för höjdpunkter. I Modemakt är höjdpunkten temat ”Förbjuden lyx”, 

det berörda föremålen är franska modekläder från 1700-talet. I barnens audioguidespår 

berättas om kläderna i montern, när de var populära, var de kom ifrån, att de var mycket dyra 

och hur kjolen kan vara så bred. Berättarrösten berättar också att under 1700-talet förbjöds 

modekläder från Frankrike för att kungen ville att svenska folket skulle handla svenska 

kläder.  

Precis intill mottagaren för audioguiden står även en avsats med två taktila modeller 

föreställandes 1700-tals modekläder. En kvinnlig modell med klänning inklusive styvkjol 

samt en modell av en pojke i bland annat rock. 

SAMMANFATTNING AV RESURSER 

I Modemakt kräver den större delen av resurserna läskunnighet. En stor del fakta, historia och 

kunskap går förlorad i utställningen om besökaren saknar möjligheten att läsa de skrivna 

resurserna.  
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Beträffande ålder riktar sig resurserna i utställningen framförallt till vuxna. Endast 

audioguiden riktar sig direkt till barn genom barnspåret. Denne hade av samma anledning 

tjänat på att vara mer utvecklad och beröra en större del av utställningen. På så vis hade 

museet kunnat kommunicera med en större grupp besökare i utställningen än de idag gör. De 

taktila modellerna tillsammans med catwalken och spegeln kan dock mycket väl tilltala barn. 

Liksom Selander och Kress diskuterar på sida 50 i Design för lärande – ett multimodalt 

perspektiv kan resurserna användas för ett annat ändamål än det ursprungliga. Således kan de 

taktila modellerna användas som komplement för de utställda föremålen även för barn och 

andra besökare utan synskada. För äldre barn i tonåren är resurserna väl passande, det gäller 

även temat. Datorerna i utställningen fungerar bra som resurs särskilt för äldre, läskunniga 

barn och vuxna. Även barn, utan läskunnighet, kan såklart prova dessa och tillexempel titta på 

bilderna. Texterna vilka finns att läsa i datorerna är inte nödvändigtvis högre prioriterade eller 

viktigare än bilderna. Ur en bild kan mycket utläsas och således kan även barn få ut något av 

värde genom att använda datorerna. 

Besökarna får i utställingen användning för sinnena syn och känsel. Syn används i hela 

utställningen. Känsel får besökarna användning för till exempel genom att känna på de taktila 

modellerna men även genom att använda de två datorerna. 

Resurserna framstår som väldigt riktade mot vuxna, vilket de ursprungligen säkerligen är. 

Däremot är det inte helt självklart att barn går ut från utställningen helt utan ny kunskap. Att 

se på föremål och bilder skall inte underskattas. Även om en vuxen läser upp faktatexterna för 

ett barn är det inte säkert att barnet förstår helheten. Att kläder, eller andra föremål, har sitt 

ursprung i 1800-talet säger nödvändigtvis inte särskilt mycket för ett barn. Däremot kan ett 

barn tydligt, genom indoktrinering från filmer, sagor, tidningar och berättelser, se att olika 

kläder är olika gamla och kanske till och med se att de kommer från olika ekonomiska 

förhållanden. Utifrån denna teori kan utställningen bidra till barns ökade förståelse för och 

igenkänning av kläder och stilar från olika tidsåldrar och förhållanden. Självklart lär sig även 

barn, oavsett de studerar faktiska kläder eller bilder, hur kläder, stilar och olika människor ser 

ut. Således bör utställningen inte undervärderas vad gäller dess kommunikation mot barn. 

Dock måste det tas i beaktning att Modemakt som helhet inte tilltalar barn, de får endast delar 

av utställningen vilket minskar förutsättningarna för nya kunskaper hos barnen. 

  



44 

 

ANALYS: LEKSTUGAN 

INLEDNING 

Lekstugan kallas Nordiska museets lärmiljö. Miljön är uppbyggd för att efterlikna en 

bondgård från 1890-talet. I utrymmet finns en handelsbod, ett kök, en del av ett hus, diverse 

djur av trä, en å med tillhörande bro och färja samt häst och vagn. Barnen får i Lekstugan 

möjlighet att leka, prova, känna, lukta, se, tänka och uppleva. 

DIDAKTISK DESIGN 

Ingången till Lekstugan är utformad som en klassisk nordisk röd stuga med vita knutar. Till 

vänster innanför ingången ligger handelsboden. I denna kan barnen känna på och leka med 

diverse föremål, bland annat säckar med text som mjöl och kaffe på, konstgjorda 

strömmingar, läskflaskor, diverse livsmedel med till synes originaletiketter på. Där finns 

också till exempel prislistor, våg med tillhörande vikter och en kontobok. Till höger om 

handelsboden ligger en del av ett hus, i detta kan besökaren gå upp på vinden där en säng står 

och kläder finns att låna. Barnen får där möjligheten att klä sig i pig- och drängkläder i 

barnstorlekar. Ett fönster finns på vinden och där finns brev från Amerika att läsa. Under 

huset finns ett utrymme att krypa in i, där är väggar och golv målade för att efterlikna natur, 

