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Abstract 

 

A goal in conservation is that cultural heritage should be for everyone and therefore should be experienced by everyone. 

With ramps, lifts, Braille exhibitions, sign language interpreted tours, tours for the visually impaired, etc., adaptions are 

made for people with physical disabilities. The purpose of this paper is to highlight how the Nordic Museum works to 

reach people with neuropsychiatric disorders along with the specific needs and disabilities which may need to be met by 

the museum. The case study will aim to highlight problems and opportunities in pedagogy of exhibitions focused on 

neuropsychiatric disorders. Moreover, it provides an indication of how the works with these issues at the museums are 

implemented, etc., which can create a greater awareness for the various professions in museums and conservations. This 

has been examined by the means of interviews, with the unions that advocate groups of neuropsychiatric disorders, and 

observations of selected exhibitions and shows, museum space, some audioguide-tours and part of the museum's website. 

In addition, other interviews are made with a museum educator with experience in the subject and a museum educator and 

head of the department of hosts and shops from the Nordic Museum. The materials which are used are mainly written 

public reports, as for example the Nordic museum Annual 2015. 

 

The museum caterers mostly focus on physical disability. They have also focused on reading disabilities and dementia, in 

addition to the physical functional limitations. The museum does its best and have a desire to improve themselves, which is 

shown at their website. The educational tools and approaches, etc. is well thought through, but the focus here is primarily 

on children and not adults. Something that may be because they have more impressions for children than for adults, if one 

example is taken. Some of the unions advocate “design for all” and more focus on a different view from the society, as 

well as personal attitudes to face persons with neuropsychiatric disabilities. They believe this will also affect the museum's 

education in general. Also, the use of different types of media and interactions in the exhibitions, as well as peace in the 

museum hall will make an impact in the pedagogy of the museum. The conclusions are that it probably always will be 

development potential in the pedagogy of the museum. The Nordic Museum has come a long way in the use of several 

media, but the design could in some cases be fine-tuned. Awareness of neuropsychiatric disorders could also be developed, 

both in society and in museums. 

 

Keywords: Neuropsychiatric disabilities, Accessibility, Museums, Pedagogy of exhibitions, 

Pedagogy of museums, Conservation, The reception of Museums, Exhibitions, Audioguide 
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1. Inledning 
Förmedlingen av kulturarv har sedan lång tid tillbaka utvecklats på olika plan. Bland annat 

utställningspedagogiken, som har många frågor i sin repertoar. Så som vad ska visas fram, ett 

fenomen, en berättelse och/eller objekt? Vilken målgrupp finns för utställningen? Hur ska 

utställningen bli attraktiv att gå på och hur går den att göra mer tillgänglig? I detta arbete ska detta 

belysas med inriktningen på hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tar till sig 

information och agerar. Vad kan krävas av en utställning eller dess visning för att respektive 

funktionsnedsättning ska kunna ta till sig vårt gemensamma kulturarv? Finns det utvecklingspotential i 

det nuvarande museiväsendet?  

Som student inom kulturvård har inte riktigt dessa frågor tagits upp utan snarare museers satsningar på 

tillgängligheten för de med fysiska funktionsnedsättningar. Sedan, genom ett intresse för psykologi, 

började tankarna att rulla; vad görs för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Likt 

demens, autism, Tourettes syndrom, med flera. Med flertalet bekanta med bland annat Aspergers samt 

personligen kommit i kontakt med demens under arbete inom vården. Där var det tydligt att 

bemötande behövde, i olika grad, bli annorlunda mot dessa personer jämfört med personer utan dessa 

funktionsnedsättningar. Därför uppstod tanken om ett behov av mer inriktad utställningspedagogik. 

Genast tog internetsökandet fart och vad som kunde utläsas var att de projekt som rörde ämnet var 

relativt nya och ganska få. Utifrån detta har nedanstående arbete utvecklats med inriktning på 

Nordiska museet. Nordiska museet är ett rikstäckande museum med relativt stora resurser som har 

deltagit i flertalet projekt med inriktning på olika former av tillgänglighet.  

1.1 Problemformulering 

Ett mål inom kulturvård är att kulturarvet ska finnas till för alla och därmed ska kunna upplevas av 

alla. Anpassningar till personer med fysiska funktionsnedsättningar görs till exempel med ramper, 

hissar, blindskrift på utställningar, teckentolkade visningar, visningar för de med nedsatt syn osv. 

Däremot är det sällan som allmänheten får höra om vad för anpassningar som görs för människor med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad är det som händer i kulisserna på museerna? Vilka 

anpassningar görs? Går dessa att förbättra?  

Under året har 37 museer erhållit ett stipendium för att arbeta med utställningstillgängligheten för 

dementa personer. Stipendieutdelningen var ett avslut på projektet Möten med minnen där totalt 88 

museum över hela Sverige deltagit. Utställningspedagogiken inom Möten med minnen utgår främst 

från att museum har visningar, med specifika teman, när museet i regel har stängt för allmänheten. De 

dementa får ta med sig någon anhörig och förboka detta i förväg. Är detta den ultimata metoden och 

hur kom de fram till denna metod? Är ett likande upplägg möjligt att utföra med några andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, Aspergers syndrom, Autism osv. och behövs 

det utomstående aktörer med pengar för att det ska kunna gå att genomföra eller går det att genomföra 

på den budget som museet redan har? 

Salt var ett annat projekt som genomfördes 2013 vilket fokuserade på pedagogiken och en utställnings 

utformning (se 1.6 Forskningsläget) gentemot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Projektet var dock mer inriktat på bemötandet av barn. Trots att projektet fick mycket positiv 

återkoppling ses inte många av de metoder och pedagogiska inriktningar, som användes under 

projektet, ute i landets utställningar. Projektet verkar inte ha fått ett genomslag eller så arbetas det med 

i det tysta. Frågan blir varför det inte märks i en stor utsträckning? Ekonomi kan vara en faktor, men 

fokusen på just pedagogik för de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i upplevelsen av 

kulturarv och utställningar kan också vara komplicerad. Psykologi är ett så brett ämne som både bör 

rikta sig till individnivå samt kräver sin expert eller en person med vana. Därtill måste en 
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kulturvårdare se till ett större perspektiv och tillgängliggöra kulturarvet till så många som möjligt. Vi 

kan fråga oss om det ens är möjligt? En fysisk funktionsnedsättning är mer tydlig och lättförståelig än 

vad en psykisk funktionsnedsättning är, som i många fall inte syns på utsidan. Därför blir det också 

mer känsligt att behandla som ämne och kanske också undviks av många av rädsla att ”göra fel”. 

Frågan som går att ställa är vad som fungerar bäst; genom ett mer direkt tillvägagångssätt eller med ett 

försiktigt tillvägagångssätt? Kunskapsnivån hos museet och dess personal är tvunget att vara hög för 

att kunna uppnå en förståelse för de problem som möter en besökare med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Kanske är det möjligt att fråga en förening eller en besöksgrupp om vad de vill 

ha, att utgå ifrån deras perspektiv, för att få bästa möjliga inblick i problematiken? Ämnet behöver 

angripas om vi ska förverkliga idén om ett kulturarv för ”alla” och ämnet behöver kunna diskuteras för 

allas skull. Detta gynnar i längden alla samt också bidrar med utveckling av kulturvård som ämne och 

ämnets olika professioner.  

1.2 Frågeställningar 

Med Nordiska museet i fokus:  

 Hur riktar sig museet till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

 

 Har museet specifika angreppsätt, prioriteringar och pedagogiska medel? Vad beror dessa på? 

 

 Finns det ett större fokus på vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

 Finns det behov av en utökad pedagogisk inriktning på andra funktionsnedsättningarna också? 

Går det rent resursmässigt enligt museet själv? Vad är museet tvingat till för åtgärder enligt 

lag? 

 

 Vad anser företrädare för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt för de 

med relaterade tillstånd angående vad som kan utvecklas generellt inom 

utställningspedagogik?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att belysa hur Nordiska museet riktar sig till personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar utefter vilka åtgärder som direkt görs mot frågan samt vad för behov som kan 

behöva tillmötesgås för gruppen. Undersökningen är därför inriktad på att lokalisera och granska de 

pedagogiska angreppssätten som finns orienterade mot personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på Nordiska museet. Detta i sin tur kommer också att ge inblick i museets 

föremålsutställningar och utställningsutformande. Det ger också inblick i vilka undergrupper, likt 

Alzheimer, Aspergers syndrom, demens, ADHD, etc., som museet lägger mest fokus på samt av vilka 

anledningar museet har.  

I uppsatsen får fallstudien syftet att belysa de problem och möjligheter som finns med 

utställningspedagogik inriktad mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessutom kan 

densamma ge en indikation på hur arbetet med dessa frågor på museer tar sig uttryck, vilket kan skapa 

en större medvetenhet hos kulturvårdens olika professioner. Detta kan i sin tur leda till en ökad 

tillgänglighet för personer med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Denna studie 

har också som syfte att ge en indikation på huruvida dessa grupper faktiskt har behovet av en ökad 

tillgänglighet.  
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1.4 Metod och teori 

De metoder som har använts för denna studie grundar sig främst i kontakt med människor. Flertalet 

intervjuer kommer att genomföras med olika aktörer kopplat till uppsatsens syfte och 

problemformulering. Det är av vikt att ta kontakt med flera personer på museet, som exempelvis 

guider, pedagoger och museivärdar för att höra om dessas erfarenheter och angreppssätt i ämnet samt 

vad för möjligheter de ser i eller med museets utveckling. Det är också viktigt att få kontakt med 

företrädare för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Alzheimerfonden, 

Autism- och Aspergerförbundet, Afasiförbundet, Dyslexiförbundet FMLS, Svenska OCD-förbundet 

och riksförbundet Attention för att få veta vad de har att säga i frågan, hur de tycker att arbetet går i 

dagsläget samt vilken utvecklingspotential de har identifierat. Vissa frågor kommer också röra vid 

andra projekt inom pedagogik, riktat mot utställningar och övriga ämnen (se Appendix 1). Svaren från 

Nordiska museet och förbunden kommer främst att användas som jämförelsematerial till 

observationerna med övriga infallsvinklar och pedagogiska verktyg som kan användas i 

tillgänglighetsarbetet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessutom kommer 

en av personerna som var med och utformade Salt-projektets utställning (se 1.6 Forskningsläget) att 

kontaktas för att få kunskap om deras erfarenheter och vilken återkoppling som de fick på projektet. 

Denna kunskap kommer att agera som teori vid granskningen utav utställningarna, lokalen och 

visningarna (se stycket nedan). Taktiken för alla intervjuer är att försöka starta en diskussion kring 

ämnena snarare än raka svar. Eftersom frågorna är så pass neutrala och inte kräver en spontan reaktion 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165), skickas frågorna ut innan intervjun om intervjuobjektet så önskar. 

Av samma anledning kommer de också att få valet att svara via epost istället, ifall detta är något de är 

mer bekväma med. 

Undersökande studiebesök på museet kommer att genomföras. Detta görs främst genom dolda 

observationer, att omgivningen inte är informerad om vad författaren gör (undantaget i 3.3.2 Visningar 

där en öppen observation genomförs) (Holme & Solvang, 1991, s. 134). Studierna går ut på att ta reda 

på om museet har specifika slingor genom utställningarna som är anpassade för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och därefter uppleva dessa slingor. Uppleva i den 

bemärkelsen att gå igenom hela slingan och granska dess upplägg utifrån förkunskaper om de 

generella behov personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har (se 1.4.3 Teori och 3.2 

Förbundens synvinkel). Önskvärt hade varit att få ha gått med på en visning för personer med demens 

eller specialvisning för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är dock inte 

möjligt då Nordiska museet för tillfället inte har några specialvisningar inplanerade. Inte heller vid 

visningar för personer med demens fanns det någon möjlighet att följa med, då en sådan visning inte 

bör innehålla alltför många nya ansikten. Det är helt enkelt för påfrestande för personerna. Däremot 

öppnar det upp för en annan metod som har utgångpunkt i ”det vanliga museibesöket”. Hur besöket 

ser ut för en person med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningars tillgänglighet på 

museet vid ett planerat eller spontant besök, utefter museets upplägg just nu. Vad som ska granskas är 

därmed två fasta och en tillfällig föremålsutställning, den korta audioguiderundan med ljudspåren 

Svenska, Lätt svenska och Barn, en allmänvisning riktad för vuxna (av en utställning som kommer att 

granskas) och en för barn, hemsidan samt de broschyrer som delas ut (se 3.3 Observationer). Med 

föremålsutställning menas en utställning innehållande i alla fall kulturhistoriska föremål, inte enbart 

repliker. Valet på utställningar kommer främst att utgå från att de ska ha en spridning i ålder efter när 

de uppfördes. Inför granskningarna är det därför av vikt att sätta sig in i situationen för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras behov vid ett möte med en utställning. Detta görs 

med hjälp av kapitlen 3.2 Förbundens synvinkel och 1.4.3 Teori nedan. Utifrån dessa skapas 

checklistor som en riktlinje vid de olika typerna av granskningarna(se Appendix 2). Foton och 

ljudinspelningar kommer att agera som referensmaterial tillsammans med anteckningar. Mest fokus i 
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detta kommer att läggas på utställningspedagogik, grundpsykologin inom dessa funktionsnedsättningar 

samt hur dessa grupper bemöts och vad som går att utveckla på museet utifrån förbundens åsikter.  

Litteratur för att få en förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsattas behov och vad muséer kan 

göra för att erbjuda utställningar för alla, hittades genom sökning på diva-portal.org på bland annat 

”utställningspedagogik” samt genom att söka på google.se med nyckelorden ”funktionsnedsättning 

anpassningar museer”, ”bemötande av funktionshinder” och ”utställning anpassad till psykiska 

sjukdomar” etc. Därutöver gjordes sökningar på libris.kb.se på ”utställningspedagogik”, 

”neuropsykiatriska sjukdomar”, ”exhibition planning” samt liknande sökord. I övrigt gjordes många 

fynd av litteratur genom att de kunnat härledas via referenser i vissa av de arbeten som hittades genom 

google. 

1.4.1 Material 

Det material som kommer att användas är museets årsredovisning (2015) gällande bemötandet av 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Årsredovisningen hämtas på Nordiska 

museets hemsida under rubriken Om museet under länken Organisation (Stiftelsen Nordiska museet, 

2016h). 

Övrig litteratur syftar till att ge en bild över forskningsläget gällande utställningar och anpassningen 

till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, en djupare förståelse för behov hos 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på pedagogisk nivå samt en allmän 

utställningspedagogik och hur en besökare uppfattar en utställning. Särskilt projektet Salt, som har 

nämnts ovan, kommer också att ligga som teoretisk grund till checklistorna vid observationerna (se 

1.4.3 Teori samt Appendix 2).  

Nordiska museets hemsida används för att få en överblick över museets utställningar och 

kontaktinformation. Liknande information hämtas från de ovannämnda förbundens hemsidor, men här 

fokuseras det på allmän information angående de olika funktionsnedsättningarna samt förbundens 

egen verksamhet.  

Egna observationer syftar till de studiebesök som nämndes under 1.4 Metod och teori. Materialet 

består här av inspelningar, fotografier och de anteckningar som görs samt även det material som 

muséet själv tillhandahåller vid respektive besök.  

Intervjumaterialet kommer att bestå av anteckningar samt inspelningar via ljudupptagningsapparatur, 

om intervjun sker vid ett möte eller via telefon. Vid alla ljudupptagningar används en diktafon, detta 

gäller även vid observationerna. Vill intervjuobjektet använda epost istället sker detta med 

epostkorrespondens och då blir e-postbrevet i sig materialet som används. 

1.4.2 Källkritik och felkällor 

Eftersom metoden och materialet innehåller mycket personliga tolkningar och direkta kontakter med 

personer är studien avhängt på det valda angreppssättet i situationen och hur intervjuaren respektive 

personen som intervjuas mår. Dynamik oss emellan kan vara en felkälla här, oavsett om dynamiken är 

bra eller inte. Dessutom kanske inte intervjupersonerna minns ”rätt” eller har en dålig dag (vilket 

också gäller för mig som författare), men i det fallet blir svaren intressanta i sig och kan dessutom 

sättas emot de skriftliga fakta som finns. Min respons kan i ett intervjusammanhang spela en roll och 

bör tas hänsyn till i den senare slutdiskussionen. En intervjuplan att ha utarbetad med tillvägagångsätt 

och flera taktiker i ett tidigt skede kan också minska en alltför stor felkälla. En sådan plan kan också 

vara bra att ha ur stressynpunkt, då det är svårt att ta till sig information och minnas denna vid alltför 

stor stress. Tidpunkten som intervjuerna hålls kan vara viktigt i sammanhanget eftersom det är lätt att 

färgas av de olikas åsikter och tankar kring sin egen verksamhet och kan därför få mig att se på 
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utställningarna på ett annat sätt än vad jag skulle ha gjort innan. Strävan är också att spela in, om detta 

tillåts, samtliga intervjuer som referensmaterial. Däremot kan tekniken fallera eller en intervju kan 

göras utan beredskap. Händer detta, kommer anteckningar istället agera som referens. Även om det 

inte blir lika exakt återgivet. Det är inte heller målet med undersökningen att ge exakt återgivna 

intervjuer utan snarare att nå budskapets kontext, så gott det går.  

Författarens personliga bagage, hur författaren tar in information och informationen omsätts, kan bli 

en felkälla i undersökningen utöver intervjuerna eftersom studien går ut på att bearbeta och läsa 

mycket text. Egna åsikter och förkunskaper kan färga det som läses vilket kan göra att granskningarna 

blir partiska åt något håll eller alltför subjektiva. För att kunna minska felkällan här krävs en medveten 

om detta och försöka hålla granskningen så objektiv som möjligt. Det kan också vara en god idé att 

utgå från en tydlig plan, tydligt upplägg utan att lägga några större värderingar i det som kommer att 

upplevas under besöken.  

I litteraturen går det främst att bli kritisk mot användningen av titeln Utställningsspråk - om 

utställningar för upplevelse och kunskap ifrån 1982 som är i det äldsta laget. Det är en väldigt stor risk 

att mycket har förändrats i ämnet på över trettio år och att den därför inte ger en korrekt bild av hur 

museer använder sig utav text och bild i en utställning. Däremot kan boken ge en grund att stå på för 

att kunna utveckla resonemang i jämförelse med dagens pedagogik (som representeras av andra böcker 

och artiklar inom genren) för att lättare förstå dessa samt deras ursprung. Dessutom baseras många av 

dagens utställningsteorier på de utställningsteorier som används förr. Även flera grunder, såsom vilka 

olika utställningstyper som finns etc., gäller till stor del även idag.  

En felkälla som också kan förekomma i arbetet är att diagnoserna inom neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning med undergrupper ändras i bland annat sina benämningar med tiden. Detta 

genom forskningens framsteg som hittar nya diagnoser, nya undergrupper, nya kombinationer etc. 

Därför blir det svårt att involvera exakt alla diagnoser i arbetet även om ny fakta och forskning 

uppsöks. Strävan kommer dock ligga mot att försöka få med det mesta och att alla grupper av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska vara representerade i arbetet.  

1.4.3 Teori 

Teorin är främst till i arbetet för att ge en inblick i vad för något som kanske bör kollas efter i de olika 

observationerna. Lite grunder i utställningspedagogik och museers uppbyggnad. Även om förbundens 

olika åsikter och synpunkter, samt grundfakta om varje neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, också 

kommer utgöra en viss grund i vad som bör observeras vid ett besök.  

Under 1.6 Forskningsläget står det om projektet Salt. Det som pedagogerna trycker på i början av 

boken, som är en slutrapport på studien, är att det gäller att starta en bra tillgänglighet och delaktighet i 

att skapa en medvetenhet om olika personers behov. Osynliga funktionsnedsättningar finns och kanske 

ska ses som självklara i utformning och utförande av museers utställningar, bemötande samt 

museipedagogik (Börjesson, et al., 2013, s. 4). I studien väljer de att ta en mer inkluderande taktik och 

inte urskilja de olika personerna med olika diagnoser ifrån varandra, det var inte viktigt att veta vilka 

som hade vilken diagnos utan snarare vad varje individ har för behov och åsikter (Börjesson, et al., 

2013, s. 15). Ett tankesätt som kommer att användas i studien, trots att varje diagnos beskrivs för sig. 

Utställningarna ska vara inkluderande oavsett vilken neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

besökaren har.  

Resultatet av Salt-projektet är också en bra riktlinje för observationerna. Dock bör en medvetenhet om 

att detta är inriktat specifikt på barnpedagogik och visningar finnas, så därför finns det förklararingar 
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för förhållningssättet på varje punkt i arbetet. Även om inte det förklaras i punkterna är dessa 

utformade efter neuropsykiatriskt funktionsnedsatta barns behov.  

De punkter de listar upp att ha i åtanke när en utställning formas och förmedlas är:  

 Att en kontaktperson bör finnas angiven som har möjlighet att svara på frågor och hjälpa till 

hur ett besök kan planeras. Dessutom, om det tillåter, att samma kontaktperson kan möta upp 

vid besöket (Börjesson, et al., 2013, s. 110). En sak som kommer att kollas upp vid intervjuer 

av museipersonal.  

 Att det ska vara lätt att hitta till och i museet, gärna en karta över lokalerna med var bland 

annat toaletter, utgångar, personal att fråga, ytor för vila och vart saker händer finns. 

Informationen bör finnas både på hemsidan och i entrén (Börjesson, et al., 2013, s. 110). För 

att kolla upp om detta finns kommer broschyren och hemsidan att granskas.  

 Att hemsidan bör agera som en grund för besökaren så att denne kan förbereda sig. Här bör 

det finnas information om var det kan finnas överraskningsmoment, höga ljud, skarpa dofter 

och starkt ljus (Börjesson, et al., 2013, s. 110). Ännu en punkt på Medielistan i Appendix 2.  

 Att utställningen bör vara reglerbar. Med det menas att pedagogens egna observationer görs 

och att, i deras fall, elevgranskare anlitas för att testa utställningen, helt enkelt arbeta och bjud 

in för kritik. Dessutom att det existerar utrymme för ändringar i teknik, form och innehåll ifall 

dessa inte fungerar (Börjesson, et al., 2013, s. 110). I det här arbetet blir det mer en riktlinje i 

stort; tas det hjälp och granskning utifrån?    