åkrar och skog. Utifrån detta utrymme leder även ån. Över ån finns en bro och en färja, färjan 

rör på sig genom att besökaren drar i rep och kan därigenom ta sig över ån. När besökaren 

kommit över ån kan hen besöka djuren på lagårdsbacken. Där finns kor, grisar, kultingar och 

höns snida i trä, hönsen i naturlig storlek och resterande mindre än de verkliga exemplaren. På 

lagårdsbacken kan besökaren exempelvis plocka ägg, mjölka kor, klappa djur och hämta 

vatten i brunnen. I stallet på motsatt sida står en trähäst i naturlig storlek fastspänd vid en 

vagn, ovanför ekipaget sitter hustomten på en takbjälke. Innanför stallet finns en enrumsstuga 

med kök och sovrum. I denna kan besökaren på låtsas laga mat, vila i sängen, sitta vid 

matbordet, vyssja de sovande bebisarna, dockorna, i vaggorna och allmänt uppleva, se och 

känna på vardagsföremål från en annan tid. 

I Lekstugan finns lampor i taket vilka avger skuggor, dessa ger intrycket av att ett träd står i 

rummet.  

RESURSER 

Att lista varenda resurs i Lekstugan har inte varit möjligt under denna undersökning då det 

hade krävt en omfattande inventering. Av denna anledning presenteras inte resurserna i detta 

kapitel på lika ingående som resurserna i utställningsanalyserna. Resurserna i Lekstugan 

består dels av faktatext. Omkring i miljön finns skyltar med en tecknad bild på ett par barn 

samt text. Texten är anknuten till den närmsta miljön kring skylten. Exempelvis finns en skylt 

vid lagårdsbacken med texten ”Kan du hjälpa mig att mjölka? Av mjölken gör vi grädde, 

smör och ost.” Till störst del består resurserna av en stor mängd föremål. Dessa föremål är 

delvis äkta kulturhistoriska föremål, till exempel seldon, etiketter och ugn. Andra föremål är 

nyskapade, detta gäller till exempel plastflaskor skapade att efterlikna glasflaskor, färjan över 

ån samt trädjuren. I taket lyser delvis lampor som skapar skuggor av ett träd mot huset samt 



45 

 

ned i golvet. I stallet nära taket, strax ovan hästen, sitter en docka föreställande hustomte. 

Under helger är Lekstugan bemannad av ”Mor eller Far” vilken finns där för att vägleda 

besökarna. 

SAMMANFATTNING AV RESURSER 

Resurserna i Lekstugan är väldigt många. Lekstugan är uppbyggd på Nordiska museet för att 

erbjuda något särskilt för just barn. Det är uppenbart att resurserna är riktade mot barn, detta 

då de är sammansatta i en helhet skapad för kombinerat lek och lär. Istället för att ha en 

tillrättavisad sanning där text, film eller en person talar om hur saker och ting är och har varit 

får barnen genom resurserna istället se, känna och prova på. Problemet där i ligger i just det 

att ingen rättar till de ”felaktigheter” som kan uppstå. Om barnen i Lekstugan uppfattar miljön 

och föremålen på ett sätt vilket inte stämmer överrens med historia och fakta är det inte 

självklart att de får vägledning åt rätt håll. Under helgerna finns dock en personal från museet 

där för att just vägleda. Vägledning finns även i form av lappar med korta kommentarer runt 

om i utställningen. Dessa lappar är däremot inte alltid enkla att hitta, vissa sitter relativt dolt 

eller i dunkelt ljus. Dessutom krävs viss läskunnighet, språket och typsnittet är dock enkla 

vilket ökar möjligheten för barn som lär sig läsa att själva kunna läsa på lapparna. Om barnen 

hittar, kommer åt och läser, eller får läst för sig, på lapparna ger dessa viss ledvägning i 

miljön.  

Besökare i Lekstuga får användning för sinnena syn, känsel och lukt. Syn och känsel gäller 

hela miljön, det finns enormt mycket att titta och känna på. I princip alla resurser får barnen 

känna på och prova att använda, undantaget är vissa föremål i handelsboden vilka är inlåsta 

samt Amerikabreven i huset. Lukt blir framträdande då barnen leker med färjan. Repen 

barnen drar i för att förflytta färjan avger doft i händerna.  
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4 JÄMFÖRANDE ANALYS 
De båda museerna berörda av undersökningen är alltså statliga, före detta ansvarsmuseer. 

Gemensamt för dessa är även att de ligger i Stockholm, har stora samlingar samt att de 

framhäver ett barnperspektiv i verksamheterna. Museerna har dock skilda sätt att rikta sig mot 

barn samt praktisera sitt barnperspektiv. 

DIDAKTISK DESIGN 

Didaktisk design syftar i undersökningen på de förutsättningar museet, genom 

sina verksamheter, skapar för lärande. 

 Citat ur teorikapitlet, s19 

 

Under detta kapitel jämförs barnperspektivet på museerna och främst i utställningarna 

inklusive Nordiska museets lärmiljö. Jämförelsen gäller alltså Natur i Sverige på 

Naturhistoriska riksmuseet samt Modemakt och Lekstugan på Naturhistoriska riksmuseet. 

TID OCH STRUKTUR 

I Natur i Sverige har tidsperspektivet en underordnad ställning. Tiden i utställningen syns 

endast i ett fåtal resurser gällande utdöda arter, djur som tidigare funnits i Sverige samt hur 

landområden utvecklats i förhistorien. Resurserna struktureras främst utifrån naturlig miljö 

och levnadssätt. I Modemakt skulle strukturen kunna sägas vara tydlig men otydlig, 

möjligheten skulle finnas att visa resurserna kronologiskt men de visas istället enligt teman. 

Även om utställningen inte är kronologisk finns ett uppenbart tidsperspektiv med nedslag i 

olika tidsperioder genom de olika temana i montrarna. Här kan alltså ses likheter i 

skillnaderna. Likheterna är att de båda utställningarna talar med besökarna genom teman. 

Natur i Sverige medelst teman utifrån olika naturmiljöer, Modemakt genom teman utifrån 

olika tidsåldrar och mode. Dock följer i Natur i Sverige en tydlig struktur där exempelvis 

vattenmiljöer övergår till strandmiljöer vilket i sin tur övergår i ängsmiljö och så vidare. Hela 

utställningen är också utförd för att inge en utomhuskänsla vilket bidrar till den naturliga 

följden av olika miljöframställningar. I Modemakt är följden av teman mer otydlig. Till 

exempel finns temat ”Vem är du?” vilket exemplifieras bland annat med fokus på hur identitet 

kan påverka kläder och klädstil. I andra änden av samma monter finns temat ”1780” och i 

montern mitt i mot demonstreras temat ”Förbjuden lyx”. Således är teman vitt skilda med 

visas upp intill varandra. För den med läskunnighet är detta nödvändigtvis inte otydligt utan 

olikheterna i temat kan möjligen skapa intresse, men utan text är det mycket otydligt. En mer 

kronologisk struktur hade kunnat tydliggöra samband mellan olika teman men framförallt 

förtydliga modets utveckling genom utvalda teman. Således tydliggöra helheten av 

utställningen, i dess nuvarande framställning blir det lätt delarna av utställningen som 

tydligast kommer fram istället för dess helhet. Detta till skillnad från Natur i Sverige där 

helheten blir tydlig och delarna blir just delar av en helhet. Det kan bero på att hela 

utställningen är anpassad efter vad den skall förmedla, nämligen svensk natur. Hur 
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scenografin bidrar till utställningens naturkänsla bidrar till en jämn, tydligt strukturerad helhet 

rakt igenom utställningen. 

I Lekstugan är tidsperspektivet av stor betydelse, miljön är utformad för att efterlikna 1890-

tal. Detta framgår dock inte för ett otränat öga. En besökare med historisk förkunskap kan 

känna igen föremålen och helheten som sent 1800-tal men för besökare utan sådan 

förkunskap, exempelvis barn, är detta otydligt. Barn kan troligtvis uppfatta att miljön är 

”gammal” och från en tid ”för längesen”. Denna uppfattning kan till exempel komma av 

tidigare erfarenhet av äldre tidsåldrar genom film. Det kan enkelt hända att en sådan detalj 

förbises och anses onödig, att barn inte förstår det exakta tidsbegreppet. För ett väldigt ungt 

barn kan detta stämma, men för ett större barn med större förståelse för tid är det att 

undervärdera barnets förutsättningar. Det kan förslagsvis gälla barn i skolåldern där olika 

tidsperioder har börjat diskuterats. Ett barn med förståelse för olika tidsåldrar och perioder 

skulle vinna på att tidsperioden i Lekstugan var tydligare. En del av helheten av kunskap och 

lärdom i miljön går förlorad genom att tidsperioden inte tydligare framgår. Som Lekstugan är 

utformad idag blir det mest en miljö ”för länge sen” eller ”förr i tiden” istället för att vara en 

miljö från 1890-talet. Kunskapen om att miljön skall återspegla en 1890-tals miljö framgår 

endast tydligt genom text på hemsidan och på museet. Detta hade dock kunnat avhjälpas 

genom på olika sätt, till exempel att handelsboden i miljön hade tidningar med 

datummärkning från denna tid eller en almanacka med sådan datummärkning. Vad gäller 

strukturen i Lekstugan går den inte riktigt att jämföras med en klassisk museiutställning. I 

beaktande skall vara att det inte är en utställning, utan en lärmiljö, således är det naturligt att 

den har en annan struktur. Miljön erbjuder dock en tydlig helhet, den har en utformning som 

gör att barnen rent naturligt rör sig i hela utrymmet. För att komma in i rummet går besökarna 

förbi handelsboden, för att komma vidare får de åka med färjan eller gå över bron, sedan 

kommer de till ladugårdsbacken och så vidare. Det finns alltså en struktur men den kan anses 

vara friare än den klassiska museiutställningens struktur vilken ofta följer teman eller tid. 

Detta till skillnad från Lekstugan där flera miljöer har byggts upp inom en för att genom sina 

många resurser frammana lek, upptäckande och nyfikenhet. Det är en fri miljö där besökarna 

kan röra sig på ett helt annat sätt än vad som är brukligt på museum. De får röra, använda och 

leka med föremålen. 

MILJÖ 

Modemakt är det utrymme som skiljer sig mest av de tre. Denna utställning är mer kliniskt 

uppbyggd och kan tolkas vara byggd för vuxna. Rummet är inte lekvänligt, ljuset är dovt och 

resurser riktade mot barn är tämligen få. Natur i Sverige och Lekstugan har däremot likheter. 