 Att det finns en plats för vila eller avskildhet, om besökaren vill vara för sig själv en stund 

(Börjesson, et al., 2013, s. 110). En sak som kommer att vara en del av observationen av 

lokalen och medierna.  

 Att så många sinnen som möjligt aktiveras i en utställning. Formgivningen och pedagogiken 

bör finnas med i detta och gärna innehålla flera olika lärostilar (Börjesson, et al., 2013, s. 110). 

Granskningen av detta kommer att ske via intervjuer utöver de planerade observationerna.  

 Att minska för rumsligheten i utställningar genom att skärma av. Detta för intrycken inte ska 

bli för många på en och samma gång (Börjesson, et al., 2013, s. 111). I observationerna av 

utställningarna kommer detta att vara en del av Utställningslistan(se Appendix 2)  

 Att tekniken lätt ska kunna manövreras så att de går att regleras efter situation, stänga av, sätta 

på, förstärka och tona ned (Börjesson, et al., 2013, s. 111). En punkt som kommer att finnas 

med i intervjun med en pedagog ifrån museet.   

 Att underlätta besökarens rundtur i utställningen. Guidande skyltar, en berättare, symboler på 

golvet, audioguide och frågespår är några användbara metoder (Börjesson, et al., 2013, s. 

111). Saker som är värda att titta efter vid observationerna på museet.  

 Att vara tydlig med vad museer har för förhållningsregler, vad som får röras, vad som får 

provas (om det finns en labb-del eller interaktionsmoment), vad som ska göras, i vilken 

ordning som det ska göras och när det är slut (Börjesson, et al., 2013, s. 111). Detta syftar 

tydligt på barnvisningar men det går att applicera på andra visningar (för familjer och vuxna) 

också. Dessutom går det att applicera på vilken information som förmedlas på hemsidan, i 

entrén och i utställningen.  
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 Att språket är tydligt och att ordspråk samt liknelser förklaras (Börjesson, et al., 2013, s. 111). 

Vilket kommer att kollas efter i alla observationer. 

 Att olika störande faktorer minskas så att besökaren kan gå på utställningen i lugn och ro. 

Alltså inga plötsliga ljud, oväntade dofter och störande ljus ifrån andra eventuella närliggande 

verksamheter (Börjesson, et al., 2013, s. 111). Något att titta på i granskningen av lokalerna 

och utställningarna. 

 Vid en visning är små grupper att föredra. Detta genom att gruppen delas upp m.m. 

(Börjesson, et al., 2013, s. 111)Något att kolla på vid visningarna hur gruppen hanteras.  

Som det nämndes i någon punkt ovan, så kommer dessa punkter att användas för att utforma 

checklistor vid varje granskning (se Appendix 2). Eftersom de pedagogiska behoven är stort sätt lika 

för både barn och vuxna kommer inga skillnader i granskningar att göras. Detta baseras på att 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ofta är något följer med personerna hela livet och därmed 

påverkar deras behov. Dock så bör det vara rimligt att vuxna har mer livserfarenhet och 

förhoppningsvis metoder att möta sina egna behov, vilket ger vuxna andra förutsättningar, även om 

grundbehoven är desamma. Salt är en omfattande studie och blir därför mer som en generell 

utgångspunkt snarare än en allmängiltig sanning. Därför blir det också viktigt att titta på flexibiliteten i 

bemötandet ifrån museivärdar och pedagoger.  

1.5 Avgränsningar 

En tydlig avgränsning för min undersökning har varit att museet ska finnas på ett praktiskt geografiskt 

avstånd. En tidig avgränsning har varit att museet ska finnas i södra eller mellersta Sverige till följd av 

möjligheten till bostad och reseavstånd. 

Att avgränsa sig till endast ett museum är praktiskt i form av tidseffektivitet och tillåter en betydligt 

djupare undersökning än att välja olika museum att undersöka och jämföra med varandra. Det är också 

en fördel att avgränsa sig till ett större museum som har erfarenhet av arbete med personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det öppnar för flera möjligheter, bland annat genom att det 

kan finnas dokumenterat vad som gjorts och inte gjorts, varför det har gjorts samt hur väl det har 

fungerat. Risken med att välja ett mindre museum är att de tyngs av begränsade resurser, begränsad 

kunskap samt ett mindre besökarantal, vilket ger att de inte i någon större utsträckning har anpassat sitt 

museum mot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta ger ganska snabbt en 

återvändsgränd i form att undersökningen begränsas till att redogöra för varför ett tillgängliggörande 

inte blir gjort.  

Nordiska museet är utvalt för att det ligger på ett praktiskt geografiskt avstånd. Det är också ett stort 

och välbesökt museum med resurser för att tillgängliggöra sina utställningar för fler grupper med olika 

behov. Nordiska museet fick ett särskilt omnämnande under Nordiska Handikappolitiska Rådets 

tävling Det tillgängliga museet 2001 eftersom det ansågs som det museum i Sverige som arbetat mest 

strategiskt med tillgänglighetsfrågorna och kunde ses som ett nationellt referensmuseum (Grip, 2002, 

s. 27). Nordiska museet har också deltagit i projektet Möten med minnen, ett projekt särskilt inriktat på 

att göra museum tillgängliga för personer med demenssjukdomar i syfte att ge personerna ökad 

livskvalitet samt sprida kunskap om demens.  

Utöver valet av museum och dess plats har även en avgränsning gjorts i antal visningar samt 

inriktningen på visningarna. Motivationen till att en allmän vuxenvisning och en allmän barnvisning 

valdes är för att de ger en indikation av det generella bemötandet på museet. Detta i kombination med 

intervjuer och annan fakta kan ge en ganska bred bild av museet i teori och praktik. Nackdelen med 

detta urval är att så pass få visningar kanske inte ger rättvisa åt hela museiväsendet på Nordiska. 
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Däremot är det heller inte tanken med arbetet och eftersom Nordiska museet just nu inte inriktar sig 

specifikt mot någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, bortsett ifrån demens, blir det mer den 

allmänna tillgängligheten som är intressant.  

1.6 Forskningsläget  

För att börja med utställningspedagogiken så har det gjort väldigt mycket arbeten, böcker och dylikt i 

just detta ämne, ett axplock har därför gjorts.  

Det arbete som kanske ligger närmast denna rapports ämne är Projektet Salt-Om tillgänglighet och 

pedagogik på museum av Annika Börjesson, Maria Jiborn och Linda Olofsson (2013). Ett treårigt 

projekt som redovisades 2013-2014 som handlade om hur det går att anpassa pedagogiken till barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom en utställning som kretsar kring Salt. Projektet 

var ett samarbete mellan Trelleborgs museum, Klostret i Ystad, Österlens museum samt föreningen 

Attention Trelleborg. Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet visade på både 

fördelar och nackdelar med olika intryck som är vanliga att möta på museum idag. Exempelvis kan 

vissa intryck förstärka upplevelsen för vissa individer så som lukter, ljud och färg. Men samtidigt 

måste det vara en frivillighet för individen. Intryck påverkar individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar starkt. Om det är ett kraftigt ofrivilligt intryck kan det framkalla panikkänslor, 

avsky och ångest. Det får heller inte vara för mycket intryck på en och samma gång utan det ska finnas 

tillfälle att få det lugnt. Vissa individer behöver till och med planera hela sin museivistelse i förväg 

eftersom de har svårt för att bli överraskade. Ett museums bemötande kan alltså ske långt tidigare än 

själva besöket. De valde också att ta fram en ny enkätmetod eftersom de tidigare har de observerat att 

besökare inte tog sig tid att svara på enkäter. Den nya metoden gick ut på att använda en planritning 

för utställningen där besökarna fick färglägga sina känslor och upplevelser i olika delar (Börjesson, 

Jiborn & Olofsson, 2013. ss. 24-25). 

Därefter går det att se en klar parallell i rapporten Funktionshinderperspektiv på museernas arbete 

(Chafik & Olsson, 2012). Projektet hette Handikappshistoria i kulturarvet (HAIKU) och gick ut på att 

undersöka hur museer hanterar funktionshinderfrågorna i samtiden och innan. Enkäter skickades ut till 

flertalet olika fonder, föreningar och samarbetsorganisationer som representerar flera eller olika 

funktionshinder, samt statliga museer och specialmuseer.  Med enkätsvaren kom de fram till att bland 

annat att det inte finns fasta utställningar med innehåll till funktionshinders liv och erfarenheter om 

inte vissa specialmuseer tas med, så som några med medicinhistorisk inriktning. Dessutom kom de 

fram till att många museer gör vissa åtgärder för att underlätta tillgängligheten för fysiska 

funktionsnedsättningar och har anpassat utställningar samt program efter olika gruppers behov. 

Överlag var här innehållet i tillfälliga utställningar mer tillgängliga än fasta (Chafik & Olsson, 2012, s. 

3).   

För att kunna närma sig en förståelse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personerna 

behov i det vardagliga livet har jag valt ut ett axplock av böcker som jag ansåg lovande. Det finns en 

uppsjö av böcker inom temat och böckerna kretsar kring bemötande, behov och pedagogik hos 

personer med dessa funktionsnedsättningar. Särskilt Lotta Abrahamssons bok, Tänk om- en bok om 

autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor (2010), är till hjälp eftersom bokens författare 

själv lever med både Aspergers syndrom och ADHD. Hennes bok utgår i första hand på att ge en 

bättre förståelse för hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever olika 

situationer. Det är genom denna förståelse som det är möjligt att hitta sätt att kunna nå fram till 

individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara mycket 

problematiskt med individer som har dålig impulskontroll och som kan drabbas av kraftiga 

vredesutbrott av till synes inga orsaker alls och som också kan inverka negativt på andra runt omkring. 



Solveig Nerman FMA3 Examensarbete i kulturvård 2016-06-12 
Handledare: Mattias Legnér  Uppsala universitet Campus Gotland 

14 
 

Eller perceptionsstörningar som gör att de upplever något på ett helt annat sätt, exempelvis att ett rum 

har en smärtsam färg eller kväljande lukt. Men genom förståelse är det möjligt att hitta sätt att lösa 

varje situation (Abrahamsson, 2010). Även genom Abrahamsons bok är det tydligt att ett museibesök 

börjar långt tidigare än just de första stegen i museets entré.  

Om bemötande med människor med funktionshinder: Ett nationellt program för att öka kompetensen 

för bemötande är en antologi som släpptes av SISUS 2013. I denna berör olika skribenter bemötande 

av olika slag, mänskliga rättigheter samt rättighetsperspektiv på funktionshinder och vilka problem 

dessa kan ge. Grundbudskapet genom antologin är att vara respektfull och se personer med 

funktionsnedsättningar som jämlikar samt att alla i samhället har ansvar; individer, kommuner, 

arbetsplatser, riksdagen och samhället i stort. Samtidigt betyder det att även personer med 

funktionsnedsättningar har skyldigheter och rättigheter. Mötet mellan exempelvis museum och 

besökare med vissa behov påverkas både av hur pedagogerna samtalar med besökaren samt hur väl 

besökaren lyckas beskriva sina behov. Har pedagogerna tillräckligt med tid för att verkligen samtala? 

Har besökaren möjlighet att förmedla sina behov? Materialet ur antologin består främst av insatta och 

kunniga personers erfarenheter om bemötandet samt vad de har för kunskaper om det sedan innan. 

Utöver detta väljer de flesta skribenter att referera till vissa artiklar, teorier eller arbeten inom ämnet. 

Det märks tydligt att varje skribent färgas av sitt yrke i frågan och med källorna, vilket antas vara med 

mening. Vissa skribenter har själva funktionsnedsättningar och för en argumentation utefter hur de 

själva blir bemötta (Sjöberg, et al., 2003).  

Det finns mycket litteratur om utställningspedagogik med olika inriktningar, därför görs ett axplock 

med inriktning på vad som kan vara till nytta för undersökningen. Många har varit inne på ämnet 

bemötande av en utställningspublik. En av dessa är Manual of Museum Planning (Lord, B et al. 2012), 

som är utformad som en instruktionsbok över hur museum ska byggas upp. Den är inriktad på allt från 

vilka olika typer av rum som fungerar tillsammans till hur utställningar ska framställas och planeras. 

Det nämns även i boken att de med psykologiska funktionsnedsättningar kan behöva en anpassning ur 

pedagogisk bemärkelse. En pedagogik som ska skapas genom dialog med personer med dessa 

funktionsnedsättningar. Boken är skriven av Barry Lord, Gail Dexter Lord och Lindsay Martin vilka är 

internationellt kända museiplanerare. Överlag går de djupt in på museets utformning men även 

utställningarnas. Dessutom går de också in på hur besökare kan bemötas och vad för typ av hjälpmedel 

som kan användas för att förhöja upplevelsen för besökaren. Sammanfattningsvis ger boken en 

ingående inblick i museets olika processer. 

En bok i samma tema är Carlssons och Ågrens (1982) bok Utställningsspråk – om utställningar för 

upplevelse och kunskap. Carlsson är formgivare och pedagog medan Ågren är antikvarie. Med boken 

redovisas en undersökning som har genomförts utifrån gemensamma besök på europeiska och 

amerikanska museer som läggs ihop med deras över tio års långa samarbete kring utvecklingen av 

vissa basutställningar på Västerbottens museum i Umeå. Författarna försöker inrikta sig på att hitta 

nya sätt att förmedla kunskap och upplevelser med utställningar. De besökta museerna tas upp som 

fallstudier och boken avslutas med en diskussion av allmänna synpunkter på utställningarna. Till sist 

kommer en beskrivning av hur, de vid tiden nya, basutställningarna i Umeå tog form. Utöver detta har 

olika museums årsböcker använts samt den tidens böcker om utställningsteori och – praktik. De 

besökta museerna tas upp som fallstudier och boken avslutas med en diskussion av allmänna 

synpunkter på utställningarna samt en beskrivning av hur basutställningarna i Umeå tog form. 

Resultatet av studien blev att det då fanns tre utställningstraditioner, konstmuseets, kulturhistoriska 

museets samt naturvetenskapliga museets. Den förstnämnda hade som tradition att underlätta 

kommunikationen mellan bild och åskådare genom att ha få störningsmoment runt omkring samt ge 

varje föremål et större utrymme. Traditionen på de kulturhistoriska museerna var däremot mer 
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inriktade på att förmedla kulturhistoriska förhållanden genom att ge besökaren en känsla av en 

situation eller företeelse på olika sätt. Den sista traditionen, det naturvetenskapliga museet, strävade 

efter att skapa frågande utställningar för att aktivera besökarnas vidare intresse inom något ämne. 

Tesen ligger i boken främst på att kombinera samt ta till vara på alla dessa traditioner i uppbyggnaden 

av en utställning. Undertexten blir att utvecklingen inom utställningars uppbyggnad behöver en knuff 

samt ett driv för att utvecklas framåt eftersom man inte behöver göra som man alltid har gjort. 

Boken Thinking about Exhibitions av Greenberg, Ferguson och Nairne (1996) är en teoretisering av 

museet som funktion samt institution och belyser därför museets perspektiv. Detta görs med hjälp av 

böcker och texter i utställningsteori, filosofi, sociologi samt vetenskapsteori. Författarna använder sig 

också utav fallstudier av museum förr och nu. Både s.k. goda och s.k. dåliga exempel. Det ger en 

förståelse för hur ett museum inriktar sig teoretiskt med utställningar och pedagogik. Till stor del 

handlar det om att utveckla sättet att skapa utställningar och att säkerställa att besökare kan få nya 

upplevelser även om de tidigare har besökt museet. Flera av utställningsexemplen är provocerande och 

som vrider och vänder på frågan om vad som är ett museum, vad man kan visa och hur man kan visa 

det. Exempelvis finner vi The one-picture gallery, ett konstgalleri som fokuserar på att bara visa en 

bild i taget under en lång period. Eller ett museum som tömde sina utställningslokaler och lät 

besökarna titta på själva lokalen. Detta visar på att det finns många sätt att visa fram objekt och att 

även radikala metoder kan ha en positiv effekt på besöksantalet och upplevelse etc. Tesen blir att 

utställningsmediet går att utveckla och utmana med resultatet att besökarens intresse ofta ökar. Detta 

ger även den underliggande meningen som är som en utmaning att tänka utanför boxen och våga gå 

emot traditionerna, även om dessa kanske är validerade av en viss forskning. 

Ett annat exempel på litteratur i ämnet utställningspedagogik är The museum environment and the 

visitors experience som publicerades i European Journal of Marketing. Artikeln skrevs av C. 

Goulding (2000) som är professor i marknadsföring på marknadsföringsinstitutionen på University of 

Birmingham. Artikeln handlar om att museer har en press på sig att leverera i form av bland annat 

utställningar för att kunna få in pengar och fler besökare etc. vilket har skapat en utveckling inom 

mediet och som kräver en person med praktisk erfarenhet av utställningar för att det ska ge bra 

resultat. Av vikt är att få besökaren att reagera på museet så som det var planerat. Utefter detta har 

studier ifrån andra forskare jämförts angående hur besökare beter sig när de går på museum. Resultatet 

blev tre utgångspunkter att förhålla sig till i utformningen för besökarens upplevelse: det sociala, det 

kognitiva samt omgivningen.   

I samma tema, men mer inriktat på mediet ljud är Ljudet: Utställningsmediets dilemma (Jonsson 

2003). Det är en masteruppsats som riktar in sig på ljud tillhörande några specifika utställningar. 

Materialet till studien består av observationer som spelas in, intervjuer samt viss litteratur i bland annat 

utställningsteori och media. Förhållningssättet till observationerna är överlag inte särskilt kritiskt utan 

det mesta tas bara med för att kunna föra diskussionen vidare. Syftet med uppsatsen är i stora drag att 

visa på ljudmiljöns påverkan på en utställning och vikten av att utnyttja denna resurs bättre, även om 

det kanske inte alltid är nödvändigt. Resultatet på detta är svårtolkat och vagt. Det som går att utläsa är 

att författaren anser att högtalare ovanifrån ger bäst upplevelse för besökarna på en utställning, att en 

negativ eller positiv respons beror på vad för ljud det är som spelas upp samt att det går att berika en 

utställning om den har ljud som är väl anpassat till densamma. Det är alltså inte viktigt att använda 

ljud utan fokus ska vara på hur ljudet används. Målgruppen måste också tas i beaktande då varje 

individ reagerar olika på samma ljud.  

Till sist i ämnet kommer Att uttrycka och innehålla idén: Om utställningsdesign (Edsjö 2014), ett 

praktiskt arbete som redovisas, nu i efterhand, genom bilder och en kort förklarande text om 

utställningsdesignens grunder. Anna Edsjö, författaren, har själv erfarenhet i ämnet sedan 1997 med 
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yrken så som scenograf, utställningsarkitekt, designer i bagaget. Med studien ville hon försöka hitta 

nya vägar med kommunikationen utställningsmediet via praktiskt arbete och hon använder sig av sin 

egen erfarenhet i arbetet. Detta görs med flertalet utställningar på olika museer runt om i Sverige. Hon 

har själv upplevt att varje utställning kräver sin egen strategi och utgångspunkt. Hon påpekar att det är 

viktigt att aktivera olika sinnen och att detta går att göra med olika typer av media. 

Den sista kategorin är helt enkelt vad som görs för de med fysiska funktionsnedsättningar för att 

förenkla deras besök på ett museum och en utställning. Detta ämne har en del innefattande studier, 

men inte lika många som t.ex. inom utställningspedagogik. En omfattande studie som blev en bok är 

Museer för alla- om tillgänglighet för människor med funktionshinder (Svensson 2000). En bok som 

utkom i samband med den nordiska tävlingen Nordiska museer för alla år 2001. Den ska agera som 

handbok för hur en anpassning kan göras på museum och dess utställningar för de med fysiska 

funktionsnedsättningar. Året efter kom en annan bok ut med inriktning på tävlingen, 12 museer i 

Norden av Lars Grip (2001), för att berika museivärlden vad som går att göra i bemötandet av 

funktionshinder för att öka tillgängligheten. För att ge inspiration delar de med av vad top-12 i samma 

tävling hade gjort för att öka just tillgängligheten. För att ge inspiration delar de med av vad top-12 i 

samma tävling hade gjort för att öka just tillgängligheten. Några exempel här är att vinnaren, Ateneum 

i Helsingfors, lät tillgänglighetsfrågan bli en del av ledningsansvaret. Dessutom hade de tjugo år 

gammal tillgänglighetsstrategi som de arbetade aktivt på, som bland annat märktes på att alla lokaler 

är handikappanpassade. Materialet till boken är utöver studien Museer för alla och tävlingen Nordiska 

museer för alla var intervjuer med de som arbetade på de olika museerna samt observationer. 

Ett annat arbete som är värt att nämna är Kultur för alla - Funktionsmöjligheter i det 

museipedagogiska arbetet (Frithiof, 2013). I den studeras det tvååriga projektet med samma namn. 

Studien inriktar sig på det museipedagogiska utvecklingsarbetet inom projektet. Författaren beskriver 

hur funktion och tillgänglighet kan främjas samt vad det innebär med ett målgruppsinriktat arbete 

inom museipedagogiken samt hur den gestaltas inriktat på de med funktionshinder. Materialet 

innefattar många olika arbeten, texter och litteratur med sin främsta inriktning på bemötandet av de 

med funktionshinder, psykologi, delaktighet, museipedagogik, arkeologi etc. samt lagar och 

konventioner angående skola och bemötande. I övrigt används projektets fallstudier av bland annat 

Sagomuseet i Ljungby som jämförs med varandra samt agerar som referens- och jämförelsematerial 

till litteraturen. Författaren håller ett kritiskt avstånd till källorna och de används på ett relativt neutralt 

sätt. Det som författaren kommer fram till, som också kan ses som budskapet med uppsatsen, är att 

kommunikationen mellan museum och besökare behöver bli bättre. Museipedagogerna förutsätter 

vissa saker och skapar utifrån detta utställningar som inte blir så bra anpassade för de med en eller 

flera olika funktionshinder.  