Rent konkret är ljuset likt i då det i båda miljöerna finns taklampor vilka bildar skuggor av 

trädkronor på golvet. De båda utrymmena bedöms locka till lek och vara lek- och 

springvänliga. Dessutom finns i såväl Natur i Sverige som i Lekstugan en stor mängd resurser 

direkt riktade mot barn.  

Natur i Sverige och Lekstugan kan sägas erbjuder barnen en helhet medan Modemakt inte 

lyckas med detta vad gäller yngre besökare. Något som dock måste tas hänsyn till är att Natur 



48 

 

i Sverige och Lekstugan, till skillnad från Modemakt, utgår ifrån ett barnperspektiv. Detta 

diskuteras närmare senare under rubriken ”Barnperspektiv”. 

RESURSER 

Resurserna i de två utställningarna och lärmiljön är huvudsakligen av olika art. Somliga 

likheter finns mellan Natur i Sverige och Lekstugan, men dessa är tämligen få. Modemakt 

skiljer sig tydligt från de övriga två. Ett viktigt perspektiv att ta upp är att de tre olika 

miljöerna till stor del förefaller sig rikta sig främst åt olika publik. Natur i Sverige tycks rikta 

sig mot allra bredast publik av dessa tre, i utställningen finns en bredd bland resurserna samt i 

anpassningen mot flera åldrar. Denna utställning har även stora möjligheter till alternativ 

användning av resurserna. Lekstugan är uppbyggd för barn, den är helt och hållet 

ursprungligen anpassad för den yngre publiken. Resurserna i miljön kan enkelt användas på 

flera sätt utöver det ursprungliga. Modemakt förefaller rikta sig främst mot ungdomar och 

vuxna. Resurserna är främst anpassade för denna målgrupp och därtill synskadade. Dock kan 

ett antal resurser tilltala barn och/eller användas på alternativa sätt från det ursprungliga. 

Flest sinnen använder besökarna i Natur i Sverige, följt av Lekstugan. Natur i Sverige är 

också den enda miljön att erbjuda ljudbaserade resurser. Detta hade dock enkelt kunnat 

involveras i Lekstugan, exempelvis genom fågelkvitter, knastrande eld från vedspisen i köket, 

djurläten på ladugårdsbacken eller liknande. Det hade inneburit en extra dimension vilket kan 

vara av stor betydelse för både lek och förståelse. Till exempel hade ett barn utan kännedom 

av vad en vedspis är lättare kunnat förstå det av ett knastrande ljud av eld. Fågelkvitter hade 

även förhöjt utomhuskänslan, vilken absolut är närvarande i delar av Lekstugan. En ljudresurs 

bedöms kunna vara av mycket stor betydelse, vad gäller både lek och lär. Det går att utnyttja 

på många sätt och kan vara såväl fantasiäggande som rent utbildande. En ljudresurs skulle 

förslagsvis kunna vara ledande, möjligen en berättarröst vilken kan berätta saker knutet till 

utställningen eller miljön. 

Naturhistoriska riksmuseets utställning Natur i Sverige bedöms ha goda förutsättningar för 

lärdom liksom för lek. Utställningen anses ha en tydlig struktur, erbjuda en helhet för en stor 

målgrupp samt vara såväl lärorik som intressegäckande och underhållande. 

Nordiska museets utställning Modemakt bedöms vara bäst anpassad för den bredare 

målgruppen inklusive tonåringar. Beträffande barn anses den ha vissa förutsättningar för 

lärdom. Utställningen bedöms vara tämligen ostrukturerad för icke läskunniga besökare och 

barn samt anses den endast erbjuda barn delar och inte en samlad helhet. För läskunniga barn, 

främst från strax under eller i yngre tonåren, bedöms utställningen vara intressegäckande och 

lärorik. 

Lekstugan på Nordiska museet bedöms ha goda förutsättningar för framförallt lek men även 

lärdom. Det ligger en problematik i att barn kan få fel uppfattningar utan att bli rätt vägledda. 

Exempelvis om de uppfattar att äldre föremål skall användas på ett sätt vilket egentligen är 

felaktigt bedöms risken vara stor att detta inte tillrättavisas, på så vis kan barnet gå miste om 

ny kunskap. Dock har Lekstugan mycket goda förutsättningar för att vara lärorik till exempel 
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på helger då lärmiljön är bemannad av museipersonal som kan vägleda och leka med barnen. 

De vägledande lapparna utplacerade runtomkring i lärmiljön sitter ofta relativt dolt, innefattar 

kort fakta och kräver läskunnighet varför dessa uppskattas påverka barnen tämligen lite. 

Lekstugan bedöms vara mycket fantasieggande, intresseväckande och underhållande. 

BARNPERSPEKTIV 

Museerna har mycket olika sätt att rikta sig mot barn. Enkelt kan det sägas att Naturhistoriska 

riksmuseet, enligt årsredovisningar, menar att rikta sig till barn direkt i utställningarna och 

dessutom i övrig verksamhet som sker på eller genom museet. Nordiska museet däremot 

ämnar sällan rikta sig, enligt årsredovisningarna, till barn direkt i utställningarna. Istället sker 

deras riktning mot barn i lärmiljön Lekstugan, genom barnens audioguidespår samt i 

samarbeten med skolor. Detta återspeglas väl i analysen i denna undersökning av Natur i 

Sverige, Modemakt och Lekstugan.  

Naturhistoriska riksmuseet har ett mycket tydligt barnperspektiv igenom utställningen Natur i 

Sverige, det är även påtagligt i årsredovisningarna. Utifrån studium av deras hemsida samt 

årsredovisningar förefaller de ha en mängd varierade verksamheter med riktning mot barn och 

unga. 

Nordiska museet bedöms sakna ett tydligt barnperspektiv i utställningen Modemakt. I denna 

är endast audioguidespåret riktat direkt mot barn och den tar hänsyn till en mycket liten del av 

utställningen. Lekstugan däremot bedöms ha ett mycket tydligt barnperspektiv. Med 

utgångspunkt i Nordiska museets hemsida (2013-04-10) och dess årsredovisningar tycks 

museet ha en mångfald bland verksamheterna riktade mot barn och unga. 

Det finns en mycket tydlig skillnad i de två museernas riktning mot barn och unga. 

Naturhistoriska riksmuseet har valt att integrera barn och unga i verksamheten i stort, medan 

Nordiska museet har valt att erbjuda särskilda verksamheter för barn främst knutna till 

Lekstugan. Skillnaden ligger alltså i att Nordiska museet har byggt en miljö vilken 

uttryckligen riktar sig mot barn, genom denna förekommer ett antal aktiviteter emellanåt. 

Naturhistoriska riksmuseet har istället valt att utveckla möjligheter och bredd i sina befintliga 

utställningar. 

I målen för barn och unga respektive en bredare publik finns en tydlig likhet mellan de båda 

museerna. De har fått likadana riktlinjer från regeringen att gå efter och båda museerna 

bedöms ta god hänsyn till dessa i de egna målen. Målsättningarna riktade mot barn och unga 

är på båda museerna tydliga och det framgår väl att museerna har höga ambitioner att 

integrera denna målgrupp i museiverksamheten. Vad gäller målsättningar riktade mot den 

bredare publiken är dessa mer allmänna mål och innefattar även barn och unga, på båda 

museerna. 
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5 SLUTDISKUSSION 
Syftet bakom denna undersökning har varit att utreda hur kulturarv används och utvecklas 

inom museipedagogiken riktad mot barn. Jag valde att utgå ifrån två statliga museer vilka 

tidigare haft ansvarsmuseifunktion och utifrån dessa göra fallstudier med en multimodal 

grund. Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet valdes då de stämde in på min första 

utgångspunkt i valet samt att de tillhör olika ämnesområden. Målsättningen i undersökningens 

grund var att få en så bred täckande undersökning som möjligt. Således valdes ett 

naturhistoriskt liksom ett kulturhistoriskt museum samt breddades frågeställningarna med 

jämförelser av museernas riktning mot barn respektive en bredare publik. 

Jag valde att utgå ifrån ett multimodalt perspektiv efter att ha läst Eva Insulanders 

doktorsavhandling Tinget, rummet, besökaren samt Staffan Selander och Gunther Kress bok 

Design för lärande. Valet gjordes då jag upplevde att multimodalitet skulle bidra till en god 

grund för undersökningen. Särskilt har jag tagit tillvara på den multimodala diskussionen om 

resurser då jag ansåg, och fortfarande anser, att dessa till stor del utgör lärandet i en miljö. Jag 

föreställde mig att denna grund skulle ge mig ett omfattande material att jobba med samt att 

det skulle bidra till en grundlig undersökning. Jag bedömer att min hypotes stämde. Materialet 

jag har arbetat med har varit mycket stort och främst bestått av de faktiska utställningarna och 

dess innehåll. Att utifrån ett multimodalt perspektiv och med särskild fokus på resurser göra 

analyser av museala miljöer betraktar jag som en god metod.  

De två museerna skiljer på sig på flera sätt i sin kommunikation med besökarna. I denna 

undersökning har dock inte hittats några skillnader i museerna vilket kan härledas till 

respektive ämnesområde. Snarast tycks detta bero på att museernas arbetsgrupper har gjort 

olika aktiva val vad gäller kommunikation och riktning utan särskild påverkan av vare sig 

naturhistoria eller kulturhistoria. De skilda sätten museerna har för att kommunicera med barn 

kan fungera som en hjälp. Att tydliggöra dessa olika möjligheter kan bidra till att andra 

museer hittar inspiration till hur de skall rikta sig mot barn.  

Undersökningen utgick delvis ifrån studier av museernas årsredovisningar ihop med 

hemsidor. Detta då det bedömdes vara en god grund inför utställningsanalyserna. Särskilt att 

studera de båda museernas årsredovisningar ihop med målsättningar för verksamheterna 

ansågs vara av högt värde. Att endast göra utställningsanalyser hade kunnat vara en möjlighet, 

det hade dock inneburit en betydligt stramare undersökning. Detta då information beträffande 

målsättningen för museiverksamheterna hade gått förlorad.  

Dessa studier av årsredovisningar visade att de båda museerna har tämligen lika målsättningar 

vad gäller museiverksamheten riktad mot såväl barn och unga som en bredare publik. 