1.7 Förväntade resultat 

Ett resultat som kan förväntas på frågan angående pedagogiken är att förbunden och Nordiska museet 

tycker att det finns utvecklingspotential, men att museet upplever att de inte riktigt har resurserna för 

det. Både besökarnas kritik och Nordiska museets egna jämförelser, nationellt och internationellt, med 

liknande museer har säkert skapat den medvetenheten om utvecklingspotentialen. Troligen sker inte, 

kanske på grund av resursbrist, en anpassning av museets utställningar fullt ut då de ska rikta sig till en 

bredare publik och ha ett visst ”säljande” syfte. Därför kommer anpassningen kanske främst att ske via 

en specialvisning och kanske inte i utställningspedagogiken i sig. Gällande om någon nedsättning 

läggs mer fokus på är det svårt att säga någonting om. Däremot går det att göra en antagning baserat 

på att de Nordiska museet har varit med i projektet Möten med minnen att det läggs mer fokus på de 

med demens genom visningar för personer med demens eftersom de har erfarenhet av det. Däremot är 

detta kanske en resursfråga då de inte fick något stipendium i projektets slutskede.  
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1.8 Begreppsdefinitioner  

Demenssjukdomar är ett begrepp innefattar sjukdomarna demens, i olika former, samt Alzheimer. 

Utställningspedagogik innebär den pedagogik som ligger bakom en utställning. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättning är när man har speciella egenskaper, som många andra inte 

har, som grundar sig i hur hjärnan arbetar och fungerar. De upptäcks under barndomen och påverkar 

individens vardag i betydande grad. Gemensamma drag är inlärningsproblem och svårigheter i det 

sociala samspelet, men det råder stora variationer när det gäller graden av störning och hur den 

kommer till uttryck (Dahlström & Attention, 2012). Mer exakt vilka symptom, diagnoser etc. som 

ingår i denna grupp kommer nedan i 2.1 Neuropsykiatriska diagnoser. Ibland kan neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning också förkortas med NPF.  

Funktionsnedsättning är: 

”en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd 

av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara 

av bestående eller av övergående natur.” (Socialstyrelsen, 2015) 

Tillgänglighet är ett begrepp som har flertalet betydelser och i arbetet beskriver de faktorer, 

förhållanden och åtgärder som gör det möjligt för alla oavsett funktionsnedsättning att vara delaktiga 

(Terminologicentrum TNC, 2015b). Dessutom innefattar begreppet att informations- och 

kommunikationstjänster ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning 

(Terminologicentrum TNC, 2015a). Tillgänglighet innebär också att de med b.la. funktionshinder ska 

enkelt kunna ta sig fram i allmänna lokaler och byggnader (Terminologicentrum TNC, 2015c). 

Osynliga funktionsnedsättningar är en funktionsnedsättning som ofta inte syns utanpå, ofta 

psykologisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

exempel på detta.  

I uttrycket Pedagogik i uppsatsen ingår hur något ska förmedlas i olika sammanhang. Detta kan också 

innefatta strategier och tekniker för denna förmedling, även kallat för didaktik. En mer snäv definition 

av pedagogik är att det är läran om undervisningen i ett sociologiskt eller kulturellt perspektiv, särskilt 

med avseende på individens och samhällets påverkan på varandra samt utbildningens mål och syfte.   

Högfungerande innebär personer som inte har någon funktionsnedsättning. Viss autism kallas för 

högfungerande autism vilket innebär att personen i fråga har, trots sin funktionsnedsättning, lätt att 

hantera ett ”normalt” liv.  

2. Bakgrund 
I en utställnings utformande gäller det att tänka på flera olika faktorer såsom målgrupp, vad som ska 

förmedlas, hur det ska förmedlas utifrån målgrupp och tillgänglighet etc. Många teorier finns i ämnet 

och vissa i branschen tycker att utveckling och ny medier är det enda rätta medan andra gärna håller på 

traditioner. Många väljer också att ta en mellanväg. Här nedan kommer vissa av dessa teorier och 

traditioner att presenteras. Utöver detta behövdes viss grundfakta kring neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och vad de olika funktionsnedsättningarna innebär i generell mening. 

Tillsammans skapar detta en grund att stå på och en vidare förståelse till de observationer och 

intervjuer som har genomförts. De intervjuformulär som användes redovisas i Appendix 1.   
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2.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

De neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som finns är Tourettes syndrom, Autism (anges numera 

som ASD (autistisk diagnos)), Alzheimer, Demens, ADHD, Asperger (anges numera som ASD), 

DAMP (ingår i ADHD), ADD (ingår i ADHD) och Språkstörningar (Attention Stockholms län, 2013). 

Till skillnad ifrån de andra går demens under sjukdom, men går också under benämningen 

funktionsnedsättning (se 1.8 Begreppsdefinitioner). Den stora skillnaden i begreppen är att en sjukdom 

ofta är övergående medan en funktionsnedsättning finns med hela livet, medfödd eller senare 

uppkommen. Däremot är det så att pga. de flesta demenssjukdomars karaktäriseras med att de inte är 

övergående (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016).  

Relaterade tillstånd till neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns med liknande symptom så som 

Dyskalkyli, Dyslexi, OCD (Tvångssyndrom) och NLD (Icke verbala inlärningssvårigheter). Dessa 

ingår i undersökningen eftersom de brukar vara kombinerade med någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. De flesta av dessa skiljer sig genom hur de tar sig uttryck på individnivå och 

uppstår på grund av olika riskfaktorer såsom ärftlighet, födselskador etc. Däremot är det okänt varför 

vissa personer drabbas och inte andra. Som individ går det att ha flera av funktionsnedsättningar 

samtidigt. Generellt sett ger funktionsnedsättningarna bland annat att en person kan ha svårt, i 

varierande grad, att reglera sin uppmärksamhet, kontrollera sina impulser och anpassa aktivitetsnivån 

samt tolka och kommunicera med sin omgivning. Samtidigt kan de vara väldigt begåvade på att tänka 

utanför ramarna, hyperfokusera samt att vara målmedvetna etc. (Attention Stockholms län, 2013)  

Dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar beror på att hjärnans nervsystem 

skadas eller har skadats. När en del av hjärnan inte får tillräckligt med syre tappar eller försvagas vissa 

egenskaper (se Figur 1). Demenssjukdomar exempelvis angriper nervsystemet under tid, vilket leder 

till dess symptom och en förvärring av skadan som kan leda till dödsfall. Däremot vid de andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna så är skadorna ofta lika stora livet ut och leder inte till 

dödsfall. Vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningars uppkomst är fortfarande okända och många 

teorier kring detta är mestadels spekulationer (Riksförbundet Attention, 2016e).   
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Figur 1. Bilden föreställer vilka delar av hjärnan som kontrollerar vilken egenskap. Yttre påverkan på olika delar av hjärnan 

har identifierats som tydliga riskfaktorer och kan eventuellt påverka en persons specifika egenskaper. Något som i sin tur kan 

leda till att en person kan utveckla en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Riksförbundet Attention, 2016e). Bilden är 

hämtad ifrån: http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/Sa-fungerar-hjarnan/ 23 april 2016. 

2.1.1 ADHD  

Denna funktionsnedsättning kan skilja sig relativt mycket från individ till individ som alla 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, men de vanligaste symptomen är uppmärksamhetsproblem, 

impulsivitet och överaktivitet. Personen behöver inte ha alla dessa för att få en diagnos, men ett 

huvudkriterie är att någon av dessa symptom alltid är närvarande i personens vardag.  

Inom ADHD finns ett flertal undergrupper. Dessa är ADD (Attention Deficit Disorder), personer som 

har en kombination av uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och impulsivitet samt de som främst har 

överaktivitets- och impulsivitetsproblem. ADD innefattar främst uppmärksamhetsproblem utan att 

vara överaktiva/impulsiva. Utöver dessa undergrupper innefattar ADHD också en mer ensamstående 

diagnos; DAMP. DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) innebär att personen 

har ADHD kombinerat med uppenbara motoriska svårigheter och i vissa fall också perceptionella 

svårigheter. Dessa symptom kan bli mer kritiska över tid jämfört med endast ADHD-symptomen. 

Många forskare ser därför flera anledningar till att denna diagnos används och inte bara ADHD. 

Däremot är det allmänt känt att DAMP som diagnos har fått mycket kritik och fått vissa negativa 

associationer, vilket är anledningen till att den nu ligger under diagnosen ADHD. Alla former av 

ADHD brukar upptäckas när personen är barn men kan också diagnostiseras upp till vuxen ålder. 

Ibland kan symptomen försvinna med tiden, däremot är det vanligare att symptomen består livet ut. 

Det som är problematiskt, om diagnos inte upptäcks i ung ålder, är att de kan få problem i skolan, brist 

på självkänsla och kraftiga sociala anpassningssvårigheter. Vilket senare i livet kan leda till bl.a. 

depressioner samt svårigheter att klara av arbetsliv och vardagsliv (Agneta Hellström i samarbete med 

riksförundet Attention, 2012).  

Uppmärksamhetsproblemen kan yttra sig genom att personen inte verkar lyssna på vad en person säger 

även vid direkt tilltal, har svårt att begripa instruktioner, glömmer och tappar lätt bort saker, verkar 

disträ och splittrad, att de glömmer bort vad de ska berätta i mitten av en historia, inriktar sig mycket 

på vissa detaljer etc. I stort kan detta skapa ett intryck av att individen är förvirrad, splittrad och 

okoncentrerad. Uppmärksamhetsproblemen kan också hos en del personer mestadels ta sig i uttryck att 

personen har svårt att skärma av sig ifrån omgivningen vilket i sin tur leder till att de lätt blir irriterade 

på omgivningen inklusive andra personer. I andra fall kan det arta sig i att personen lätt blir uttråkad 

om något inte är tillräckligt intressant, vilket då leder till att personen inte kan motstå impulsen att 

göra något mer spännande eller något som de är intresserade av. Det som är typiskt för just ADHD är 

att personen inte har samma uthållighet som högfungerande och har svårare att inrikta sin energi på 

något specifikt, speciellt när det är tråkigt, enformigt och inte direkt möter deras behov. Många gånger 

kan det också vara svårt för någon med ADHD att sortera information efter vad som är ”väsentligt” 

och vad som är ”oväsentligt” i olika grader (Agneta Hellström i samarbete med riksförundet Attention, 

2012).  

2.1.2 ASD - Autistisk diagnos 

De kärnsymptom som karaktäriserar dessa diagnoser är att personen har svårt med det sociala spelet, 

att de har inriktade intressen som de lägger väldigt mycket tid och observans på och att de har problem 

med den språkliga kommunikationen med andra, i form av förståelse och språkbruk. Dessutom har 

personer med ASD en viss svårighet med motoriken, ett eget sätt att se och uppleva världen(som 

skiljer sig ifrån det ”normala”) samt enkelt för att råka komma in i forcerade rutiner och aktioner. 

Flera är också känsliga för stress, har ett ömtåligt psyke och utvecklar lätt andra psykiatriska 

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/Sa-fungerar-hjarnan/
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diagnoser, likt depression, ångest, fobier, tvångsrutiner, -tankar och-handlingar etc. En högre 

känslighet för ljud, ljus, lukt och beröring, alltså olika sinnesintryck, är också ett karaktärsdrag som 

återkommer (Riksförbundet Attention, 2016a). 

Symptomen varierar på individnivå och artar sig olika beroende på ålder. Som vuxen har personen ofta 

lärt sig att hantera sin diagnos medan ett grundskolebarn, när barnet börjar bli mer självständigt, får 

det jobbigare. Får dock personen en bra miljö (se 2.2 Utställningspedagogik) kan denne få fram och 

utnyttja sina förmågor likt stor uthållighet och bra koncentrationsförmåga (Riksförbundet Attention, 

2016a).  

Det som behövs ifrån omgivningen är acceptans och en förståelse för att individer med ASD ska må 

bra. Tre saker att tänka på som utomstående är kunskap, anpassning och respekt. Innebörden med 

kunskap är att det bör finnas om de vanligaste symptomen och vad det finns för verktyg att använda 

för att göra det enklare för dem i skolan, på arbetet och i vardagslivet. En kunskap som leder till vad 

dessa individer kan ha lätt och svårt för samt vad för behov som kanske skulle behöva tillmötesgås 

(Riksförbundet Attention, 2016a). Med anpassning menas att listan på krav bör anpassas för att minska 

individens stressnivå. Mycket beröm i det läget, istället för kanske kritik och tjat, kan dels minska 

stressen och också visa att denne har ett genuint förtroende för uppgiften. Till sist respekt, en person är 

inte sin funktionsnedsättning utan är en person med en originell personlighet (Riksförbundet 

Attention, 2016a). Kanske något som nog bör ses som allmängiltigt för att bemöta en person generellt? 

2.1.3 Demenssjukdomar 

I Sverige uppskattades finnas drygt 158 000 demenssjuka, varav mellan sextio och sjuttio procent med 

Alzheimer. Åldersspannet var då mellan 30 till 65 år, de flesta var då i 60–65-års åldern. Antalet 

drabbade beräknades då öka med 2000 personer per år (Socialstyrelsen, 2014). Symptomen skiljer en 

del ifrån person till person och beroende på vilken demenssjukdom det gäller. Det kan vara psykiska, 

beteendemässiga och kognitiva etc. De kognitiva symptomen gäller främst egenskaper som är knutna 

till vårt tänkande och intellekt. De kan arta sig som avtagande minne, språk och tidsuppfattning, vilka 

är specifika för demenssjukdomar. Sedan gällande de psykologiska och beteendemässiga symptomen 

(BPSD) kan de visa sig som ångest, förvirring, repetitivt beteende, hallucinationer, aggressivitet, störd 

dygnsrytm m.m. Behandlingen kan här vara olika typer av bemötande, strategier för omvårdnad och 

ibland läkemedel (Svenskt Demenscentrum, 2013). Enligt Christina Nemell, kommunikationsansvarig 

på Alzheimerfonden, är okunskapen om demenssjukdomar stor (Nemell, 2016). Många känner 

exempelvis inte till att det är en dödlig sjukdom som inte har med normalt åldrande att göra. När väl 

hjärnans nervceller har kollapsat så börjar även kroppens andra organ att brytas ned, vilket då leder till 

döden (Nemell, 2016). De två vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimer och frontotemporal 

demens (se Figur 2) (Svenskt demenscentrum, 2016).  

  

Figur 2. Två bilder av vilket område i hjärnans som angrips av Alzheimer(t.v.) och frontotemporal demens(t.h.). Att 

sjukdomarna angriper olika delar av hjärnan visar på varför dessa sjukdomar ter sig olika(baserat på Figur 1)trots att de 

tillhör samma grupp. Hämtad ifrån: http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/Sa-fungerar-hjarnan/ 

23 april 2016.  

2.1.4 Språkstörning 

En diagnos som visar sig genom att personens språkförmåga tydligt är nedsatt i jämförelse med 

högfungerande personer i samma ålder. Symptom som kan vara upp i vuxen ålder och finns i flertalet 

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/Sa-fungerar-hjarnan/
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nivåer. Problemen kan ligga i att förstå samt göra sig förstådd rent språkligt, även för närstående. 

Något som kan märkas på flertalet sätt, bl.a. genom uttal av ord, att det finns problem med semantiken, 

pragmatiken och att minnas vad hörseln precis registrerade. Detta är trots att hörseln är fullt 

fungerande. Språkstörningar kan också leda till att individens språkutveckling blir långsam, förmågan 

att lära sig nya ord försämras och användning av språket minskas. Är individen uppväxt med flera 

språk påverkar språkstörningen alla språk som personen har lärt sig. Detta är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som är väldigt synlig som funktionsnedsättning i jämförelse med dem ovan. 

Många gånger har en person med språkstörning också andra funktionsnedsättningar 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016).   

2.1.5 Tourettes syndrom 

Tourettes syndrom (TS) märks av många gånger tidigt i livet, ofta runt 4-6 års ålder. Det är ungefär 

0.5-2% av befolkningen i Sverige som, enligt beräkningar ifrån 2012, har TS eller kroniska tics. 

Skillnaden mellan dessa diagnoser är att vid TS har personen både muntliga och motoriska tics, medan 

vis kroniska tics har personen antingen eller. Symptomen är kraftigast i tonåren och de skiljer i 

grovlek mycket beroende på personen och påverkas av flera miljöfaktorer. Dessa kan vara stress på 

olika sätt som göra dessa tics värre. Därför är det viktigt att bemöta en person med TS med förståelse, 

uppmuntran, stöd och acceptans. TS börjar ofta att visa sig via motoriska tics som ofta börjar ofta uppe 

i ansiktet och sedan efter tid vandrar ned i kroppen till halsen, skuldror, överkroppen, armar, händer, 

ben och fötter. De kan arta sig likt tvångssyndrom, att personen måste ta på ett föremål flertalet gånger 

i rad på ett specifikt sätt, men saknar själva ångestlindringen bakom handlingen. Alla dessa rörelser är 

ofrivilliga samt överdrivna, vilka också kan visa sig som kraftiga blinkningar, ryckningar och 

grimaser. Senare, efter de motoriska ticsen, kommer de muntliga ticsen. De artar sig främst som 

vanligt förekommande ljud som harklingar, hostningar eller snusning, i fåtal fall kan också personen 

säga fula ord. Även dessa aktioner är ofrivilliga (Linna & Sandberg, 2012).  

Karakteristik för TS är att ett symptom eller tics ofta ersätts av ett annat och att de kommer fram i 

olika grad, antal och perioder genom livet. Många gånger kan också personer med TS ha drag av eller 

ha andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, likt läs-, koncentrations-, impulsivitets-, 

inlärningssvårigheter, ADHD, Dyslexi och tvångssyndrom. Möjligheten att få depression ökar också 

med diagnosen TS. De flesta har inte alls så kraftiga symptom och de flesta lever ett normalt liv utan 

att tics inverkar alltför mycket. Positiva sidor med TS kan vara att personen ofta är väldigt drivande, 

intelligenta, kreativa och energiska (Linna & Sandberg, 2012). Detta gör att många med TS många 

gånger inte har ett större problem att hantera privat- och arbetsliv, förutsatt att närmiljön förstår och 

har kunskap om symptomen så att det inte blir några missförstånd (Riksförbundet Attention, 2016c). 

2.1.6 Relaterade tillstånd 

NLD 

NLD står för Nonverbal Learning Disorder och är mer av ett tillstånd än en diagnos. Tillståndet visar 

sig genom att personen har svårigheter med vissa egenskaper, likt perception och motorik, men har 

väldigt lätt för språk. Något som kan finnas hos barn med Asperger, ADHD och utvecklingsstörning 

(Riksförbundet Attention, 2016b).  

Dyslexi  

Många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har också problem med att läsa och/eller att 

skriva. Orsakerna är olika, ibland är det på grund av den neuropsykiatriska funktionsnedsättningens 

symptom men det kan också bero på att personen har dyslexi. Symptomen på dyslexi är att individen 

har svårt för ordtydning samt igenkänning av ord. Flertalet dyslektiker kastar om bokstäver i ord och 
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meningar, spegelvänder både bokstäver och siffror samt saknar ett bra läsminne (Riksförbundet 

Attention, 2016b).  

Dyskalkyli 

En person som har dyskalkyli har ofta svårigheter med enkel matematik och siffror, precis som en 

person med dyslexi har problem med att uppfatta bokstävers ordning (se Dyslexi ovan). Orsaken till 

problemet är att det grundläggande matematiska tänket inte är som det ska (Riksförbundet Attention, 

2016b). Vissa gånger kan detta kombineras med dyslexi och eftersom symptomen är snarlika har de 

likande behov (Rålenius, 2016). 

OCD/Tvångssyndrom 

OCD (Obsessive Compulsive Disorder), eller tvångssyndrom, kännetecknas av tvångstankar och- 

handlingar. Det är ca två procent av Sveriges befolkning som har diagnosen. Tvångstankarna är tankar 

och fantasier som håller sig kvar ofrivilligt som skapar ångest, oro eller att personen blir äcklad. Två 

exempel som används på Riksförbundet Attentions hemsida är: ”tänk om jag orsakar en brand” eller 

”tänk om jag slänger bebisen i golvet” (Riksförbundet Attention, 2016b). Tvångshandlingar å andra 

sidan är mer som ”ritualer” som görs för att minska på eventuell ångest eller säkerställa att inget 

fruktansvärt ska ske. Det kan arta sig som beröring enligt ett visst mönster på ett specifikt föremål eller 

repetitiva kontroller av t.ex. vattenkranar.  Ingen vet riktigt varför tvångssyndrom uppstår, men vissa 

studier tyder på att det har att göra med en störning i nervbanorna samt med signalsubstansen 

serotonin (Riksförbundet Attention, 2016b).   

2.2 Utställningspedagogik 

För att starta med ett citat ifrån Kenth Hedevåg, en pedagog som hjälpte till i förstudien vid Salt-

projektet, visar på att delaktighet är ett djupt begrepp: 

”Man är inte inkluderad bara för att man befinner sig i en grupp!”  

(Börjesson, et al., 2013, s. 16) 

 

Den kommentaren berättar att måttet på delaktighet inte är fullständigt och skulle behöva uppdateras. 

Dessutom visar den på att just delaktighet börjar med samhällets och individers inställningar gentemot 

varandra. Att anta att någon är högfungerande bara för att de inte ser ut att ha en funktionsnedsättning 

säger en hel del om det sociala samhället och att de offentliga rummen inte är exkluderade. En 

medvetenhet behövs därför ifrån museipersonal i bemötandet och den behöver till viss del märkas i 

pedagogiken.  

Gällande pedagogik med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, speciellt mot barn, 

kan det vara bra att försöka ställa sig frågan ”varför?” istället för att bara se på vad personen gör eller 

inte gör. Det kan också vara på sin plats att sätta sig in hur personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning kan tänka (Abrahamsson, 2010, ss. 53,55). Exempelvis kan en person med någon 

form av ASD uppleva en liten förändring i sin miljö (samt dess mönster) som något oerhört obehagligt 

och därtill få ett kraftigt känsloutbrott. Att möta detta är ett steg emot en inkluderande miljö. Ett citat 

ur boken som beskriver just detta (med inriktning på barnpedagogik) av Sören Kirkegaard: 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror 

hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han 

gör men först och främst förstå det han förstår… All äkta hjälpsamhet börjar med 

ödmjukhet inför den jag vill hjälpa…” (Abrahamsson, 2010, s. 57)  
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Detta är något som kanske bör tänkas på i bemötandet emot alla individer samt bör kunna överföras 

till utställningspedagogiken. Kanske är det så att tänker redan finns? 

2.2.1 Utställningspedagogikens grunder 

Utställningspedagogik består av flera delar. Dessa utgörs främsta av vad som ska förmedlas och hur 

det ska förmedlas. Det finns olika utställningsupplägg som t.ex. etikettutställning(se Smycken under 

3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer för att få ett exempel), berättande utställning (se 

Folkhemlägenheten under 3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer för att få ett exempel) och 

temautställning (se Rejält retro under 3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer för att få ett 

exempel). Språkvalet och formspråket anpassas lite efter de olika teman som används (Carlsson & 

Ågren, 1982, ss. 27-28). Det som står utanför detta är kulörval, interaktioner med utformning på dessa, 

vilka förutsättningar lokalen har samt formgivning i mindre skala såsom typsnitt etc.  

Museers och dess utställningar påverkas av entréns utformning exempelvis. Är den välkomnande och 

tillmötesgående bildar en besökare lättare de uppfattningen av museet och av utställningarna. Även 

entréerna till utställningarna är utav vikt. Därför gäller det att jobba emot en familjär känsla av museet 

med hjälp av ljus. kulör, form och möblemang för att besökare ska trivas (Carlsson & Ågren, 1982, s. 

47). Detta såklart inom byggnadens ramar och eventuella kulturhistoriska värde. Receptionen är själva 

centrat av entrén och har museivärdarna har här en nyckelroll. De ska försöka att försöka bemöta 

besökaren och anpassa sig till denna i vad den efterfrågar. Därefter, för att göra det enkelt för 

besökaren, bör garderob, toalett och dylikt vara lätt att hitta till. Tydliga hänvisningar bör också finnas 

angående medtagning av kameror, väskor m.m. Dessutom kan det vara viktigt att ha bekväma 

viloplatser precis innanför entrédörren och vid garderoben. En hel del information, rent generellt, om 

var olika saker finns i byggnaden etc. ska förekomma (Carlsson & Ågren, 1982, s. 49) (mer exempel 

på detta går att se i rubriken 2.2.2 Inriktad utställningspedagogik i praktiken nedan).  

Ljuset, kulörvalet, formen, ljuden samt tekniken har naturligt en stor del av utställningen. Ljuset bör 

kunna vara lagom så att det går att läsa texter, kanske ge vissa effekter samt måste ta hänsyn till 

föremålens bevarande. I fönsterlösa utställningarna går det inte att använda dagsljus och blir därför 

enklare att ljussätta, då ljusinsläppet är konstant. Det gör också att slumpartat ljus m.m. utanför 

utställningsrummet inte påverkar själva upplevelsen av utställningen (Carlsson & Ågren, 1982, s. 55). 

Sedan för att övergå till kulörvalet så är detta ett medel för att få besökaren att associera till ett 

specifikt ämne (Carlsson & Ågren, 1982, s. 56). Detta går att se lite i utställningen Smycken där 

kulörerna lila, svart, rött m.m. är överlag i samhället kopplade till glamour. Kulörerna har överlag en 

förmåga att skapa en viss spänning mellan rummet och utställningen, ofta på ett bra sätt. Formen av 

vissa saker av utställningen har en liknande betydelse exempelvis montrar. Montrarna kan spegla 

innehållet, har de glas, en elegant kulör samt form kan innehållet upplevas mer exklusivt (Carlsson & 

Ågren, 1982, s. 57).  

En utställning är inte bara om text, utan det är viktigt att låta föremålet tala. Därför bör texterna 

minskas ned till det som är absolut nödvändigt för att målgruppen ska kunna förstå innehållet. Här 

kanske det går att göra så kallade A- och B-texter. A-texter bör vara lätta att förstå i kombination med 

att vara en kort sammanfattning för att hjälpa besökaren att navigera sig i utställningen. B-texter är 

sådana texter som går lite mer in på djupet (Carlsson & Ågren, 1982, s. 62). Läsställningen ska helst 

för besökarens skull vara på en nivå där läsställningen blir bekväm och vara i tydlig anknytning till det 

föremål texten åsyftar (Carlsson & Ågren, 1982, s. 63). Text har ett visst egenvärde precis som teknik, 

så som video och ljud, i en utställning. Här gäller det dock att se till teknikens funktion står i centrum, 

inte enbart dess existens. En fråga som en utställningsutformare kan ställa sig i sammanhanget är ska 

dessa material spelas upp konstant i slingor eller kunna stängas av och sättas på utav en besökare? Det 



Solveig Nerman FMA3 Examensarbete i kulturvård 2016-06-12 
Handledare: Mattias Legnér  Uppsala universitet Campus Gotland 

24 
 

första alternativet är enklare men drar mer energi medan alternativet två drar mindre energi samt kan 

minska bildflimmer och ljud, men kräver tydliga instruktioner för besökarna (Carlsson & Ågren, 1982, 

s. 66) 

2.2.2 Inriktad utställningspedagogik i praktiken 

Nedan presenteras inriktad pedagogik i praktiken utifrån en museipedagog, Maria Jiborn, på 

Trelleborgs museum. Hon var en av pedagogerna inom projektet Salt, som nämns ovan under 1.4.3 

Teori samt 1.6 Forskningsläget. Intervjun genomfördes 13 april 2016 (Se Appendix 1 för 

intervjufrågorna). Syftet med intervjun var att få en mer fördjupad kunskap om specialinriktad 

utställnings- och visningspedagogik samt hur pedagogiken är att jobba med rent praktiskt.  

Det som ger mest resultat, enligt Maria, i alla målgrupper är att hitta och etablera bra kontakter. I 

exempelvis Salt-projektet tog de hjälp utav kunniga lärare som referensgrupp. I Trelleborg fanns en 

skola med specialisering på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vars kunskap blev viktigt för 

arbetet. De kunde studera lärarnas problematik i skolvärden för att bemöta olika behov och de insåg att 

lärare bär på mycket kunskap om bemötandet av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lärarna, som 

hjälpte till i förstudien, kunde också ge värdefull insikt i hur pedagogerna kan utforma sitt bemötande 

(Jiborn, 2016).  

Ett problem pedagoger möter är att de klasser som genomför besöket inte alltid kan göra det i samlad 

grupp utan delas upp i separata tillfällen. Detta beror ofta på dynamiken i gruppen, exempelvis att barn 

inte kan hålla sams och därför delas upp för att kunna genomföra visning. Pedagogerna inom Salt-

projektet var ovana vid detta problem och kände osäkerhet med blandade barngrupper. De ville själva 

inte skilja ut några individer ifrån mängden utan hålla ihop gruppen eftersom det ofta bara är en 

enstaka elev i grupperna som har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De fick aktivt försöka 

att jobba i mindre grupper så att de kunde se varje elev individuellt. Bäst fungerade det vid aktiviteter 

så som i Salt-utställningens avdelning ”Labbet”. Detta arbetssätt kräver att en medvetenhet bör finnas 

hos pedagogen om att det finns personer som inte är vana eller inte vill hamna i situationer när de blir 

nervösa. Pedagogen behöver i dessa sammanhang vara försiktig och försöka att undvika situationer där 

personen kan känna att den skulle kunna göra bort sig eller utsättas för andra negativa konsekvenser 

(Jiborn, 2016). 

Salt-projektet ville också utmana tidigare fördomar om hur dessa grupper ska bemötas. Fördomar som 

exempelvis att vissa grupper med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar snabbt tappade 

koncentrationen. Det visade sig att koncentrationsförmågan var situationsberoende. Exempelvis kunde 

barnen titta på en längre film utan några koncentrationsproblem så länge filmen var tillräckligt 

relevant för besöket. Detta ställer i sin tur vissa krav på pedagogen och visar på att i bemötandet av 

dessa grupper krävs det ett visst engagemang och påhittighet. I Salt-projektet lät de mindre grupper 

titta på en längre film, som var uppdelad i kortare avsnitt med särskilda nedslag. De hade då möjlighet 

att utvärdera delar som ansågs vara långtråkiga och kunde ersätta med delar som togs bättre emot av 

grupperna. För pedagogerna krävs det att de engagerar sig i innehållet och vad det är de vill förmedla 

(Jiborn, 2016).   

En annan händelse Maria lagt på minnet var när lärarna för en grupp elever kom fram och sa att de inte 

hade hunnit förbereda barnen och var oroliga för hur besöket skulle gå. Det är en vanligt 

förekommande fördom att visningar för grupper där vissa eller alla har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar måste vara minutiöst genomplanerade.  Men besöket gick problemfritt till 

deras glädje och förvåning (Jiborn, 2016).  
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Varje besökare och dennes behov är unik och beroende av flera olika faktorer. Därför är det viktigt att 

pedagogen efter eget huvud möter gruppen så bra som möjligt och har ett lyhört och flexibelt 

arbetssätt. Pedagogen bör dock vara medveten om att vara nog med att göra som han eller hon säger. 

Om pedagogen exempelvis inte håller sig till uttalad tid kan det påverka besökarna negativt. Det är 

också av vikt att varje liknelse och symbol etc. som används (i skrift eller i tal) behöver förklaras 

tydligt. Detta var en kunskap som deltagarna i Salt-projektet hade från början efter att de rådfrågat 

lärarna i förstudien. Flertalet besökare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har problem att 

förstå liknelser och begrepp som kanske tycks som självklara av pedagogen. Detta var en otroligt 

viktig erfarenhet för pedagogerna. Andra erfarenheter de fick var exempelvis att det var oerhört viktigt 

att det fanns ett spår att följa. Särskilt underlättade ett fysiskt spår i marken som visar hur besökaren 

hittar runt i utställningen och på museet.  Spåret kunde också vara utformat som en audioguide eller 

med hjälp av lättydda kartor så länge det var konkreta spår (Jiborn, 2016). 

Utnyttjande av teknik var heller inte helt oproblematiskt. Det får inte bli för mycket intryck på en 

gång. Därför måste tekniken vara flexibel för både besökare och pedagog. Den ska gå att stänga av om 

pedagogen inte vill behöva konkurrera med andra ljud eller att ljudkänsliga barn ska kunna röra sig 

fritt genom utställningen. Det ska också vara möjligt att täcka över skärmar så att besökare kan slippa 

bli störda av visuella effekter. Det bästa verktyget var enkel teknik. Att en avstängning av störande 

apparatur bara var ett knapptryck bort.  Tyvärr sparas det ofta in på ny teknik och media, eftersom det 

är kostsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. I Salt-projektet gav de ett par studenter i uppgift att skapa 

nytänkande nätplattformar till utställningen däribland känslokodning och sinnenskodning. Genom 

dessa kunde besökarna kartlägga vilka sinnen eller känslor som gick att hitta samt var i utställningen 

de hittade dem. Behovet har däremot inte varit stort för att genomföra dessa idéer, men det hade 

däremot varit fantastiskt att få jobba med något sådant (Jiborn, 2016).  

Teknik som däremot har gett många positiva erfarenheter är audioguider. Enkel teknik med positiv 

respons. Besökaren får ha hörlurar på sig och kan stänga ute omgivningen samt att spåret pratar direkt 

till besökaren. Genom detta avskärmas besökaren från både ljud och personer runt omkring, vilket kan 

vara väldigt gynnsamt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Audioguider fungerar 

också bra som hjälpmedel för alla besökare.  Vinsterna blev mycket tydliga i det fallet. Det varierar 

trots allt efter hur stort behovet är hos en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att bemötas 

med den ovannämnda pedagogiken.  Men enligt Salt-projektets studie visade det sig att audioguider 

också kom att ge en bättre upplevelse utav visningar för besökare även om inte alla har det behovet 

(Jiborn, 2016). 

Ett problem är däremot avsaknad av att kunna slappna av. Lösningen kan vara att, likt rummet 

Kristallen i projektet Salt, skapa ett utrymme där det finns en möjlighet att ta det lugnt utan störande 

ljud och ljus. . De använde lågmälda kulörer, såg till att utrymmet stängde ute allt ljud och i princip 

allt ljus efter behov. Det räcker i regel med att bara för att det finns något sådant utrymmer om 

besökaren behöver kunna fly undan intryck och då även under visningar (Jiborn, 2016).  

På Trelleborgs museum skapades ett annat vilorum till en förhistorisk utställning i form av en grav. I 

denna grav fanns det bara meditativ text och ett ljudspår spelade upp lugna naturljud.  Här upplevde de 

också en paradox, även om rummet var till för avslappning anmärkte besökare på att de till slut inte 

orkade med att vara i rummet. Pedagogerna behöver därför förbereda sina klasser på vad som kommer 

att hända i rummet och att det är tänkt att sitta stilla och uppleva ljuden.  För när eleverna fick lova att 

bara sitta stilla och koppla av skapades en möjlighet för dem att diskutera sina intryck från 

utställningen. Det händer något med tankeverksamheten när kroppen slappnar av. Mjuka kuddar är 

utmärkta att använda och hjälper till att få musklerna att slappna av. Även rastlösa personer kunde 

under rätt förutsättningar slappna av i Kristallen och gå ner i varv (Jiborn, 2016). 
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Projektets resultat visade sig överraskande att utställningen blev en helt ”vanlig” utställning. 

Utställningen var varken mer speciell eller annorlunda än andra utställningar vid Trelleborgs museum. 

Den största skillnaden var det omfattande tankearbetet bakom varje beslut. Utställningen fungerade 

bra även för en vuxen publik och många vuxengrupper kom till utställningen. Efter projektet har de 

dels uppvaktat Region Skåne om att få kunna åka runt och dela med sig av sina erfarenheter men 

hittills har det inte blivit av samt dels också lagt fram projektets resultat i form av en bok som även 

publicerats på internet och rönt viss uppmärksamhet. De hade väntat sig mer kritik och åsikter än vad 

de fick samtidigt som de är mycket nöjda med att de lyckats lyfta frågan om de dolda 

funktionsnedsättningarna så att det diskuteras oftare i kulturvårdskretsar (Jiborn, 2016). 

2.3 Lagtexter om tillgänglighet 

I första hand gäller Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som har några relevanta paragrafer gällande 

krav på tillgänglighet. Först 1 kap. 4 § tredje stycket som säger att det blir diskriminerande ifall det 

råder bristande tillgänglighet. Detta genom att:  

”… en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för 

tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation 

med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på 

tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till, de ekonomiska och 

praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller 

kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra omständigheter av 

betydelse” (1 kap. 4 § tredje stycket i Diskrimineringslagen (2008:567) ) 

Diskriminering är heller inte tillåten för någon som erbjuder tjänster till samhället. Då inkluderat de 

som håller i en allmän sammankomst eller ett offentligt evenemang (1 kap. 12§ i Diskrimineringslagen 

(2008:567)). Alltså har vi två paragrafer som får konsekvenser för museet, dels genom att de enligt 1 

kap. 12§ (Diskrimineringslagen 2008:567) är att betrakta som en part som inte får diskriminera samt 

dels att de, enligt 1 kap. 4§ tredje stycket (Diskrimineringslagen 2008:567) i största möjliga mån ska 

underlätta för funktionsnedsatta att hamna i en jämförbar situation som en person utan 

funktionsnedsättning. Lagparagraferna lämnar begreppet ”funktionsnedsättning” öppet för tolkning. 

Detta innebär att även de med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och liknande dolda 

funktionsnedsättningar kan komma att anses som diskriminerande om inte museet visat att de gjort de 

åtgärder som enligt lagen är att anses som rimliga i förhållande till ekonomiska och praktiska 

förutsättningar. 

Diskrimineringslagen innehåller också vissa kriterier för när diskriminering får göras alternativt inte 

göras: 

”12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första 

stycket 1 gäller inte i fråga om bostäder, för privatpersoner, för företag som vid det 

senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och om det i fråga om 

tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och 

byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har 

ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.” 

(Diskrimineringslagen 2014:958). 

Ett mindre museum (färre än tio arbetstagare) får alltså i juridisk mening diskriminera 

funktionsnedsatta. Samma sak gäller de museum som är etablerade i byggnader med starkt 
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kulturminnesskydd, där förändringar av byggnaden för att göra lokalerna tillgängligheten är olaglig 

enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

En mer fokuserad lag på hur museum ska sköta sig och vilka befogenheter de har finns ännu inte. Men 

förarbetet för att införa en museilag har påbörjats och har legat ute på olika institutioner för remissvar. 

Arbetet påbörjades under slutet av 2015 och ska leda till ett nytt lagförslag (SOU 2005:89). I sitt 

yttrande till SOU har ICOM skrivit följande: "Svenska ICOM instämmer i formuleringar om 

allsidighet, öppenhet, kvalitet och tillgänglighet ”för alla” (Svenska ICOM 2015). Detta pekar tydligt 

på att en ny museilag innehåller tillgänglighetsfrågan. ICOM har tidigare haft så kallade etiska regler 

för museum men tillgänglighetsfrågan har inte tagit en stor plats: ”Styrelsen bör se till att museet och 

dess samlingar regelbundet och på rimliga tider hålls öppna för allmänheten. Speciellt bör hänsyn tas 

till personer med särskilda behov.” (Svenska ICOM 2016). 

Utöver dessa finns skollagen som egentligen inte reglerar själva museibesöken. Däremot påverkar 

skollagen museet som besöksmål i de fall skolan arrangerar sådana. Det krävs nämligen av skolan att 

resmålet är av sådan natur att alla elever ska kunna besöka detta på lika villkor. Dels genom att 

samtliga elevers egna (eller vårdnadshavarens) ekonomiska utlägg måste vara lika stora (9 kap. 9§; 10 

kap. 11§; 11 kap. 14§; 12 kap. 11§; 13 kap. 11§; 15 kap. 18§ samt 18 kap. 18§ i Skollagen 2010:800) 

samt att elever inte får uppleva att de får en kränkande behandling av skolan (6 kap. 9§). Just att 

”uppleva” är en lös formulering vilket får till följd att det är en bedömningsfråga utifrån elevens 

perspektiv samt att skolan skyndsamt måste utreda ärendet redan när misstanke uppstår om att en elev 

har kränkts. Kränkande behandling är också definierad på ett relativt öppet sätt i lagen. Enligt 

lagtexten definieras detta som ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.” (6 kap. 3§ Skollagen 

2010:800). Följden blir att skolan inte kan välja att resa till ett museum som inte kan ge eleverna 

samma villkor eller välja att anordna särskilda visningar enbart för vissa elever (med eller utan 

funktionsnedsättningar). Vill då museum erbjuda skolvisningar så måste de därför anpassa sig för att 

hantera alla elever oavsett vilka funktionsnedsättningar eleverna har. Detta gäller också samtliga typer 

av skolor (grundskola, särskola, gymnasium, etc.) och därmed ska museet som erbjuder skolvisningar 

kunna hantera alla barn oavsett eventuella nedsättningar(9 kap. 9§; 10 kap. 11§; 11 kap. 14§; 12 kap. 

11§; 13 kap. 11§; 15 kap. 18§ samt 18 kap. 18§ i Skollagen 2010:800).  

3. Undersökning 

3.1 Museets synvinkel 

Nordiska museet räknas som en av Sveriges största kulturhistoriska museum. Deras samlingar är stora 

och omfattande med inriktning mot svensk kulturhistoria från 1520-talet till idag. Verksamheten 

finansieras främst av statsbidrag (68 procent) och resten av gåvor, intäkter m.m. (Stiftelsen Nordiska 

museet, 2016h; Stiftelsen Nordiska museet, 2016k). Trots detta ekonomiska upplägg är de inte ett s.k. 

myndighetsmuseum utan står under egen regi som stiftelse. Regeringen har dock tagit beslutet om 

vilka personer som ska sitta i museets styrelse (Regeringskansliet, 2015).  

Varje år görs enligt standard en årsredovisning där ekonomin, årets projekt, framtida planer etc. 

utvärderas. Där står en del om tillgänglighet, vad regeringen har lagt fram i Budgeten 2015. En sak de 

nämnde här var att en av deras framtida prioriteringar är att de vill få in en tydligare besökarfokus i 

verksamheten. De vill nå ut till flera med vad de erbjuder och därmed öka besöksantalet en hel del 

(Stiftelsen Nordiska museet, 2016k, s. 3). Dessutom vill de bygga upp nya upplevelser, något som 

redan började arbetas på 2015. I regeringsbeslutet 2015 fanns det riktlinjer för museet att arbeta efter 

och en av dem var ”Nordiska museet ska öka tillgängligheten till samlingarna” (Stiftelsen Nordiska 

museet, 2016k, s. 28). Med detta menas att de ska jobba aktivt med frågan. I utvärderingen ifrån 
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regeringen stod det att de hamnar högt i mätningar jämte svenska museer. Enligt densamma skulle en 

enkätundersökning av museet besökare resulterat i att 89 procent var nöjda upp till mycket nöjda. 

Museet, enligt denne, har också ökat tillgängligheten av samlingarna med deras satsningar på digitala 

medier som har tillgängliggjort samlingarna för många fler. Utvärderingen nämner också museet 

arbete med sociala medier, bokutgivning, webbmedia, visningar, programutveckling samt 

utställningar. Den sistnämnda sägs ha en stor variation i ämnen och målgrupper (Stiftelsen Nordiska 

museet, 2016k, s. 28). Av de ovannämnda enkätundersökningarna så gick det också att utläsa att både 

helhetsupplevelsen och utställningarna har fått bättre omdömen. Vilket de tror kan förklara att 

besökens längd har ökat (Stiftelsen Nordiska museet, 2016k, s. 29).  En stor ökning av antal besökare 

har också skett(8,6 procent sedan 2014), även på webbplatsen(en ökning med 16 procent). Detta trots 

ha något att göra med den ökade turismen samt det dåliga sommarvädret (Stiftelsen Nordiska museet, 

2016k, s. 29), vilket kanske kan skapa en indikator på hur mycket folk det kan tänkas vara på museet 

vid en viss dag eller tid? 

Nordiska museet omfattas inte av regeringens fri-entré-reform, men de har gjort satsningar på fri entré 

vid Tyresö slott och Julita Gård(två kulturhistoriska objekt som de förvärvar). Däremot har Nordiska 

museet fri entré på onsdagar efter kl. 17 samt ibland fria allmänna visningar på samma dag kl. 17.30 

(Stiftelsen Nordiska museet, 2016a), bortsett ifrån månaderna juni, juli och augusti. I övrigt har de 

normalt öppet mellan 10-17 alla dagar. På sommaren är öppettiderna 9-18 också alla dagar. Dessutom 

går alla personer under 18 år in gratis (Stiftelsen Nordiska museet, 2016b).  