Regeringens riktlinjer för de båda museerna ser likadana ut. På både Naturhistoriska 

riksmuseet och Nordiska museet är målen för barn och unga välutvecklade, knyter an till 

regeringens riktlinjer och är tydliga. Vad gäller mål riktade mot den bredare publiken är 

dessa, på båda museerna, mer allmänna och riktar sig mot museernas hela publik. De utesluter 

inte barn, således omfattas barn av både allmänna mål och riktlinjer som specifikt riktade mål 
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och riktlinjer. Barn och unga är välrepresenterade i mål och riktlinjer vad gäller såväl 

Naturhistoriska riksmuseet som Nordiska museet! 

Målen bedöms följas väl enligt såväl studier av årsredovisningar som utställningsanalyserna, 

om än på skilda vis på de två museerna. Naturhistoriska riksmuseet tenderar att använda sina 

befintliga utställningar och utifrån dessa skapa en riktning mot barn. Detta genom att utveckla 

pedagogiska spår anpassade för särskilda utställningar. De har även den för barn särskilt 

utvecklade Skaparverkstaden. På Cosmonova har de filmer anpassade för ett brett 

åldersspann. Nordiska museet har däremot valt att utveckla Lekstugan. I denna lärmiljö 

förekommer emellanåt särskilda barnaktiviteter. Utöver Lekstugan finns ett audiospår för barn 

vilket löper genom flera av museets utställningar. I övrigt tycks alltså museet rikta sig mot 

barn främst genom den för barn särskilt utvecklade lärmiljön. Den största skillnaden ligger 

alltså i att Naturhistoriska riksmuseet förefaller erbjuda ett större utbud samt museet som 

sammanhängande helhet för barn. Detta till skillnad från Nordiska museet som ger intryck av 

att ha en mer koncentrerad riktning mot barn och unga i en särskilt framtagen miljö. 

De två museerna kan fungera som goda exempel på olika sätt att rikta sig mot barn just då de 

har så pass skilda sätt att lösa detta mål. En fråga vilken naturligtvis dyker upp är då om något 

av de olika museerna har en mer lyckad riktning mot barn och unga än det andra. Jag bedömer 

dock att det är svårt att göra en objektiv bedömning av det. Vad vilket dock kan sägas säkert 

är att i ju större del av museet det finns en riktning mot barn, ju större möjligheter erbjuds 

barnen att skapa intresse, nya kunskaper och att hitta ett individuellt specialintresse. Genom 

att skapa riktning mot barn i större delen av museet skapar museet samtidigt en större 

målgrupp. På så vis kan till exempel barnfamiljer lättare känna sig inbjudna när alla i familjen 

har förutsättningar att förstå.  

Natur i Sverige bedömer jag erbjuder mycket goda förutsättningar för att barn och unga skall 

tillgodogöra sig nya kunskaper. Jag anser även att utställningen är intresseskapande, lekfull 

och riktad mot en mycket bred publik. Många av resurserna har möjliga alternativa 

användningssätt vilket breddar dessa ytterligare. I helhet bedöms Naturhistoriska riksmuseet 

ha ett medvetet, övergripande barnperspektiv. Denna bedömning görs då arbetet museet 

genomför riktat mot barn är mångfacetterat med såväl utställningar som estetiska aktiviteter i 

Skaparverkstaden som aktiviteter utanför museet. Naturhistoriska riksmuseet bedöms vara 

mycket barnvänligt och med förutsättningar för ny kunskap för alla åldrar samt lek och skoj. 

Undersökningen visar att Nordiska museets utställning Modemakt inte riktar sig mot barn, 

utan snarare mot en bredare publik. Den bedöms ha vissa förutsättningar för intresseskapande 

hos barn och unga, samt somliga förutsättningar för ny kunskap i samma målgrupp. Dock 

bedömer jag att barn troligtvis har svårt att lära sig i Modemakt då utställningen är så pass 

baserad på textresurser. Audioguidespåret för barn berör en mycket liten del av utställningen 

vilket förvisso ligger till grund för ny kunskap hos barn. Dock erbjuds då barnen endast en 

liten del av den helhet och kunskap Modemakt hade kunnat erbjuda. Förslagsvis hade 

audioguiden kunnat vara mer utvecklad och beröra en större del av utställningen. Idag berör 

denne en mycket begränsad del av utställningen. Genom att föra in fler så kallade höjdpunkter 
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i utställningen hade museet kunnat bidra till en större förståelse bland de yngre besökarna 

samt på så vis bidra med en mer samlad helhet av utställningen för samma målgrupp. En 

annan möjlighet vore för Nordiska museet att utveckla samma typ av pedagogiska spår som 

Naturhistoriska riksmuseet erbjuder i somliga utställningar. Med ett pedagogiskt spår skulle 

utställingen kunna bli mer ”barnvänlig” samt få barn och vuxna att vara mer aktiva i 

utställningen. 

Jag bedömer att Lekstugan har mycket goda förutsättningar för barn och unga ska tillägna sig 

ny kunskap eller lärdom, däremot att dessa möjligheter inte till fullo kommer fram. Till stor 

del blir Lekstugan just en lekstuga med betoning på lek. Miljön är väldigt inbjudande för lek 

vilket kan bidra till att barn har en uppfattning om att miljön är till för lek och på så vis missar 

det lärorika i miljön. Mer lärorikt hade det varit genom tydligare, mer direkta, lärresurser. Jag 

bedömer skyltarna omkring i lärmiljön som en mycket god idé med stor möjlighet till 

utveckling. Dessa skulle kunna göras betydligt mer tydliga, såväl i placering som utformning. 