Enligt årsredovisningen är museets pedagogiska verksamhet främst inriktade mot barn och skolklasser. 

Speciella skolprogram finns utformade med kompletterande studiehandledningar och de sista går 

också att hämta ut vid ett inte bokat besök. Annat hjälpmedel går att hämta ut via bl.a. hemsidan. Det 

är vanligare med bokade besök i de lägre årskurserna medan exempelvis universitet, Komvux och 

folkhögskolor kommer utan att boka in en visning. Utöver dessa förekommer en del familjevisningar 

samt allmänna visningar inriktade emot vuxna. De kommer också försöka öka antalet visningar, vilket 

de också experimenterade med förra året (2015) (Stiftelsen Nordiska museet, 2016k, ss. 32-33). I 

övrigt verkar tillgängligheten bestå utav audioguider på för olika målgrupper och språk(se under 

rubriken 3.3.2 Visningar nedan), olika anpassningar till barnfamiljer (så som skötrum, matsäckssal 

osv.) samt att mycket information finns på hemsidan. Så som kartor över lokalen samt hur besökaren 

hittar dit, kartor för audioguidernas rundor osv (Stiftelsen Nordiska museet, 2016j; Stiftelsen Nordiska 

museet, 2016c; Stiftelsen Nordiska museet, 2016i). Mer ingående på användbarheten på hemsidan och 

en mer fördjupning om detta finns under rubriken 3.3.3 Museets hemsida nedan.  

Annan tillgänglighet som förmedlas, inför ett besök, på hemsidan är att det finns en handikappingång 

samt – toalett samt var. Dessutom finns det rullstolar att låna vid receptionen. Här informeras också 

om att för de med synnedsättning finns förstoringsglas och ficklampor att låna i entrén. Dessutom 

finns det punktskrift samt taktila modeller vid vissa utställningar och möjlighet att få gå på visningar 

för synskadade. Finns att välja mellan några allmänna visningar per år eller att besökarna bokar in sig 

på en visning. Dessutom får ledsagare/assistent alltid gratis in på museet och led-och signalhundar får 

följa med in (museet själva kan inte ge ledsagning). Andra djur får inte förekomma på grund av 

eventuella allergier. Övriga allergener som kan förekomma i lokalen är levande växter i restaurangen 

(vid vissa tillfällen också på andra platser på museet), samt att damm och starka dofter kan komma när 

en ny utställning byggs. Sedan informeras det också om restaurangens möjlighet att möta olika 

matallergier. Till sist tas det upp vart du kan gå med barn med funktionsnedsättning-Lekstugan och 

dess öppettider. Om detta står det också att Lekstugans lokal kan innehålla damm, halm och hö, samt 

att det går att ta sig runt där med rullstol(om personen får hjälp) (Stiftelsen Nordiska museet, 2016j). 

Hemsidan visar, enligt en intern studie år 2015, på att 56 procent svenska och 18 procent utländska 
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besökare har använt hemsidan inför ett framtida besök. I och med den nuvarande digitala generationen 

kommer också museet också satsa mer på digitala medier generellt (Stiftelsen Nordiska museet, 

2016k, s. 37).  

Stiftelsen tar även upp tillgänglighet i årsredovisningen. Där står det att de har mest fokus på fysisk 

tillgänglighet, att besökare lätt ska kunna ta sig in sam runt i museet. De säger här att anpassningen är 

en aning begränsad av lokalen på grund av dess kulturhistoriska värde. Fastighetschefen kommer att 

undersöka byggnadens tillgänglighet under 2016.  

De har också jobbat en del med olika projekt, som visar på deras intresse i tillgänglighet, förutom bl.a. 

Möten med minnen har de varit och varit en undersökande part i Haiku(som nämns ovan) samt haft en 

utställning, 20 röster i tid och rum, som gjordes i samband med projektet (Stiftelsen Nordiska museet, 

2013a). Förra året deltog två av museets medarbetare i ett projekt med namnet Fokus, som var ett 

samarbete mellan Handikappshistoriska föreningen samt Upplandsmuseet. Projektet hade fokus på 

integreringen av funktionshinderperspektiv i samlingar, dokumentationer och utställningar. Denne 

innehöll en konferens, 100 % - alla ska med, som inriktades på utställningar med mycket upplevelser 

orienterade mot funktionsnedsättningar (Stiftelsen Nordiska museet, 2016k, s. 47).  

3.1.1 Intervjuer 

Intervjuer med en museipedagog samt en sektionschef på Nordiska museet presenteras nedan. 

Frågorna som användes vid respektive går att hitta i Appendix 1 nedan.  

Museipedagog på Nordiska museet 

Katarina Hellstrand, alltså intervjuobjektet, är den museipedagog som var aktiv i projektet Möten med 

minnen och håller numera i de återkommande visningarna för personer med demens på museet. 

Intervjun hölls 18 april 2016 på Nordiska museet. Vid ett senare möte på samma plats 27 april fick 

författaren kompletterande fakta till den första intervjun. Därför finns det två källhänvisningar.  

Den specialvisning de har som är uttalat specialvisningar är de visningar för personer med 

demenssjukdomar. I regel är det i stor utsträckning skolgrupper som kommer på besök. I många 

grupper är det vanligt att en eller flera elever har ex. Autism eller ADHD. Museet har inte möjlighet 

att spontant anordna särskilda visningar utan all form av extra stöd måste förbokas. Muséet har inte 

resurser för att kunna hålla personal tillgänglig. En gång i veckan har de allmänvisning som är öppen 

för alla. Men de har aldrig råkat ut för att någon har bett om att få extra stöd under deras 

halvtimmeslånga visning.  Visningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning åt Stockholm 

Stad har erbjuds två gånger genom fritidsförvaltningen. Det erbjuds ungefär två gånger per termin och 

erbjuds genom Stockholm Stad utifrån underlag, ett utskick, från muséet med info om vilken dag och 

vilken utställning som Stockholm Stad sedan skickar vidare (Hellstrand, 2016a).  

Det är pedagogerna som guidar besökare. De har till viss del delat upp utställningar mellan 

pedagogerna eftersom de har flertalet utställningar. Men pedagogerna kan ta de flesta grupperna. De 

har inga särskilda tider för visningar utöver att tidsresan har särskild öppettid på morgonen. Annars får 

skolorna komma med önskemål om tider, så får muséet se om de har möjlighet att ta emot dem. 

Vuxengrupper är ofta enklast att ta emot, de är där frivilligt och har ett intresse av att vara där. 

Skolgrupper är svårare genom att de är ”kommenderade” att vara där och har kanske inte något 

egentligt intresse av utställningarna. Därtill tillkommer att barn bemöts med enklare språk och med 

rekvisita för att väcka intresse för museibesöket (Hellstrand, 2016a). 

Det finns enklare och svårare utställningar att visa på Nordiska. Enligt Katarina så är Sápmi en svår 

utställning att visa eftersom den inte är utformad för att visas för skolor. Det saknas plats för att kunna 

samla grupper på ett bra sätt samt att restaurangens placering gör att ljud från restaurangens matgäster 
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dränker utställningen. Men det finns en ökad efterfrågan sedan läroplanen numera inkluderar samer. 

Skolgrupper är pedagogernas stora målgrupp. De får bidrag från regeringen för att satsa mycket på 

barn och unga (Hellstrand, 2016a). 

Visning för personer med demensen marknadsförs genom Möten med minnen. Ungefär 4-5 visningar 

per halvår och behöver i stort sett inte utannonseras utan de har ett kontaktnät med boenden och 

dagverksamhet som bokar upp specialvisningar. Det lades ut till viss del på hemsidan men 

genomslaget blev genom Möten med minnen. Nu bokas fåtalet specialvisningar upp direkt och det är 

inte nödvändigt att marknadsföra specialvisningarna på hemsidan. Museet har heller inte resurser för 

att utöka antalet visningar. Än så länge är det bara folkhemslägenheten som man håller specialvisning 

i eftersom det är enkelt att stänga av utställningen för övriga besökare och att det inte är en lika bullrig 

miljö som de andra utställningarna. Folkhemslägenheten upplevs som välfungerande för att hålla 

specialvisning i till skillnad från de andra utställningarna samt att de även kan anordna en fikastund i 

utställningen. De föremål som tas fram vid en sådan här visning kan vara olika, men Katarina säger att 

hon försöker att ta föremål som många eller troligtvis några kan gå igång på. Vissa könsneutrala 

föremål samt föremål som kopplas till både mannen och frun i lägenheten. Mannens föremål kan vara 

t.ex. en pipa och fotbollsskor medan fruns föremål kan vara hatt och klänning. Hatt är något som 

många grupper går igång på, då det var vanligt att bära hatt under den tiden t.ex. Annars om någon 

börjar prata om ett annat föremål än de som har plockas fram, tar hon fram detta så att diskussion kan 

föras om det. De mesta av föremålen finns i lägenheten, förutom en del ömtåliga föremål. Vissa 

fotokopior med bilder ifrån tiden visas också med bl.a. temat trångboddhet. Hon säger det att det 

märks vad som fungerar och inte under en visning samt att det går att ta ut mer om det så krävs 

(Hellstrand, 2016b).  

Projektet Möten med minnen resulterade också i en s.k. Minnesväska (se Figur 3) som går att låna för 

en viss summa pengar. Målgruppen är äldreboenden och dagverksamheter. Den är till för att kunna 

skapa en visning för personer med demens som mår bäst av att stanna i hemmamiljö av t.ex. 

boendepersonalen. I väskan finns föremål, kopior av fotografier samt utförliga instruktioner för hur 

exempelvis personalen kan utföra ”visningen”. I övrigt är upplägget samma som på museets visning 

(Hellstrand, 2016a; Hellstrand, 2016b). Det har alltid funnits grupper som innehåller personer med 

särskilda behov och de har fått anpassa sina visningar efter detta. Däremot inte specifika 

specialvisningar förrän deras involvering i Möten med minnen 2013. Det är, vad Katarina vet, det enda 

projekt muséet är inblandat i som vänder sig mot personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (Hellstrand, 2016a).  
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Figur 3. T.v. är minnesväskan och t.h. är samma väska med exempel på vad den innehåller. Bilderna fick författaren efter 

förfrågan från Katarina Hellstrand via mejl (Hellstrand, 2016d).  

De har fått bra feedback från äldreboendeverksamheter som fått upp ögonen för möjligheten att 

utnyttja museum inom verksamheten. Det har varit mycket uppskattat och har kunnat hjälpa till att 

frambringa minnen hos besökarna genom utställningen. Fem grupper med demens på ett halvår är vad 

museet har möjlighet att ta in. Det finns varken tid eller kapacitet att öka verksamheten ytterligare. En 

visning kan uppta en stor del av dagen för pedagogen, mycket beroende på hur pigga deltagarna är, 

och därefter ska utställningen ställas iordning igen. Förberedelser genom att läsa in sig på 

demenssjukdom och genomföra besök på Silviahemmet före. De fick lite undervisning i hur man 

pratar med de demenssjukdomar och hur man beter sig gentemot dem, ex. genom att vara tydlig både i 

tal och kroppsspråk. Pedagogerna har också mycket stöd från den personal som medföljer besökarna 

vilket är en nödvändighet för att kunna genomföra visningarna. Det är också lite problematiskt att 

utställningslokalen ska vara stängd och kräver godkännande. De har blivit bättre att rikta sig mot en 

äldre målgrupp. Men de överför inte medvetet ett visst bemötande som de lärt sig från visningar för 

personer med demens över till andra grupper. Det är en tydlig skillnad när de möter en skolklass 

gentemot en grupp med demens. De syftar i större utsträckning att ha en mer tillbakadragen 

visningsroll när de har visning för personer med demens så att besökarna kan få möjlighet att engagera 

sig, minnas och berätta (Hellstrand, 2016a). 

Det är olika personer som gör utställningar. De har två producenter som planlägger utställningar och 

sedan tar de in formgivare utifrån som bygger upp dem. Det gör också att utställningarna får 

formgivarens personliga touch. På Nordiska har det funnits en personaluppdelning som gjort att 

pedagogerna inte har varit delaktiga i stor utsträckning i utställningarnas uppbyggnad. Men det håller 

på att ändras så att de blir mer och mer delaktiga. Om pedagogerna hade varit mer delaktiga så hade de 

velat se att utställningarna har en hel del praktiska inslag i sin uppbyggnad. Exempelvis att det ska 

finnas plats för att samla en hel grupp, att det finns bildskärmar som går att styra, att det ska vara lätt 

att berätta genom att ha en röd tråd genom utställningarna och att grupperna ska kunna få sitta om de 

behöver det. Utställningarna och deras tema bestämmer vilken publik man riktar sig emot. Är det en 

utställning med ett mer ”vuxet” tema, exempelvis Humle som riktar sig mot ölbryggning, kan man 

göra den mindre interaktiv än en utställning som skulle uppskattas mer av barnfamiljer. De har också 

audioguider för blinda, på olika språk samt med lätt svenska. Muséet har också tagit fram 

utställningsskyltar med blindskrift och föremål som går att ta på. De var tidigt ute i jämförelse med 

andra museum med dessa så kallade taktila metoder (Hellstrand, 2016a).  
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Utvecklingspotentialen hänger mycket på den ekonomi och tid som Nordiska kan lägga på en 

utställning. Det finns säkert enkla och billiga tilltag men när man lägger i beaktande alla de 

målgrupper man ska inrikta sig emot så blir det svårt. Men utvecklingen har gått åt rätt håll genom att 

man har blivit mer medveten om hur utställningar är upplagda, hur texter ska utformas för att det ska 

vara enkelt att ta till sig dem och den allmänna tillgängligheten. Oftast gör man inte så mycket med de 

äldre utställningarna. Ofta har de äldre permanenta utställningarna samma form som de haft i många 

år. Viss uppgraderingar kan dock ske. Även här är det en fråga om museets resurser och om de 

upplever att en utställning fungerar så gör de inga större ingrepp. Det går alltid mejla och ringa in sin 

feedback. De lämnar också alltid ut utvärderingsblad till skolgrupper så att de kan utveckla den 

verksamheten. Det går också bra att ta kontakt med receptionen och berätta sin feedback muntligt om 

man vill det (Hellstrand, 2016a).  

Sektionschefen för värdar och butiken  

Intervjun ägde rum 20 april 2016 via telefon med intervjuobjektet Hanne Segelberg. Hon är 

sektionschef för värdar och butiker på Nordiska museet.  

Det finns en broschyr med karta som går att hämta vid receptionen. Den ger anvisningar till var 

besökaren hittar kapprum och toaletter och dylikt, tillsammans med skyltar som finns i lokalerna. 

Museivärden har också den möjligheten att hjälpa till och en besökare behöver lotsas och så vidare. 

Däremot är det kanske inte alltid så enkelt att hitta en värd som är ledig när det är många besökare. 

Chansen att träffa på en museivärd som ronderar är inte heller stor på grund av lokalernas storlek. 

Dock får en besökare gärna fråga dessa om saker också (Segelberg, 2016). 

På något sätt finns det riktlinjer om det är en besökare som upplevs störa de andra besökarna. Det är 

mer åt alternativet att museivärden får gå fram och be den störande att vara tystare. Men det är mycket 

ett individuellt bemötande beroende på varför personen stör. I extrema fall får de höra av sig till 

polisen. Grundtanken är att alla ska bemötas av samma respekt och behandlas på sammas sätt. 

Värdarna bör skaffa en överblick på situationen innan de agerar men det är aldrig så att de direkt 

kastar ut en person som stört ordningen (Segelberg, 2016). 

Idag erbjuder museet i regel bara visningar som är förbokade, vilket kommer att ändras nu till 

sommaren 2016. Generellt så försöker de hålla visningar tillgängliga och eftersträvar att erbjuda bra 

visningar för alla. Detta genom att om någon ringer eller kommer till museet samt berättar om vad den 

behöver hjälp förs en diskussion kring detta och ser vad som går att lösa. Vill en besökare ha ett 

utskrivet blad med text till en visning, om den har svårt att förstå vad som sägs t.ex., hänvisas denne 

främst till hemsidan. Där finns det information om utställningarna som går att skriva ut. Även 

hänvisningar till utställningens skyltar samt audioguide kan göras. De har generellt haft och har en stor 

fokus på att utveckla audioguiden. Under de senaste åren har fokusen inte legat på allmänna visningar, 

vilket också är något som kommer att ändras från och med sommaren 2016. Detta har gjort att allt 

omkring visningarna inte har varit prioriterat. De har istället arbetat aktivt emot skolor och med 

skolvisningar. De allmänna visningarna brukar variera i antal efter säsong. Antalet engelska visningar 

kommer att öka i antal med sin början sommaren 2016 (Segelberg, 2016).  

Museet har en relativt jämn bemanning men försöker att möta besökartoppar med extra bemanning. 

Värdarna besvarar frågorna så gott de kan. Vanligtvis arbetar fem personer på helgerna och fyra på 

vardagarna. Under sommarsäsongen kan antalet anställda öka upp till åtta. Vi besökstoppar kan de ta 

in extra personal. Dock är dessa toppar svåra att räkna ut, det är lite ifrån dag till dag. En trend som 

däremot går att se är det brukar komma fler besökare under regniga dagar i jämförelse med soliga 

(Segelberg, 2016).   



Solveig Nerman FMA3 Examensarbete i kulturvård 2016-06-12 
Handledare: Mattias Legnér  Uppsala universitet Campus Gotland 

33 
 

3.2 Förbundens synvinkel  

Varje förbund som valde att svara på intervjun representeras här inunder. Intervjuformulären som 

användes finns nedan i Appendix 1. Där presenteras också vissa frågor som kanske skiljde sig emellan 

de olika förbunden, beroende på om vissa spontana frågor dök upp under samtalet eller om något 

tidigare känt projekt diskuterades vidare. Varje stycke är omskrivet och varje intervju används istället 

som referens. De som valde att vara med i undersökningen var Riksförbundet Attention, 

Dyslexiförbundet FMLS, Alzheimerfonden och Afasiförbundet. Svenska OCD-förbundet samt 

Autism-och Aspergerförbundet hann inte ge några svar. Sedan eftersom NLD är ett relativt nytt 

begrepp i Sverige har de inte än ett eget förbund (Attention Stockholms län, 2013). 

3.2.1 Riksförbundet Attention 

Riksförbundet Attention är företrädare till alla neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förutom de som 

klassas som demenssjukdomar. Intervjun med Riksförbundet Attention skedde oväntat direkt vid en 

första kontakt. Författaren var inte förberedd på detta och därför gjordes ingen inspelning av intervjun. 

Istället nedtecknades intervjun skriftligen.  

I en telefonintervju med kanslichefen Anna Norrman uppdagades det att Riksförbundet Attention inte 

har museers bemötande och pedagogik som en aktiv fråga. Anna har dock arbetat till viss del med det, 

men har inte en ingående kunskap om vad som händer i frågan i vad föreningen gör på kommunnivå. 

Däremot ligger deras största fokus ligger på tillgängligheten generellt i samhället för dessa grupper 

som de företräder. Alla med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De vill förändra samhällets och 

individers attityd samt förståelse för personer med dessa dolda funktionsnedsättningar. Anna skulle 

helst se att varje person skulle anta att varje person som de möter har en funktionsnedsättning, istället 

för att, som nu, anta att alla är högfungerande. Detta skulle leda till att personer i sig får en mer 

anpassningsbar attityd till andra och till själva diskussionen som möjligtvis förs. Dessutom kan en 

sådan attityd resultera i att dessa grupper känner sig mer inkluderade i samhället i stort. Såklart kan 

detta förhållningsätt inte vara det lättaste, men en medvetenhet räcker långt.  

Speciellt personer som jobbar med att möta människor, så som på ett museum, kan det vara extra 

viktigt att tänka på detta. Fokusen bör här ligga på att arbeta med sig själv som individ.  Att vara 

tålmodig, tänka på sättet som man pratar på mot personen och inte vara så dramatisk eller beordrande, 

utan ha förståelse att en viss sak inte var så lätt att förstå t.ex. Detta skulle hjälpa väldigt många av de 

här grupperna menar Anna. För det mesta utgår museer ifrån olika fysiska aspekter i sitt bemötande 

som t.ex. att de släpper in ett max antal människor utefter brandsäkerheten i lokalen och kanske inte 

för att några med Asperger är där. Det i sin tur gör att de med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

har själva ansvaret att gå dit eller inte och att därmed veta sina egna gränser. Frågorna blir här om 

utställningarna är populära och lockar fler besökare? Hur många får museet släppa in? Har museet en 

bullrig eller doftande restaurang i närheten av utställningen? Har utställningen ljud- och 

ljusinstallationer som låter mycket eller kan upplevas störande? Det tillsammans med faktorer så som 

rädslan av att sticka ut, ”göra något konstigt”, lässvårigheter eller att vissa av grupperna har kanske 

svårt med ekonomin för att de har problem med att komma ut på arbetsmarknaden och så vidare och 

därför inte har råd bidrar till att museet får en miljö som inte är optimal. Dessutom kan framförallt en 

hög ljudbild och mycket folk bli jobbigt för många grupper med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Till exempel personer med Tourettes syndrom, som i grunden är otroligt 

stressade, i dessa miljöer känner än mer tvång av att vara tyst och därför medvetet undviker dessa 

miljöer helt. Däremot är det möjligt att tänka sig att personer med ADHD inte har problem med just en 

sådan miljö utan snarare att de inte vill vara låsta vid en visning, då många känner att de tappar fokus 

vid ett för lågt tempo och hellre går runt själva för att ta in saker i sin egen takt. Faktiskt är det så att 

de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar oftare är kulturproducenter än vad de är 
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kulturkonsumenter. Detta på grund av att kulturen kan vara ett sätt att hantera sin funktionsnedsättning 

och att de, enligt en del av dem som kommer till Anna, anser att kulturutövare har en större acceptans 

gentemot olikhet. Anna började under samtalet fundera på om personer med ADHD rent av kan sakna 

tålamodet för att ta in andras kultur eller saker. Annars upplever hon att det fungerar ganska bra. De 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan problem får komma in om de vill och det är ofta 

lätt att förstå de allmängiltiga regler som finns, museets information samt utställningarna i sig 

(Norrman, 2016). 

Det går att möta dessa behov på olika sätt i ett museum, menar Anna. Enkla utställningar är optimala. 

Gärna avskalade miljöer med inte för mycket ljud, ljus och folk. Hanteringen av text kan också vara 

viktigt, det är bra om den är lättläst och/eller går att få uppläst. En särskild app eller likande media 

skulle här säkert vara extra givande, där hastigheten på det som uppläses går att reglera. Snabbare för 

vissa personer med ADHD exempelvis. Att också visa det som ska förmedlas via bilder kan vara ett 

tillvägagångsätt samt mer inriktade visningar och aktiviteter på en eller flera neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. De har i föreningen noterat i flertalet olika möten för bland annat de med 

Tourettes syndrom och ADHD att de båda grupperna kunde slappna av bättre och känna att de kunde 

vara sig själva, utan krav. Det kanske skulle kunna vara en inspirationskälla museets arbete? Även om 

det i sig är en resursfråga (Norrman, 2016).  

3.2.2 Alzheimerfonden 

Alzheimerfonden är företrädare till de med demenssjukdomar.  

I en kort mejlintervju med Christina Nemell, kommunikationsansvarig på Alzheimerfonden, så var det 

samhället bemötande av de med demenssjukdomar generellt som betonades. De tycker att okunskapen 

är stor om denna grupp och många inte gärna talar om dessa sjukdomar. Det i sig kan skapa en 

osäkerhet i bemötandet och museipersonal är inget undantag. Därför var just projektet Möten med 

minnen så viktigt för att belysa problemet och hitta lösningar på det. Specialvisningar i liten grupp 

efter den ordinarie stängningstiden. Museerna har också genom detta blivit tillgängliga för en ny grupp 

besökare. Museipersonalen uttryckte sig under olika förberedande workshops under projektet att 

kommit till nya insikter om bemötande och demenskunskap, berättar Christina. Vissa pedagogiska 

verktyg lärdes också ut för att användas av personalen vid visningarna (Nemell, 2016). 

Demenssjuka behöver lugna miljöer för att inte hjärnan ska bli överbelastad med intryck. 

Museilokalerna kanske många gånger är bullriga, ekande och innehåller många besökare, likt 

skolklasser. Därför är generellt inte museer idag speciellt anpassade för demenssjuka, i alla fall under 

de vanliga öppettiderna. De på Alzheimerfonden hoppas på att museerna fortsätter med visningarna 

ifrån Möten med minnen (Nemell, 2016).  

3.2.3 Afasiförbundet 

Afasiförbundet företräder personer med någon form av språkstörning eller Afasi.  

Utställningspedagogik är inte något som Afasiförbundet jobbar speciellt med. Dock jobbar de istället 

mycket med frågor om tillgänglighet och delaktighet i stort i alla delar av samhället. Enligt Linda 

Bergfeldt har museerna blivit under de senaste åren mycket duktigare gentemot olika grupper. Hon 

påpekar däremot att det finns en del kvar i arbetet för att möta individer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Bland annat i hur bemötandet i entrén ser ut och i tydligheten för vem som det 

går att ställa frågor till, när man som person har svårt att läsa information. Av samma anledning kan 

också möjligheten att få fakta m.m. uppläst i en utställning vara bra. Det som dock går att påpeka här 

är att det är ofta, i samband med guidning i hörlurar, är att texten läses upp för snabbt för att personer 

med förvärvade hjärnskador. De hänger helt enkelt inte alltid med. Därför skulle det vara önskvärt att 
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kunna få möjlighet att välja mellan olika uppläsningstakter, att pausa och att lyssna om. De två sista är 

för det mesta något som redan erbjuds, men det är viktigt att nämna (Bergfeldt, 2016). Annat som kan 

vara värt att tänka på för ett museum i mötet med en eller flera personer med afasi är: 

 Att personen eller personerna kan behöva ta god tid på sig i flera sammanhang, ex. när de ska 

betala eller göra något val.  

 Att i de texter som finns på museet är det viktigt om de har ett bra typsnitt som utgörs av att 

den tydligt uppställd, har bra kontraster etc. Här är bör också text och bild alternativt föremål 

hänga ihop tydligt för att skapa begriplighet.  

 Att interaktivitet i en utställning kan vara svår att begripa för vissa, exempel hur smartboard 

ska startas etc. Därför är det viktigt med enkla instruktioner.  

 Att det väsentligt att det är klart hur en person ska kunna orientera sig i lokalerna och hitta 

väsentligheter så som utgång, toalett, nödutgång m.m. Några med förvärvad hjärnskada har 

nedsatt orienteringsförmåga.  

 Att inte ha för många intryck på en gång, vilket många afasi och andra med kognitiva 

funktionsnedsättningar har gemensamt. Det kan vara jobbigt när skiljaktiga ljus/röster låter 

samtidigt, olika ljus som flimrar, mörker eller bara att det är mycket folk i lokalen m.m. Vilket 

ka vara lite jobbigt för person utan funktionsnedsättning, men för en med afasi, som har 

kognitiva svårigheter, blir det outhärdligt.  

Det som är värt att påpeka här är att flera med afasi har halvsidesförlamning. Därför är det också av 

betydelse att fråga sig hur tillgängligheten ser ut för en person med rullstol eller för en som har svårt 

att gå. På grund av detta kan det vara bra att se till att det ska gå att läsa och se allt ifrån en rullstol 

samt att framkomligheten för denna ska fungera. Om personen istället har svårt att gå kan det vara bra 

att det finns någonstans att sätta sig, på flera ställen runt om i utställningslokalen (Bergfeldt, 2016).  

3.2.4 Dyslexiförbundet FMLS 

Företrädare för de med dyslexi samt dyskalkyli.  

Utställningspedagogik är en aktiv fråga för dyslexiförbundet enligt Inger Rålenius som är rådgivare på 

dyslexiförbundet FMLS på riksnivå. Dock kan det se lite olika ut hur frågan hanteras på 

lokalavdelningarna i Sverige. Det görs tydligen en del samtal där museer tar kontakt och frågar hur 

utställningar ska kunna bli tillgängligare för deras målgrupp. Däremot jobbar förbundet främst med 

tillgänglighet i arbetsliv och skola, även om fritid också är en viktig fråga. FMLS har bland annat ett 

pågående program just nu, Satsa på framtiden, som innefattar tillgängligheten i kulturpolitik, museer 

och andra kulturevenemang. Där finns en punkt som just beskriver att kulturen ofta är en förbisedd 

fråga gällande delaktighet och tillgänglighet. Det största hindret ses här vara omgivningens tanklöshet 

och brist på fantasi. Detta leder till att man måste ifrågasätta individers valda föreställningar (Rålenius, 

2016). En sådan föreställning kan vara att många förknippar skriv-och lässvårigheter med barn och 

underlättar därför för den målgruppen på ett museum, men glömmer att göra detsamma för vuxna på 

samma plats. En annan kan vara att bara för att någon har svårt att t.ex. läsa och/eller skriva så ska 

personen automatiskt ha svårt att lära sig eller att förstå saker, vilket egentligen inte alls hänger ihop. 

Utvecklingspotential inom kultur och fritid (inkluderat museer) finns hur mycket som helst, vilket 

också påpekas i det pågående programmet att inga gränser sätts på den punkten. En annan sak som är 

värt att nämna är att dyskalkyli knappt finns med i diskussionen om tillgänglighet generellt. Många 

gånger känner inte de personer, som diskussionen hålls med, till dyskalkyli som nedsättning innan 

samtalet sker. Det som går att tänka på här är att personer med dyskalkyli kan ha problem med 

tidsuppfattning och årtal, vilket är svårigheter som även de med dyslexi ofta delar (Rålenius, 2016).  
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De pedagogiska verktyg som är speciellt bra för förbundets målgrupp är att kunna få texten uppläst(då 

t.ex. genom en audioguide, hörtelefon, QR-kod eller app) gärna i sin egen takt med inte ett alltför långt 

ljudspår i sträck-utan uppdelat i kortare sektioner, konkreta saker att få titta, prova och ta i, samt att det 

gärna att ska finnas en guide som har visningar och kan svara på eventuella frågor. En aktiv personal 

helt enkelt. Det bästa här generell design och inte särlösningar. Generell design eller design för alla 

fungerar för väldigt många på ett bra sätt. Sådant som är bra generellt för oss med funktionshinder är 

bra och kanske roligt för andra också. Mycket som är tydligt uppläst, tydlighet generellt, möjlighet att 

använda flera olika sinnen, duktiga guider som finns till hands och svarar på frågor och att kanske ha 

möjligheten att få kunna ta med sig något papper hem är helt enkelt sådana saker som bra för alla, men 

extra bra för deras målgrupp och även vissa andra funktionshinder. En papptavla med bara ren 

faktatext är inte det bästa sättet att förmedla information och ge förståelse (Rålenius, 2016).  

Dyslexi och dyskalkyli är två av många osynliga funktionsnedsättningar. Eftersom dessa inte, för det 

mesta, märks på den enskilde individen kan omgivningen göra slutsatsen av beteendet att personen är 

oerhört slarvig eller liknande. Flertalet människor i samhället är inte öppna för möjligheten att 

personen har en osynlig funktionsnedsättning. En person med rullstol eller käpp får snabbt empati och 

sympati och ibland är det kanske dessa som istället har det lättast av de med funktionsnedsättningar 

som vi har nämnt. Personerna är vana vid sin rullstol eller sina hjälpmedel, även om det inte gäller alla 

förstås. Men de som har en svår koncentrationsstörning, en svår autism eller en svår dyslexi har 

betydligt svårare utan att det syns samt att många inte förstår sig på det. Många gånger behöver de 

som har dyslexi och andra osynliga funktionshinder lägga mycket energi på att informera 

omgivningen. Inger säger att hon är en sådan som stoppar folk och påtalar att hon behöver skriva klart 

eller påtalar att hon inte förstår vad personen säger och ber om att få en förklaring en gång till etc. Men 

många andra med dyslexi exempelvis, vågar inte avbryta utan står istället tysta och förstår ingenting. 

Inger påpekar här dock att när hon väl avbryter och ber exempelvis en guide att skriva ned något, om 

finns det inläst och hon kan få lyssna på det eller om ett papper så att hon kan sitta hemma och läsa på 

bemöts hon alltid av förståelse. Kanske att någon tittar lite konstigt, men det är egentligen allt. Det 

viktigaste för allmänheten såväl som museipersonal är att ha vetskapen om att dessa dolda 

funktionshinder finns, samt att förstå att de som har någon eller flera av dessa(inklusive dyslexi och 

dyskalkyli) inte räcker upp handen och säger att det är svårt att förstå (Rålenius, 2016).   

3.3 Observationer 

Utefter det som beskrevs i teorin har checklistor gjorts till olika typer av besök (se Appendix 2). De 

listor som skapades var Utställningslistan, Visningslistan, Generella listan, Audioguidelistan och 

Medielistan. Generella listan var en utgångpunkt för att undersöka lokalerna, dess förutsättningar och 

hur en besökare kan uppleva dem. Medielistan är också ett hjälpmedel, men är till för att granska 

hemsida och broschyr. Checklistan för audioguidevisningarna är även den av samma karaktär som de 

förra. Utställningslistan har används på alla granskade utställningar och visningslistan på alla 

visningar. Detta är för att ge en så rättvis och opartisk bild av dessa som möjligt. Under varje rubrik 

presenteras vilka utställningar, visningar och besök som har gjorts samt när besöken genomfördes.  

Det är arton utställningar som erbjuds, varav två tillfälliga samt inkluderar Lekstugan (räknas inte som 

en utställning enligt hemsidan). De två fasta utställningarna som granskades var Smycken(35) och 

Folkhemslägenheten(23). Rejält retro(21) blev den tillfälliga utställningen och Lekstugan(24) 

granskades efter enklare premisser för att kort jämföra innan och under visningen samt lokalens 

förutsättningar. Numren syftar på deras position på planlösningskartan (se Figur 4).  
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Figur 4. En planlösningskarta som finns i broschyren (se Figur 17) och att hämta på hemsidan. Det som skiljer dem åt är att 

den på hemsidan inte har någon färgkodning. Hämtad ifrån: http://www.nordiskamuseet.se/besok-oss/planera-

besok/planritning-over-nordiska-museet 25 april 2016.  

3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer 

Byggnaden uppfördes mellan åren 1888-1907 (Stiftelsen Nordiska museet, 2016g). Det märks att 

tidens eklekticismsstilar, likt neogotisk stil och nyrokoko stil, präglade byggnaden och dess interiör till 

stor del, vilket har skapat lokalens karaktär. Med dåtidens mått skulle just offentliga byggnader och 

institutioner utformas av olika eklekticismsstilar efter vad som räknades vara kvinnliga och manliga 

stilar. Manliga stilar, så som neorenässansstil, gick till byggnader som var mäns domäner medan 

kvinnliga stilar, som nyrokoko, utformade byggnader där kvinnor också hade tillträde till (Hansson, 

2014). Museer var just en miljö liknande offentliga byggnader och i kombination med Arthur Hazelius 

visioner fick en vissa så kallade manliga stilar bli en del av byggnaden. Visionen var att byggnaden 

skulle vara slottslikt och nordisk (Stiftelsen Nordiska museet, 2016g), efter nationalromantikens 

tolkning. En annan sak som också märks i utformningen är de nya teknikerna, så som jämnheten i 

byggstenarna, som var vanligt rent konstruktionsmässigt under perioden. Tidens material var också 

sten, bland annat på grund av att den minskade brandrisken, vilket märks tydligt i Nordiska museet. 

Allt detta är kvaliteter och värden som måste tas hänsyn till vid ombyggnationer, utställningarnas 

http://www.nordiskamuseet.se/besok-oss/planera-besok/planritning-over-nordiska-museet
http://www.nordiskamuseet.se/besok-oss/planera-besok/planritning-over-nordiska-museet
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utformning och tillgänglighet etc. De har redan renoverat bland annat bibliotekets och entréns 

utformning. Kanske för att öka tillgängligheten etc. men motiven är inte helt klara. Däremot finns det 

en del lösningar i lokalen som har gjorts vilka inte påverkar originalinteriören nämnvärt så som 

fristående skyltar och hissar i en stil som matchar interiören. 

Lokalen är som nämnt av sten med en ljusgård i mitten (se Figur 5). Nästan alla utställningslokaler 

samt restaurangen är direkt öppna mot denna ljusgård (se Figur 6). Detta gör att museet får en i 

grunden svår ljudbild att jobba med eftersom ljud lätt ekar och sprider sig till alla öppna ytor. 

Upphängning av tyger eller likande ljuddämpare fungerar troligtvis inte då upphängningsanordningar 

skulle skada interiören alltför mycket samt att kostnaden möjligtvis skulle bli stor. Lösningen blir då 

fristående ljudavskärmare som är möjliga att flytta på.  

 

Figur 5. Bild ifrån våning 4 utöver hallen och ljusgården på Nordiska museet. Fotograferad av författaren 27 april 2016.  

 

Figur 6. Stora hallen sett ifrån trappan efter ingången. T.v. under den svarta skylten ligger restaurangen. Fotograferad av 

författaren 27 april 2016.   

Att restaurangen är placerad där den är, hjälper heller inte till i ljudbilden. Dock finns det inte riktig 

någon annan yta för restaurangen att finnas på, om den ska finnas. En flytt skulle kräva för mycket 

ombyggnationer av lokalen, vilket är svårt med lokalens värden. En avskärmning skulle också påverka 

interiören för mycket samt att interiören skulle upplevas skrymmande. Restaurangen skulle troligtvis 

heller inte få den plats som verksamheten kräver. Restaurangen är ett välbesökt lunchställe och när 

ljudnivån mättes under lunchtid, vilket innebar många människor i restaurangen, uppfattades 

ljudbilden som ett sorl i hela byggnaden (Nerman, 2016c). I vissa fall har utställningar avskärmats 

ifrån den övriga lokalen med plexiglas och likande, men inte alltid. Utställningarna med plexiglas blir 

i stort sett förskonade ifrån sorlet, men de har å andra sidan sin egen musik och eget ljud. I de 
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granskade utställningarna märks ljudet ifrån hallen på olika sätt (se rubrikerna Smycken, 

Folkhemslägenheten och Rejält retro). Den svårhanterliga ljudbilden märks även på de avskilda 

viloplatserna som finns på de olika våningarna (se exempel Figur 7 och Figur 8). Inget riktigt lugnt 

ställe, bortsett ifrån biblioteket med arkiv, finns. Nackdelen med dessa utrymmen är att det är svårt att 

komma undan, om besökaren inte väljer att gå in i arkivet, och att öppettiderna kan variera pga. att de 

inte har så många som arbetar där totalt. Blir någon sjuk så behöver de exempelvis stänga tidigt. 

Övriga viloställen är i de öppna lokalerna och de flesta upplevs inte särskilt avskilda. En del av dem 

ligger precis innan och efter en utställning och/eller i anknytning till ett trapphus, vilket gjorde att 

besökare passerade kontinuerligt. Så som planritningen ser ut är det dessa platser som räknas som 

viloplatser, men vid granskningen var det svårt att helt komma undan och vara för sig själv. Det går i 

och för sig att ta med sig en bärbar stol och ställa mer avskilt, men utifrån lokalernas utformning blir 

det svårt att komma undan även på det sättet. Andra vilomöjligheter finns inne på utställningarna och 

ser olika ut beroende på utställningen i utformning, antal etc.  

 

Figur 7. Fotot visar på en viloplats, vid den orangea soffan och stolen, på undervåningen i anslutning till kapprummet, 

toaletter och hiss t.v., konferenssal m.m. mitt emot samt en trappa upp till entrén t.h. Bilden är fotad av författaren 27 april 

2016.  

 

Figur 8. En viloplats utanför utställningen Hem och bostad som ligger mitt i trapphuset nedför en liten trappa. Fotot är taget 

av författaren 27 april 2016.   
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Den information som erbjuds vid ett besök är museets broschyr (se beskrivning av denna under 

rubriken Broschyren), vad för informationen/entréns personal ger, skyltning om och till olika saker (se 

Figur 10 och 11) och om besökaren får tag på någon personal ute i lokalerna att fråga. I entrén får man 

och tillgång till diverse hjälpmedel såsom audioguide och öronproppar. Biblioteket, butiken och 

restaurangen är för de mesta bemannade. Broschyren sitter i en hylla bredvid dörren innan entrén 

tillsammans med lite annan turistinformation och liknande (se Figur 12). Vid en, vad som går att kalla, 

för en informationsdisk står flertalet broschyrer men som saknar personal (se Figur 13). Dock är den 

inte utmärkt på planlösningskartan (se Figur 5) och verkar inte vara aktuell. Däremot kan den skapa en 

viss förvirring.  

 

Figur 9. Visar en skylt ifrån entrén ned till toaletter och låsbara skåp som illustreras av symboler samt en riktad pil(en 

förstorad bild t.h.). Entrén ligger fotografen i ryggen. Fotograferad av författaren 27 april 2016.  

 

Figur 10. Visar skyltar utanför Lekstugan. De tre bilderna ovan är mer tydliga bilder av skyltarnas utformning. Fotografierna 

är tagna av författaren 27 april 2016.  
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Figur 11. Föreställer ena sidan av entrén. Under urnan ses hyllan med broschyrer och turistinformation. T.v. ses en bit 

entrédörren. Bilden är tagen av författaren 27 april 2016.   

 

Figur 12. Föreställer en informationsdisk t.v. vid uppgången ifrån entrén i stora hallen. Fotograferad av författaren 27 april 

2016.  

Ljusbilden i lokalerna varierar. I källaren upplevs det naturligt mörkare, medan uppe i Stora hallen är 

det ljusare. På vissa ställen kan belysningen bli en liten chock för ögonen, som exempelvis trappan 

ifrån entrén ner till källarplanet. I övrigt upplevs ljuset jämt och det är lätt att se vad som står på 

skyltar, lite också beroende på vilken utställning och vilket rum. Inga överraskande moment, bortsett 

ifrån ljudet, möjligen viss lukt ifrån restaurangen under lunchtid samt vad vissa besökare gör, är att 

förvänta sig. Bildskärmar med filmer är ofta dolda på något sätt, så att de i alla fall inte syns, när en 

utställning vandras igenom.   

Broschyren 

I museets entré finns en broschyr att hämta för en eventuell besökare (se Figur 11 för placering av 

denna). Den är gratis och är både på engelska, svenska samt beskrivningar av audioguider plus kort 

fakta på tyska, franska, spanska och ryska (se Figur 13). Framsidan består av en bild av museet som 
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agerar som bakgrund, stor och tydlig text i ett vanligt typsnitt (med seriffer liknande Times New 

Roman) samt en svensk och en brittisk flagga (se Figur 14). Viss text har vit kulör och är på den 

mörka delen av bilden och texten som står på bildens himmel är svart (se Figur 14). Insidan däremot 

har en vit bakgrund med svart brödtext och rubriker i mörk turkos, båda med samma typsnitt som på 

framsidan. Brödtexten och vissa rubriker är betydligt mindre (se Figur 15). Språket på texten markeras 

med landets flagga (se Figur 13 och Figur 15). Andra symboler är en cirkel med ett a i som står för 

audioguiden och tecknen för Facebook, Twitter och Instagram (se Figur 13 och 16). I övrigt finns en 

karta över museet (se Figur 17) och bilder ifrån olika utställningar med en kort text i vitt eller svart 

integrerat i bilden i en liten storlek (se Figur 18).  

 

Figur 13. Visar broschyrens tredje kolumn med beskrivning av audioguiden på andra språk utöver engelska och svenska. 

T.h. är en förstorad bild av den undre delen som ses t.v. Symbolen för audioguiden är t.v. om rubriken. Bilden fotograferades 

25 april 2016 av författaren.  

 

Figur 14. Ett fotografi som föreställer framsidan av broschyren, vilket också är den del som visas framåt i hyllan i museets 

entré. Bilden togs 25 april 2016 av författaren.  
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Figur 15. En bild som visar på broschyrens ena sidas formgivning, den sida som innehåller information och fakta. Fotot är 

taget av författaren 25 april 2016.  