Somliga av skyltarna innefattar ledande kommentarer, till exempel vad som kan göras av 

mjölken efter att korna mjölkats. Av denna typ skulle jag föredra att alla lappar var. Andra 

skyltar har mindre tydliga budskap. Exempelvis en kommentar om att barnen illustrerade på 

skyltarna tror att hustomten tycker om hästen, för att de har hittat tomteflätor i manen vid 

tillfällen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära barn om den svenska tron på naturväsen. Denna 

skylt hade istället kunnat ha en ledande, enkelt utformad, berättelse om hustomten och hur 

dessa hjälper till på gården. Genom att vägleda barnen i miljön parallellt med leken kan lek 

och lär förena sig väl i Lekstugan. Resurserna i Lekstugan är ursprungligen direkt riktade mot 

barn, även om självklart även vuxna kan använda dessa och leka med barnen. Faktum kvarstår 

dock att Lekstugan först och främst riktar sig mot barn och unga. Nordiska museet bedöms i 

helhet ha ett tydligt barnperspektiv på museet utgående främst från Lekstugan. Museet i övrigt 

anses ha goda förutsättningar för att utvecklas till att bli mer barnanpassade. 

Jag bedömer att förutsättningarna för lärande är goda på båda museerna. Däremot menar jag 

även att Nordiska museet skulle tjäna mycket på att utveckla sina resurser för att tydligare 

erbjuda kunskap framför lek i Lekstugan. Det kan jämföras med vad Doverborg, Pramling och 

Qvarsell (1987) skriver gällande barns uppfattningar. Barn med uppfattningen att de skall lära 

sig lär sig mer effektivt än barn vilka saknar uppfattningen att de skall lära sig. Genom att 

förtydliga att Lekstugan inte bara är en lekstuga kan fler barn uppfatta det lärosamma i miljön 

och därigenom utnyttja möjligheterna till fullo. 

Respektive museum har flera olika resurser av varierad art. De resurser vilka erbjuds i 

Modemakt är mest utstickande i undersökningen och utställningen bedöms vara minst 

anpassad för barn och unga. Dock förefaller det även som att den i utvecklingsfasen haft ett 

bredare perspektiv än ett barnperspektiv. Detta tillskillnad från Lekstugan och Natur i Sverige 

där det finns ett uppenbart barnperspektiv redan i utvecklingsfasen. Jag upplever detta i 

Lekstugan då Nordiska museet själva marknadsför denna som en lek- och lärmiljön för barn. I 

Natur i Sverige har jag denna upplevelse då jag bedömer resurserna och utformningen av 

utställningen som pedagogiska och riktade mot en bred målgrupp med barn välrepresenterade. 

Ett mycket tydligt exempel på att Naturhistoriska riksmuseet har ett medvetet, tydligt 
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barnperspektiv i utställningen är såklart det pedagogiska spåret Skogsmulles röda fjäder. 

Detta gör utställningen mycket barnvänlig även för de yngsta barnen som kan få en fantasifull 

och lärorik upplevelse tillsammans med föräldrar eller andra vuxna. 

De specifika resurserna har redovisats i respektive kapitel under respektive analys. 

Gemensamt för de två utställningarna samt lärmiljön är att de alla erbjuder en stor mängd 

resurser av varierad art. Varje analys har även visat att somliga resurser kan användas för 

alternativa ändamål än det ursprungliga. Denna företeelse diskuterar Selander och Kress 

(2010) på sida 50 i Design för lärande, de exemplifierar med användandet av en pinne som 

pistol, en barkbit som båt och en trasa som docka. Vad som är en resurs och hur något är en 

resurs behöver alltså inte vara självklart eller beroende av dess ändamål och utformning. 

Utifrån denna teori kan till exempel Modemakts taktila modeller vara lika intressanta för 

seende människor, barn som vuxna, som de är för synskadade. Catwalken och spegeln kan på 

samma sätt förvandlas till en scen eller egentligen vad som helst. Detta kan till exempel 

kopplas till hur barns uppfattningar påverkar hur de tar till sig av något. Många barn känner 

troligtvis inte till vad en catwalk är, de känner alltså inte igen själva objektet och det tilltänkta 

ändamålet. Således är det upp till barnet att genom sina uppfattningar och tidigare 

erfarenheter ta ställning till hur objektet är menat att användas. På så vis kan en resurs bli så 

väldigt mycket mer än vad det ursprungligen var tänkt till. Att bedöma huruvida en resurs är 

barnriktad, barnvänlig, pedagogisk eller inte kan alltså ibland vara svårt då de olika 

resursernas användning ofta kan vara komplex. Mina bedömningar har jag gjort utifrån 

övervägningar beroende av bland annat hur utrymmena i helhet kommunicerar med sin 

publik. En resurs kan vara olika tilltalande för olika personer beroende på saker som ålder, 

erfarenhet, uppfattning och sociala normer.  