 

Figur 16. En förstoring på de symboler som används för att markera att de finns på olika sociala medier. Den kommer ifrån 

den andra kolumnen i broschyren som går att se i Figur 10. Samma symboler finns även på den femte kolumnen.  

 

Figur 17. Bilden visar en den andra sidan av broschyren med en karta över planlösningen. Fotograferad av författaren 25 

april 2016.  
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Figur 18. En förstorad bild av kolumn 4 av broschyrens baksida(se Figur 14) som visar på hur bildtexterna ser ut. Fotografiet 

är taget av författaren 25 april 2015.  

Den information som broschyren ger är först viss grundfakta om museet, sedan lite allmänt om: 

 Öppettider 

 Inträdespriser(benämns som Entré) 

 Vilka SL-linjer som går till museet kortfattat 

 Kontakt för att bokningar och för övriga ärenden 

 Vad för tillgänglighet de har. Här presenteras en ingång utan trappor och var den ligger, att 

det finns en audioguide på lätt svenska samt att visningar för synskadade kan förbokas.  

 Kort information vilka språk audioguiderna finns på och vilka som kommer att finns från och 

med juni 2016(finska, italienska, arabiska, mandarin).  

 Hur länge lekstugan har öppet samt dess inträdesavgift och att det finns en audioguide på 

svenska för barn.  

 Att restaurangen serverar husmanskost, kaffe, te och bakverk, samt telefonnumret dit.  

 Kontaktuppgifter samt webbsidan till butiken och kort vad som erbjuds.  

 Att Nordiska museet finns att följa på Instagram, Twitter och Facebook.  

Till sist skriver de lite om att de erbjuder evenemang, olika programpunkter, arkiv, specialbibliotek 

samt möjligheter för konferens och evenemang. Sidan avslutas med deras hemsideadress (se kolumn 2 

i Figur 14). Ordningen på punkterna är desamma som i broschyren och efter informationen på svenska 

kommer densamma på engelska (se Figur 17). 

På broschyrens baksida ligger planlösningskartan (se Figur 4 och 17). Den visar var de fasta 

utställningarna (med namn), tillfälliga utställningar(utan namn), bibliotek och arkiv, samlingssal, 

butik, toa, klädavhängning, hissar, trappor, info, restaurang samt var den handikappanpassade 

ingången ligger genom symboler. Dessutom finns symboler i det nedre högra hörnet om att man inte 

får använda kamerablixt eller ta väskor med sig in. Allt är numrerat och kulörkodat efter vilket plan 

sakerna ligger på (se Figur 4 och 17). 

Höjdpunktsvandring med olika audioguider 

Höjdpunktsvandringen är uppbyggd med audioguidestationer (se Figur 19) i alla fasta utställningar 

och är tänkt att ta ca en timme att gå. Den finns på de tillgängliga språk som nämndes ovan (se 

rubriken Broschyren). De övriga interaktionerna med audioguiden finns på engelska, svenska 

(exempel på en sådan syns i Figur 20) samt på lulesamiska, sydsamiska och nordsamiska (endast i 

utställningen Sápmi). En fördjupad audioguidning, alltså interaktiva moment, finns på utställningarna 

Hem och bostad, Dukade bord, Folkkonst, Modemakt, Sápmi, Textilgalleriet och Traditioner.  
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Däremot finns det också interaktioner som består av musik eller ljudeffekter, som säkert skulle kunna 

gå att lyssna på oavsett språk vilka markeras med ett notsystem (se Figur 21). Detta framgick dock 

inte i förklaringarna som gavs av personalen, hemsidan eller broschyren. Det som å andra sidan 

framgick är audioguidens funktion av både entrépersonal och av en skylt bredvid första stoppet (se 

Figur 19). Den riktas likt en fjärrkontroll emot en svart rund mottagare och besökaren trycker på en 

knapp för att starta den. Audioguidens utformning (se Figur 22) är i övrigt att den har volymkontroll, 

en ljusdisplay (som också agerar pausknapp), högtalare samt en möjlighet att sätta in hörlurar. 

Volymen har stor variation i volym, men vid högsta volymerna läcker hörlurarna ut ljudet till 

omgivningen. Detta förutsatt att museets egna hörlurar används, som i övrigt är bekväma och lätta att 

reglera. De täcker öronen bra och sitter kvar på huvudet utan problem vid rörelse. Ibland hörs lite av 

omgivningens ljud igenom. Hörlurarna är tydligt placerade bakom entrén och visas av 

entrépersonalen. Personalen informerar också om hur audioguiden används med hjälp av en liten tavla 

som de riktar audioguiden mot samt att övriga funktioner illustreras med praktiska visningar. Sedan 

berättar personalen om hur rundan ska följas med de gula pelarna, att det går att låna eller använda 

egna hörlurar, att övriga fördjupade guider finns på engelska samt svenska och var besökaren ska 

påbörja höjdpunktsrundan. Det finns också en karta över både höjdpunktsrundan, höjdpunktsrundan på 

lätt svenska, barnens audioguide samt fördjupningsrundan som ges ut i entrén oftast i samband med att 

audioguiden hämtas ut, annars ges den ut på förfrågan. Höjdpunktsrundan var svår att följa utan 

kartan, även om det gick att lista ut hur den gick. Vid utdelningen av audioguiden informerades det 

heller inte om att detta var just en höjdpunktsrunda, varken i broschyren eller av personalen. Däremot 

finns det angivet på hemsidan under rubriken Audioguide (Stiftelsen Nordiska museet, 2016c).  

 

Figur 19. Föreställer t.v. en audioguidestation för höjdpunktsrundan (själva starten i stora hallen), i mitten en instruktion om 

hur en audioguide används och t.h. en förstorad bild som visar hur instruktionen är utformad. Bilderna är tagna av författaren 

27 april 2016.  

 

 

 

 

 

 

Figur 20. En interaktion med audioguiden i utställningen Sápmi där det går att höra olika personers erfarenheter 

av att ha samiskt ursprung. Fotograferad 27 april 2016 av författaren. 
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Figur 21. En interaktiv del i utställningen Hem och bostad där audioguiden används för att lyssna på ljud kopplat till 

densamma. Fotograferad av författaren 27 april 2016.  

 

Figur 22. Bild på en audioguide. Displayen (det röda) alias pausknappen, högtalaren och volymkontrollen är vid överdelen. 

Den svarta sladden går till ett par hörlurar. Fotograferad av författaren 27 april 2016.  

Annat som är värt att nämna är att hastigheten på ljudspåren inte går att reglera (Segelberg, 2016) och 

symbolen för audioguiden vid mottagarna är densamma som på kartan (se Figur 13). Gällande 

användbarheten av audioguiden kräver den att besökaren håller i den vid riktning mot stolpen och med 

dess lätta konstruktion kan en person med darriga händer eller liknande uppleva det som lite osäkert. 

Framförallt om personen måste hålla i något annat samtidigt. Volymkontrollen kan vara lite trög och 

svår att greppa för en person med lite sämre motorik. Annars har guiden en enkel design som är 

relativt lätt att förstå sig på. Knappen som sätter igång spåren är stor, enkel att träffa med ett finger 

(oberoende på handstorlek) och sätts igång av ett lätt tryck. Vid inriktning mot en uppspelningsstation 

är apparaturen ”snäll”, den går igång ifrån många vinklar och fungerar även om den riktas direkt ifrån 

sidan. Det är inget problem att starta spåren ifrån en rullstol, vilket testades genom att sitta på en 

bärbar stol ifrån ett visst avstånd till stolpen. Spåren går även att spela upp igen obegränsat med 

gånger, om det skulle behövas. När ett spår spelas upp tänds displayen (som också är startknappen) 

upp och det markeras med stavar hur långt av spåret som har spelats upp (se Figur 23). Under rundans 

gång var det svårt att alltid hitta sittplatser, mycket beroende på den specifika utställningens 

utformning. Exempel på utställningar där sittplatser saknades är utställningen Smycken och exempel 

på där det fanns sittplatser är utställningen Folkkonst. På vissa, så som på Det dukade bordet, fanns det 

bärbara stolar (se Figur 24) att hämta på en ställning i början av utställningen. Dessa kan dock 

uppfattas som lite ostadiga och är svåra att sitta på en längre tid av komfortskäl. Ofta fanns det 

sittplatser i början och slutet av utställningarna, ofta i form av bänkar men ibland fanns det bekvämare 

alternativ.  
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Figur 23. Displayen på audioguiden när ca halva spåret har spelats upp. Fotograferad av författaren 27 april 2016.  

 

Figur 24. En utfälld bärbar stol. Fotograferad 27 april 2016 av författaren.  

Svenska 

Ljudspår på svenska inriktar sig till åldern från tretton år och uppåt (Stiftelsen Nordiska museet, 

2016c). Höjdpunktsrundan med denna inställning granskades 27 april 2016 och spelades in med hjälp 

av en diktafon, som här agerar som ett referensmaterial.  

Det första spåret som kom på i rundan började med svensk folkmusik i hög volym som sedan tonades 

ut och var närvarande i bakgrunden när en kvinna började prata. Det framgick av spåret att hon var 

Nordiska museets chef. Hon hade en tydlig dansk brytning vilket gjorde att det var svårt att höra vad 

hon sa alla gånger. Dessutom pratade hon ibland lite fort vilket också bidrog till samma effekt. Spåret 

avslutades med en rekommendation att ta hissen upp till fjärde våningen (däremot inte vilken hiss). De 

övriga spåren var mer tydliga och rösterna varierades av en man och en kvinna, samma personer i 

varje spår. Hastigheten är relativt snabb, de flesta har musik i bakgrunden och vissa börjar med 

desamma. Dessa hade lite beskrivningar om hur besökaren skulle vända sig för att se vad som pratades 

om, men inte någon vidare beskrivning om hur besökaren skulle gå vidare för att hitta nästa punkt. Det 

gjorde det svårt att hitta nästa punkt utan någon karta då nästa punkt inte heller markerades med hjälp 

av den närmsta pelaren. Ett sådant system skulle dock troligtvis vara svårt att genomföras pga. 

lokalernas utformning. Däremot syns ett spår ifrån ett sådant system (se Figur 27). Vid vissa punkter 

användes fackuttryck som t.ex. vid beskrivningen av byggnaden (se Figur 4 och punkt 9), så som 

valvbågar och lanterniner (Nerman, 2016a). Längden på spåren varierar mellan ca en minut till ca tre 

minuter.  
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Lätt svenska 

Granskningen gjordes 6 Maj 2016 av författaren.  

Redan på första spåret märks det skillnad mellan spåret Svenska, här är det en annan kvinna som pratar 

utan någon specifik brytning. Detta är samma kvinna som har pratat in de andra spåren till 

utställningarna. Enklare uttryck används också samt att fackuttryck har valts bort. Däremot hålls den i 

samma prattakt som spåret Svenska. Samma personer är det som pratar och instruktionerna till olika 

montrar m.m. är ibland svåra att följa. Några vidare instruktioner för hur besökaren ska gå finns inte 

heller med (bortsett ifrån det första spåret). 

Barn 

Undersöktes 6 Maj 2016. 

Detta spår skiljer sig mycket ifrån de ovanstående. Först är upplägget annorlunda, med en dialog 

mellan en som ska agera guide och en som ska vara Gustav Vasa. Gustav Vasa gav order, gjorde utrop 

och kommentarer under hela guidningen vilka guiden svarade på. Allt var väldigt inriktat på vad barn 

gjorde förr eller vad som kan vara relevant utifrån ett skolsyfte. Många gånger visas andra saker än vid 

de andra spåren och framförallt färre. Fakta presenterades lättsamt och gick inte så långt in på djupet. 

Pauserna är också längre, montrarna som besökaren ska gå till beskriv tydligare samt i ett par fall 

hjälpte guiden till med siffror, exempelvis att hitta ett nummer i Textilgalleriet eller ett specifikt 

dockskåp i utställningen med samma namn. Dock räckte inte alltid vissa beskrivningar till för att hitta 

till vissa enstaka montrar. Spåren var också i genomsnitt kortare i jämförelse med de andra 

audioguiderna och innehöll mer fart och fläkt. Gustav Vasa blev dock ganska intensiv och negativ i en 

del av ljudspåren, vilket författaren själv anmärkte på, men möjligtvis att ett barn underhålls av detta. 

Guiden däremot hade en positiv attityd och var väldigt pedagogisk i sina uttryck. Överlag hade den här 

rundan mycket mer humor än de andra två och upplevdes som mer lättsmält. Fler interaktiva moment 

finns med här såsom att bläddra i en bok på en pekskärm vid utställningen om August Strindberg. 

Smycken 

Smycken visar upp ett urval av museets alla smycken från 1500-talet till idag. Utställningen öppnades 

14 september 2012 (Stiftelsen Nordiska museet, 2012a). Utställningens smycken är indelade efter 

funktion och typ. Utställningen besöktes 6 Maj 2016.  

Smycken introduceras med en affisch utanför varje ingång. Utställningen är belägen i ett utrymme 

mellan två trapphus med högt tak och är öppen ned emot stora hallen åt ena sidan. Det finns också en 

möjlighet att komma dit med en trappa ifrån våningen över som går ner direkt i utställningen. Den 

öppenheten gör att sorlet ifrån stora hallen och restaurangen kommer in i utställningsrummet. I övrigt 

är det en tyst utställning, utan ljudeffekter eller teknik som låter (exkl. audioguiden). Audioguiden, kan 

precis som i övriga utrymmen, märkas av om personen som använder dessa har en hög volym inställd 

eller inte använder några hörlurar (om alla i entrén är slut och de saknar egna). Ljuset utgörs av små 

spotlights som lyser upp montrarna, takbelysningen ifrån stora hallen samt en ljussättning ovanför 

trappan vid utställningen. Montrarnas ljus är varmt och lugnt medan ljuset ifrån trappan är skarpt och 

mer kallt. Hela utställningen har ett mer klassiskt upplägg med föremål innanför montrar som är 

numrerade och sedan listade med förklaringar i en skylt under (se Figur 25). Utställningen är uppdelad 

i två delar. På ena sidan av genomgången finns en höjdpunktsdel, audioguidestationen, interaktiva 

pekskärmar, en dator med deras smyckesdatabas digitaliserad och en kort sammanfattande tidslinje i 

en separat monster (med ett exempel per epok och mycket text). Audioguiden berättar om en eller flera 

föremål (beroende på spår) i höjdpunktsmontern samt, i de flesta spår, lite allmänt om Nordiska 

museets smyckessamling.  
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Figur 25. Bilden t.h. på en av montrana. I nedre delen av den ligger föremål med var sitt nummer bredvid. Det som syns som 

en vit rand i underkanten är informationstextdelen med svart text. Varje nummer har sitt stycke och har ett visst avstånd till 

nästa (åt alla håll), en förstoring på detta t.h. Fotograferade av författaren 6 Maj 2016.  

På andra sidan gången står flertalet montrar samt en annan dator. Montrarna är uppdelade i teman, en 

monter per tema. Huvudkulörerna är dämpade och går i rött, svart och mörklila, vilka får smyckena att 

träda fram. Ljussättningen gör också alla smycken gnistrar. Vid ett test, där författaren tog försiktigt på 

monterglaset, utlöstes inget larm. Överlag upplevs utställningen avdelad på grund av alla montrar. 

Detta är en fördel för besökaren då Smycken har många föremål att titta på men slipper ta in alla 

föremål på en gång.  

Berättelser kring vissa smyckens bakgrund eller ingående information angående design och teknik etc. 

finns också i vissa montrar i form av informationsskyltar med texter och bilder. Skyltarna är både på 

engelska och svenska. Flera av skyltarna har mycket text i klungor, inklusive de kortare 

informationstexterna som är kopplade till föremål. Typsnittet är av liknande typ som i Rejält retro (se 

detta kapitel nedan). Bakgrunden på de flesta skyltar är vita med svart text (svenska) eller grå text 

(engelska). De skyltar som skiljer sig ifrån mängden är de hängande tygskyltar som finns längs 

kortsidorna på montrarna samt ut mot stora hallen (se exempel i Figur 26). Dessa skyltar har svart 

och/eller vit text emot en klar kolorerad bakgrund. Dessa blir lite svåra att läsa eftersom materialet är 

något transparant (se Figur 26). Utöver nämnda texterna finns det text monterade på vissa montrar (se 

Figur 27 och Figur 28) i en liten ”specialdel” av utställningen under trappan (se Figur 29). Bägge av 

dessa typer av texter kan bli lite svår att läsa för en besökare. Siffrorna i montrarna är däremot tydliga 

och är svåra att blanda ihop med andra, dock så är de relativt små precis som smyckenas 

förklaringstexter (se Figur 25).  Allt går att se och läsa ifrån en rullstol. 

  

Figur 26. Bilden t.v. är på en tygskylt som hänger ut mot stora hallen och visar på hur dess text kan upplevas. T.h. är en bild 

på skylten i sitt sammanhang, samt liknande skyltar i närheten.  Fotograferad 6 Maj 2016 av författaren.  
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Figur 27. Visar på en monters påsatta text, i förstoring t.v. och i sammanhang t.h., i silveraktig text i utrymmet under 

trappan. Det finns två montrar med detta upplägg i utställningen. Fotograferade av författaren 6 Maj 2016.  

 

 

Figur 28. Visar på påsatt text i silver på en grön trämonter, t.v. montern i sig och t.h. en av texterna i förstoring, i 

utställningsdelen under trappan. Fotograferade 6 Maj av författaren.  

 

Figur 29. Bild över en del av utställningen. Längst bort i bilden syns utställningsdelen under trappan, som är refereras i 

texten som ”specialdelen”. Fotograferad av författaren 6 Maj 2016.  

De ovannämnda interaktiva skärmarna och datorerna har ingen instruktionsskylt bredvid sig och 

datorn behöver besökaren klicka igång innan personen får veta vad som kan göras. Datorn har ett 

tangentbord med en stålkula som agerar datormus (se Figur 30). En av dem har en pall som sittplats 

medan den andra saknar. Den andra datorn är dock i ståhöjd. På dessa datorer går det att söka i 

Nordiska museets digitala samling av smycken. Pekskärmarna i utställningen är däremot aktiva med 
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sin start-bild med bilder av höjdpunkterna eller tidslinjen. Programvaran på dessa fungerar däremot 

inte riktigt problemfritt och en tredjedel av dessa var, vid besöket, ur funktion. Alla interaktiva 

moment i utställningen går att nå och använda även för rullstolsburna. De interaktiva momenten går 

också att få tillgång till via hemsidan via länkar ifrån utställningens sida (Stiftelsen Nordiska museet, 

2012c; Stiftelsen Nordiska museet, 2012b).  

 

Figur 30. Tangentbordet till datorn. Fotograferat av författaren 6 Maj 2016.  

Rejält retro 

Rejält retro är en utställning som kretsar kring dagens trend med allmogemöbler och var möblerna 

egentligen har sitt ursprung i. Utställningen ifrågasätter vad som är specifikt svenskt gällande 

utformning av allmogemöblerna och deras dekor. Utställningen öppnades 21 oktober 2015 och pågår 

fram till 4 september 2016 (Stiftelsen Nordiska museet, 2016l). Texterna i utställningen har utformats 

enligt vissa riktlinjer för klarspråk som ett sätt för att öka tillgängligheten (Stiftelsen Nordiska museet, 

2016k, s. 46). Besöket på utställningen gjordes 6 Maj 2016.  

Det första som besökaren troligtvis ser är entrén som tydligt markeras (se Figur 31.). Där inne möts 

besökaren av en utställning som har föremålen i fokus. Föremålen i sin tur symboliserar en tradition 

samt ett fenomen, som gestaltas med att nya föremål mixas med gamla (se Figur 32). Möblerna får lite 

fakta om sig i form av skyltar men mestadels får de prata för sig själva. Per utställningsdel, vilka 

markeras av mellanväggar och färgindelade golv (se Figur 33), är det relativt få föremål. Det gör att 

besökaren får ett fåtal synintryck i taget. Även lite allmän information presenteras i olika teman såsom 

”för vem” och ”av vem” (se Figur 34). I vissa fall syns inte rubriken från håll (se Figur 35), vilket kan 

agera som en intresseväckare (besökaren undrar vad texten handlar om) men kan också bli förvirrande. 

Detta till viss del på grund av att rubrikerna introducerar delämnen i de olika temana (se Figur 35). 

Olika teman på ämnet presenteras av specifika kulörteman, som tydliggör utställningens upplägg. I 

övrigt markeras ingen specifik gångbana, varken med audioguide, skyltar eller symboler.  

 

Figur 31. Visar entrén till utställningen Rejält retro samt hur den ser ut utifrån stora hallen. Fotograferad 6 Maj 2016 av 

författaren.  
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Figur 32. Bilden visar en utställningsmonter i Rejält retro. En allmogebyrå och ett – skåp tillsammans med en relativt 

modern lampa och ett relativt modernt bord. Montern avgränsas av ett snöre, kulörvalet samt en låg upphöjning ifrån golvet. 

Fotograferad 6 Maj 2016 av författaren.  

 

Figur 33. Ger en indikation i hur kulörindelningarna i utställningen ser ut. Fotograferad i slutet av utställningen emot dess 

början. Bilden visar också på hur vissa av mellanskärmarna är placerade. Fotograferad 6 Maj 2016 av författaren.   

   

Figur 34. En av de introducerande delarna till utställningen Rejält retro. T.v. visas hela väggens utformning och i mitten 

samt t.h. visas två insomningar av densamme för att visa hur texten ser ut plus ger ett smakprov på vad den inriktar sig på. 

Bilderna är fotograferade av författaren 6 Maj 2016.  
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Figur 35. Ovan ses en bild ifrån montern på håll och bilden under visar hur en rubrik ser ut på nära håll och vad som står. 

Hela rubrikerna syns inte ifrån håll. Fotograferad 6 Maj 2016 av författaren.  