Selander och Kress påpekar hur sociala normer och förväntningar kan påverka användandet 

av resurser. Att ett barn nattar en boll kan anses gulligt, medan ett barn som spelar boll med 

en docka kan uppfattas som oroväckande. Min teori är att detta kan påverka hur resurser 

används även i museala utställningar. Exempelvis i en miljö som Lekstugan kan vuxna hindra 

sig själva från att delta aktivt i utforskandet och leken då sociala normer har litet utrymme för 

vuxna att leka och ägna sig åt ”juvenila sysselsättningar”. Detta kan påverka ett blygt barn 

negativt i och med att hen skulle kunna tjäna på att en vuxen hjälpte leken och lärdomen 

framåt. Självfallet riskerar en sådan social norm även påverka att en eventuell vägledning av 

barnen kan utebli då vuxna istället står vid sidan av och ägnar sig åt varandra. Det är även 

känt att barn gör som vuxna gör, om vuxna då inte intresserar sig kan det påverka barns 

uppfattning om miljön.  

För vidare utveckling av museerna, så väl med riktning mot barn som en bredare publik (barn 

inkluderat) finns flera möjligheter. Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet skulle 

kunna ha samtal ihop och bidra till varandras utveckling var för sig eller gemensamt. Båda 

museerna bedöms ha goda idéer och arbetssätt men dessutom olika förutsättningar. Genom att 

samarbeta och exempelvis ha parallella utställningar på samma tema skulle de kunna bredda 

förutsättningarna för kunskap. Detta eftersom att de kan angripa samma tema från olika håll i 

och med de olika ämnesområdena. Ett sådant samarbete skulle teoretiskt sätt kunna bidra till 
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extra intresse för museerna då det vore något annorlunda. Det skulle även kunna bidra till att 

väcka intresse för det särskilda temat, museer eller historia i allmänhet då det skulle visa på 

områdets bredd. Exempelvis skulle museerna kunna ha samarbeten på teman som svensk 

natur, svenska naturväsen, svenska arter eller svensk friluftsliv.  

Museerna skulle även kunna ha diskussioner med varandra, eller andra museer, för att just 

jämföra och diskutera de skilda sätten att kommunicera med publiken. Genom varandra kan 

de få nya idéer eller utveckla en idé till att bli ytterligare något mer. Dessa förslag stämmer 

överens med de Statens kulturråd kom fram till i sammanhang med att 

ansvarsmuseifunktionen avskaffades. (se mer s11, rubrik Ansvarsmuseum) Nämligen att 

utvecklingsarbeten på museum bör ske genom samarbeten. (Kulturdepartementet, 2009. s99) 

Internt på museerna har respektive museum tidigare arbetat med att tillfråga barn och unga i 

olika frågor. Detta uppmuntrar jag starkt i utvecklingen av riktning mot barn. Jag bedömer att 

om det är några som vet vad som fungerar för och intresserar barn och unga så är det just barn 

och unga. Dessas förmågor bör aldrig underskattas. Exempelvis skulle skolklasser, eller 

medlemmar i museiklubbar, tillfrågas om olika saker under utvecklingsprocessen av 

utställningar eller andra verksamheter. Istället för att inom arbetsgrupper ställa frågor som 

”Kommer detta förstås?”, ”Är detta roligt?”, ”Vilken ålder passar detta bäst för” föreslår jag 

att gå direkt till källan, alltså målgruppen. Önskas en utställning för barn är det logiskt att låta 

representanter ur denna målgrupp vara med på något sätt i utvecklingsprocessen.  

Sammanfattningsvis har Naturhistoriska riksmuseet som Nordiska museet tydliga mål och 

riktlinjer för verksamheter riktade mot barn och unga. Motsvarande mål och riktlinjer för en 

bredare publik är mer allmänna och inkluderar även barn. Således är barn och unga på båda 

museerna att anse en prioriterad målgrupp med tydlig representation i museiverksamheterna. 

Respektive museum anses leva upp väl till sina mål och riktlinjer. Detta syns på mycket olika 

sätt i vardera museum. Naturhistoriska riksmuseet förefaller rikta museet som helhet mot 

barn. Nordiska museet å andra sidan har tagit fram en särskild miljö och ett särskilt 

audioguidespår för barn. De angriper alltså frågan ”riktning mot barn och unga” på mycket 

skilda sätt, båda sätten anses dock vara fungerande. Dessutom bedöms de olika sätten ha 

förutsättningarna för fortsatt utvecklande, eventuellt genom att grundligt jämföras. 

Museerna har såväl likartade som olikartade resurser. Gemensamt är att båda museerna har en 

stor mängd resurser och att flera går att användas på alternativa sätt. Specifikt för de berörda 

utställningarna är att de båda har resurser vilka fungerar väl för olika målgrupper eller en 

mycket bred målgrupp. Lärmiljön som berörs i undersökningen har främst resurser direkt 

riktade mot barn och unga, även om de självfallet även är användbara även för en  äldre 

publik.  

Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet anses följa regeringens riktlinjer om barn 

som prioriterad målgrupp mycket väl. Hos respektive museum syns tydligt i 

årsredovisningarna att de jobbar aktivt och kontinuerligt med att rikta sig särskilt mot barn 

och unga. Således syns inte den negativa statistik Kulturanalys visat upp i rapporten Museer 

2011 i varken Naturhistoriska riksmuseets eller Nordiska museets verksamhet. Däremot kan 
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ett utvecklingsarbete alltid pågå varför det i denna diskussion ändå tagits fram idéer om 

utveckling. Till exempel att museerna kan samarbeta för utveckling, internt som tillsammans.  
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