Skyltarna har en tydlig inramning och har olika utformning beroende på innehåll. Skyltar med allmän 

information är inramad och tydlig med text både på engelska och svenska. Teckensnittet liknar Arial 

och bokstäverna saknar seriffer (se Figur 35), precis som i resten av utställningen. Skyltarna med 

information om föremål är rektangulära, vilket är genomgående för de flesta skyltar i Rejält retro. De 

skyltar som sticker ut en aning är skyltarna utformade som pratbubblor med djupare fakta och 

anekdoter i anslutning till föremålen, med temat ”Föremålen berättar” (se Figur 36). Beroende på 

vilken del av utställningen som skyltarna sitter på matchar de kulörerna i just den delen. De kan 

resultera i att texten ofta är på kolorerad bakgrund med antingen svart eller vit text, vilket ibland gör 

den svår att läsa (se Figur 36). Kulörerna varierar alltifrån mörka, ljusa, dämpande till klara samt 

ibland i form av mönster som verkar vara inspirerade av föremålens kulörer och dekorer. Mönstren 

och vissa klara kulörer agerar som bakgrund på vissa väggar och ger kraftiga och plötsliga synintryck 

(se exempel i Figur 37). Synen är överlag väldigt central i hela utställningen, precis som ljudet. Lukt 

är ett annat sinne som kan aktiveras då besökaren kommer nära föremålen och kan eventuellt känna 

dess doft. Föremålen går också att ta på även om det är osäkert om besökaren får det eller inte, 

eftersom ingen skylt angående detta finns. Gränsen mellan besökaren och föremålen är generell 

väldigt subtil (se exempel i Figur 32), bortsett ifrån ett fåtal glasmontrar i utställningen (se Figur 37).  

Övriga anmärkningar som gjordes är att det är relativt lätt att ta sig runt samt att allt går att läsa och se 

ifrån en rullstol. Svagt lutande ramper är också uppbyggda för att rullstolar, barnvagnar etc. ska kunna 

ta sig upp och ned på smidigt sätt i utställningen då den ligger lite upphöjt i jämförelse med stora 

hallen.  

  
Figur 36. Visar hur en skylt formad som en pratbubbla ser ut. Denna skylt visar också på variationen i bakgrund på 

både skylten samt runtomkring och hur det blir med vit text. Fotograferad av författaren 6 Maj 2016.  
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Figur 37. Visar en av de få glasmontrar som finns i Rejält retro samt en kraftigt mönstrad bakgrund som en del av 

utställningen har. Fotograferad av författaren 6 Maj 2016.  

Ljusbilden är relativt dunkel och belysningen utgörs av spotlights i taket, vilka främst riktas mot 

föremålen. Den dunkla ljussättningen är troligtvis till för att till viss del skydda föremålen. Dock finns 

det interaktiva moment som lyser upp.  Först två pekskärmar med dels ett personlighetstest och dels en 

för att välja ett mönster på ett skåp (se Figur 38). Skåpet flimrar och skiftar snabbt emellan olika 

mönster vilket ger många plötsliga synintryck. Utöver detta spelas två filmer (en i början och en i 

slutet av utställningen). Filmen i början består av citat i vit text på svart bakgrund och i slutet är en 

film som inbjuder till en gissningstävling (”Vilket land kommer mönstret ifrån”). Varje interaktion har 

sin rubrik som antingen står över, bredvid eller på stolpen under (gäller pekskärmarna). Annars finns 

det instruktioner på själva skärmen antingen i form av en fråga, ”svep till… för att välja”/”svara…” 

eller ”välj ett mönster till skåpet” (se Figur 39).   

  

Figur 38. Foton som föreställer den interaktiva delen i Rejält retro där besökaren kan välja mönster på ett skåp via en 

pekskärm och en projektor. Bilden t.h. visar på hur en besökare kan uppleva skåpet ifrån ett lie längre avstånd i relation till 

omgivningen. Bilderna är fotograferade av författaren 6 Maj 2016.  
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Figur 39. Introduktionsskärmen på båda pekskärmarna. T.v. interaktionen med skåpet och t.h. frågesporten med bl.a. texten 

”testa här”.  Fotograferad av författaren 6 Maj 2016.  

I utställningen var musiken ständigt närvarande med folkmusik mixat med lite jazztoner. På grund av 

högtalarnas placering är musiken högre på vissa ställen med riktning från taket och nedåt. Övriga ljud 

kommer ifrån andra besökare (även bakom väggarna), projektorer som surrar (vilka endast hörs i vissa 

delar) samt ibland ljudspår av en hund som skäller, en tupp som galer eller havsvågor som slår mot en 

strand. Även sorl ifrån stora hallen utanför hörs, trots att skärmar har satts upp för att hindra detta i 

större delen av utställningsrummet. Viloplatser är enkla hitta (i form av enkla träpallar och stolar) och 

kunna dra sig undan till en egen zon är möjligt på grund av alla mellanväggar. Av samma anledning är 

det också lättare att bli överraskad av en annan besökare.  

Utställningen slutar med en utgång med utsikt över en stor uppbyggd klocka som agerar vägvisare till 

b.la. museets butik (se Figur 40). Vilket är en sak som underlättar för besökaren att hitta vidare till 

museets andra delar.  

 

Figur 40. Bild på klockan utanför utgången. Den via texten visar med pilar och text var olika saker ligger. Fotograferad 6 

Maj 2016 av författaren.  

Folkhemslägenheten 

Folkhemslägenheten är en uppbyggd lägenhetsmiljö á la 40-tal. Öppningen skedde 23 Maj 2013 

(Stiftelsen Nordiska museet, 2013b). Lite om tanken bakom utställningen hittas under rubriken 

Visning för vuxna under 3.3.2. Visningar. Besöket på utställningen gjordes 27 april 2016.   

Utställningen har fokus på förmedla vad en folkhemslägenhet var och är med hjälp av bl.a. föremålen. 

Föremålen i sig har inga traditionella montrar utan ligger i skåp och lådor, samt på hyllor och skåp etc. 

(se Figur 41). Inga förklarande texter eller instruktioner finns i lägenheten bortsett från några 
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introducerande texter i det s.k. trapphuset (se Figur 41). Texterna här är svart med seriffer på en vit 

bakgrund. Texterna berör ämnena Folkhemmet (fakta om begreppets uppkomst), HSB (Kort historia 

om organisationen HSB) och Folkhemslägenheten. I det sista ämnet presenteras kort information om 

familjen som bor där och hur deras nya folkhemslägenhet är i jämförelse med vad de hade innan. Det 

står också att besökarna ska vara försiktiga med sakerna i lägenheten. I samma text nämns en broschyr 

som ska hänga till höger, men vid besöket fanns inga där. Däremot finns det krokar som antydde var 

de hade varit (se Figur 42). En liten svart pratbubbla finns också intill dessa skyltar med en kort 

uppmaning i vit text att barn inte får gå in i lägenheten utan vuxet sällskap (se Figur 42). Denna text är 

relativt liten i förhållande till de andra texterna. Ämnena Folkhemmet och HSB har en mellanstorlek 

och Folkhemslägenheten har en relativt stor textstorlek (se Figur 42). Texterna finns på både engelska 

(kursiv) och svenska (”normal”). Viss text har också fallit bort (se Figur 42).  

 

Figur 41. T.v. är en bild av en del av köket i utställningen och bilden t.h. visar på hur ett lådutdrag ser ut inuti samt på 

föremål som finns i denna. Lådan som visas t.h. är den andra uppifrån i lådsektionen som går att se i det vänstra hörnet t.h. 

Bilderna är fotograferades 27 april 2016 av författaren.  

 

 
Figur 42. Visar t.v. en bild av trapphuset(entrén till utställningen) och t.h. finns den utställningstexten som finns. Den är belägen mitt emot 

trappan på den väggen som syns i bilden t.v. Om noggrann titt görs på bilden t.h. syns det bl.a. att viss text har fallit bort och ett par krokar. 

Bilderna är fotograferade av författaren 27 april 2016.  
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Utställningen är uppdelad i fem olika rum exklusive balkong, utedass och trapphuset (se Figur 42), 

hall, sovrum, toalett, kök och vardagsrum. Detta ger en avskärmad känsla från resten av museet. 

Rummen upplevs som relativt hårda och kalla, mycket på grund av de material och kulörer som har 

använts, såsom beige och vitt i kombination med bland annat ljusblått. Vardagsrummet är ett 

undantag, där det beigea kontrasteras med möbler i en mörkare och varmare rosa kulör. Det är också 

där tillsammans med köket som de flesta synintrycken finns. I de övriga rummen är det relativt 

sparsmakat utan att bli alltför tomt. Detta gör att det blir lätt att ta sig in och se det mesta även med en 

rullstol. De flesta luckor går också att öppna ifrån en rullstol, men vissa överskåp som exempelvis i 

hallen och i sovrummet kan troligtvis vara svåra att nå (se Figur 43).  

  

Figur 43. T.v. en bild av sovrummet och dess skåp samt t.h. en bild av skåpet i hallen. Bilderna är tagna av författaren 27 

april 2016.  

Sinnen som aktiveras i utställningen är syn, hörsel, doft och känsel. Ljudintrycken börjar redan ute på 

gården innan besökaren går in i lägenheten. Här hörs ljud såsom en gammal bil som startar, en kråka 

som kraxar och en matta som piskas (för att nämna några). Det är ett ljudspår som loopar och det hörs 

tydligt att det kommer ifrån gården och inte inifrån lägenheten. Inne i lägenheten hörs däremot lite ljud 

ifrån stora hallen, ljudspåret utifrån, ljud ifrån utställningen Lekstugan (se Visning för barn under 3.3.2 

Visningar) samt dess besökare. Ibland är också radion i vardagsrummet igång med radioprogram ifrån 

lägenhetens samtid och då hörs radion också ut ur lägenheten och inte bara därinne. Den går dock att 

stänga av, men inga instruktioner finns. Interaktiviteten överlag presenteras inte särskilt noga, varken i 

audioguiden, i broschyren, på hemsidan eller i utställningstexten. En viss ledtråd får besökaren av 

utställningstexten som säger att denne ska vara försiktig med sakerna i utställningen (se ovan). På 

hemsidan står det också att det går att sitta i möblerna och lyssna på radion (Stiftelsen Nordiska 

museet, 2016r). Interaktiviteten är det som aktiverar doft- och känselsinnena som nämnde i början av 

stycket. Gällande interaktiviteten skulle audioguiden kunna vara ett förtydligande medel. Nu avslutas 

ljudslingan ungefär med ”varsågod att gå in och titta”. Kanske skulle utställningen bli tydligare med 

”varsågod att gå in och titta. Glöm inte att du gärna får kolla in i skåpen och känna på sakerna.”. Detta 

kan dock bli resurskrävande för museet genom alla språk som de erbjuder med audioguiden (se 

rubriken Höjdpunktsvandring med olika audioguider ovan). Eftersom texten behöver restaureras, är 

det en lösning att lägga till vissa ord eller att börja använda de borttagna broschyrerna igen, om inte 

nya kan skapas. Då finns det heller ingen anledning att ändra på den hänvisande texten eller ta bort 

krokarna. 

Ljuset i utställningen kommer främst ifrån gården utanför samt bakom de fönster som finns i 

sovrummet och i köket. Dessa är klädda med en plastfilm, säkert för att dölja lampan/lamporna bakom 

men också för att dämpa ljuset en aning (se Figur 44). Motivet på plastfilmen är något som liknar ett 

buskage. Belysningen utifrån leds in genom balkongen samt trapphuset och därmed igenom 

inglasningen på en av väggarna till vardagsrummet (se Figur 45). Inglasningen gör också att 
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besökaren har lättare för att se vardagsrummet i sin helhet och ökar dessutom känslan av rymd i 

utställningslokalen. Ibland är även vissa lampor i utställningen tända, t.ex. i vardagsrummet.  

 

Figur 44. Bilden t.v. visar plastfilmen på vissa fönster i närbild. Bilden t.h. visar ett av dessa fönster i sitt sammanhang. 

Dessa är fotograferade 27 april 2016 av författaren.  

 

Figur 45. Visar inglasningen in till vardagsrummet. Fotograferad 27 april 2016 av författaren.  

Ingen specifik slinga presenteras för besökaren och det är troligtvis för att ge en frihet att själv titta på 

det besökaren är intresserad av. Kanske skulle utformningen av en slinga störa estetiken och 

utformningen av själva lägenheten. Detta är kanske också anledningen till att inga andra skyltar finns i 

utställningen. Det går dock, för den som vill, att hämta mer information om varje rum om 

utställningen på museets hemsida (Stiftelsen Nordiska museet, 2016r). Entrén och utgången 

presenteras också relativt tydligt med hjälp av dess utformning (se Figur 46). I övrigt går det att 

nämna att det fanns personal att fråga i närheten. Luften blev lätt instängd i utställningen och det fanns 

flertalet vilomöjligheter i form av stolar, en soffgrupp samt en säng. Det går också att komma undan 

relativt bra i lägenhetens sovrum och i kök.  
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Figur 46. Visar entrén/utgången till utställningen samt en stor del av gården utanför. Fotograferad 27 april 2016 av 

författaren.  

3.3.2 Visningar 

De två visningarna som granskades är en för vuxna av Folkhemslägenheten samt barnvisningen 

Tidsresan i Lekstugan. Det finns specialinriktade visningar både för vuxna och barn. Specialvisningar 

för barn förmedlas tydligt på hemsidan, däremot inte lika tydligt för vuxna. Dock står det i 

årsredovisningen att vuxna med särskilda behov kan boka in sig på visningar. Nordiska museet har 

också ett samarbete med Stockholm Stad där vuxna med särskilda behov, som bor i ett gruppboende, 

får ett fåtal visningar per år att gå på (Stiftelsen Nordiska museet, 2016k, s. 46). Ingen av dessa 

visningar har kunnat granskas.  

Visning för barn 

Visningen för barn är den som kallas för Tidsresan på Nordiska museets hemsida. Visningen är 

placerad i det som kallas för Lekstugan i broschyren och i planlösningen på hemsidan samt i 

broschyren. Visningen är skapad för skolklasser och förbokas med de uppgifter som finns på museets 

hemsida. Lärarna får några förberedande dokument att gå igenom innan besöket, då de ska inta vissa 

specifika roller såsom stalldräng, bondpiga etc. Pedagogen har rollen som Mor i stugan (Fru 

Gustavsson) alternativt Far i stugan (Herr Gustavsson). Visningen är interaktiv och utspelas i ett 

1800-tals bondesamhälle. Barnen får testa att göra olika bondsysslor så som att mjölka en ko, samla 

ägg etc. Barnen får också innan visningen sätta på sig antigen en skjorta eller ett förkläde, för att 

kunna leva sig in i sina roller. Stora grupper av barn delas upp i mindre grupper och varje lärare samt 

pedagog får var sin grupp att leda till olika stationer. Vid varje station improviseras det fram olika 

sysslor för barnen att göra och tips på sådana sysslor ges ut till lärarna i dokumentet för varje specifik 

roll. Visningen som författaren var med på genomfördes den tionde maj kl. 9.30 med pedagogen 

Katarina Hellstrand med elever ur årskurs 2.  

Lokalen är som nämnt ett uppbyggt sceneri och består av flera stationer. Inget är särskilt ömtåligt 

eftersom sakerna ska kunna användas fler gånger om utan att sakerna ska gå sönder. Även de äkta 

kulturhistoriska föremålen får användas av barnen. Många saker finns och det är trångt mellan varje 

station i den avskärmade lokalen. En effekt som byggs på av att utställningsrummet är relativt litet. 

Något som möjligtvis inte är ett större problem, eftersom barn ofta är mindre till storleken än en 

vuxen, likt författaren.  

Ljuset i utställningen är klart, med viss skugga på sina ställen (se Figur 47) och risken för damm är 

stor tillsammans med en viss instängdhet och många ytor. Detta ökas av att det finns halm och hö i 

lokalen. En varning för eventuella allergiker skickas med i de papper som lärarna får inför besöket 

samt att det finns information om det på hemsidan (Stiftelsen Nordiska museet, 2016j; Knutsson, 

2016). Denna information ligger dock under fliken Tillgänglighetsguide under underrubriken Barn 
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med funktionsnedsättning på hemsidan (Stiftelsen Nordiska museet, 2016j). Ingen övrig information 

om detta kan författaren hitta på hemsidan. Inte ens under beskrivning av Tidsresan eller de olika 

sidorna om Lekstugan. I en av de instruktioner som lärarna får, Arbetsmaterial inför Tidsresa, står det 

även där om halm och damm i lokalen, men också om ull och tagel (Knutsson, 2016). Den övriga 

tillgängligheten som presenteras i tidigare nämnda media är att det går att ta sig fram med rullstol, 

däremot inte utan hjälp. Anledningen till att författaren fick ta del av detta är på grund av att den som 

följer med och granskar visningen själv behöver vara aktiv för att inte dra ned upplevelsen för 

skolklassen. Därför ska den som följer med läsa på det material som lärarna får och själv ta en roll.  

 

Figur 47. Bild av Lekstugan riktad mot utgången, som används när den är öppen för allmänheten, annars används en annan 

för att barnen ska kunna få sin 1800-tals kläder osv. Det går att se att ljuset är relativt ljust och utgår främst ifrån några 

strålkastare i taket. Detta gör att konstruktionen t.v. hamnar lite i skuggan. Fotograferad 27 april 2016 av författaren.  

Det finns också flera ljud som används i utställningen när den är öppen för allmänheten. Övriga ljud 

utifrån hörs inte så mycket på grund av rummets uppbyggnad (se Figur 47). Vid inspelning av ljudet i 

lokalen under lunchtid var de mest genomgående ljuden knakande plankor, när författaren själv steg på 

dem, lite ljud ifrån folkhemslägenheten mitt emot, ljud ifrån restaurangen mitt emot samt ett bankande 

ljud. Ljuden som är till för utställningen, det bankade ljudet (och vanligtvis ska det vara en 

brunnsgubbe som pratar men detta verkade inte att fungera vid granskningen), är högt och kraftigt 

(Nerman, 2016b).  

Inne i utställningen finns det skyltar med förslag på vad som går att göra i Lekstugan. Skyltarna är 

tydligt inramade med en kontrasterade kulör till utställningen och har en tecknad bild av en pojke och 

en flicka (se Figur 48). Två figurer som återkommer i samband med Lekstugan i lärarmaterialet 

(Knutsson, 2016) och utanför lokalen (se Figur 9). De är en illustration till en saga som följer med i 

lärarnas material och som heter Sagan om Anna och Oskar. Sagan är tänkt att läsa med klassen innan 

visningen (Knutsson, 2016). För att återgå till skyltarna så förklarar de också själva utställningens 

syfte; att ta, känna och testa för att därmed lära. Därför finns det heller ingen specifik gångrunda, det 

behövs helt enkelt inte. Däremot förklaras inte detta upplägg i broschyren eller med någon audioguide. 

Det finns information på hemsidan vilket gör att besökaren måste komma förberedd. Kanske är tanken 

att om ett, i det här fallet, barn med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar besöker 

Lekstugan med sin familj blir det familjen som ska få förklara detta eftersom barn inte får vistas i 

lokalen själva.  



Solveig Nerman FMA3 Examensarbete i kulturvård 2016-06-12 
Handledare: Mattias Legnér  Uppsala universitet Campus Gotland 

61 
 

 

Figur 48. Ett fotografi av en skylt inuti Lekstugan. Fotograferad 27 april 2016 av författaren.  

Det finns skolklassvisningar för olika åldrar. Dessa presenteras i en digital broschyr som finns att 

hämta på Nordiska museets hemsida under rubriken Skolprogram (Stiftelsen Nordiska museet, 2016n). 

Under samma rubrik går det också att läsa att definitionen av en skolklass är alltifrån förskola till olika 

typer av vuxenutbildningar (Komvux (inkl. SFI) och folkhögskolans allmänna kurs) samt vilka priser 

som gäller (Stiftelsen Nordiska museet, 2016m).  

Själva visningen började med att en skolklass på ca tjugofem barn med fyra vuxna samlades på 

undervåningen utanför biblioteket för att de skulle lägga sina väskor och ytterkläder i några låsbara 

lådor som finns där. Här var Katarina noga med att alla skulle komma dit innan någon fick lägga sina 

kläder i lådorna. När alla var där öppnade hon lådorna och gruppen la dit sina saker. Därefter började 

hon med att uppmana alla som behövde att gå på toa. Allt är väl uttänkt. Därefter leds hela gruppen 

upp till Lekstugan där introduktionen görs i olika steg. Först en genomgång utanför och därefter i ett 

rum där det klargörs på ett enkelt sätt vad som ska göras tillsammans med en kort bakgrundsfakta om 

tiden. Det är i detta rum som själva ombytet sker. Därefter får barnen och de vuxna var sitt 1800-

talsnamn skrivet på en träbit som hängs runt halsen. Lokalen är liten och full med sittbänkar längs 

väggarna och klädkorgarna presenterades tydligt i mitten. Katarina var noga med att dela ut kläder och 

lämna över namnen själv, troligtvis för att barnen inte skulle springa runt och rycka till sig kläder etc. 

Hon pratade även här tydligt så att det var lätt att höra vad hon sade. Därefter fick alla gå ut igen och 

ställa sig framför Lekstugan. Därefter delades alla in i grupper med hjälp av de vuxna som var med.  

När alla stod i sina grupper tog hon fram en klocka, vilken hon introducerad som magisk, som hon 

sedan slog i för att börja tidsresan in i Lekstugan. Leken började och alla visades till sina stationer. 

Lärarna, mor i stugan samt jag själv får börja att improvisera fram sysslor. När kanske en halvtimme 

har gått samlar hon alla igen, den här gången i stugan, för att berätta lite om hur det var som barn att 

leva under den tiden. Hon har här flera historier att välja mellan och den här gången valde hon 

”Vallpojken”. Här introducerade hon pojken genom att ta fram en näverkont och frågar barnen vad det 

är. Sedan tar hon fram en bild av en vallpojke ifrån tiden samt gestikulerar med lite föremål som hon 

tar fram ifrån näverkonten. Gesterna var att visa hur pojken vallade djur genom att vifta med en kort 

pinne. Till sist säger hon till gruppen att det nu började det klia på hela henne och undrar vad det kan 

vara. Barnen gissar på flertalet logiska svar så som exempelvis löss. Hon svarar att hon tror att det är 

magin som börjar att släppa och att de måste gå därifrån. Vi samlades framför dörren, väntade in alla, 

samlades utanför och gick sedan in där vi först bytte om. Här lämnades namnbrickorna och kläderna 

tillbaka. Dessutom hölls en avslutande diskussion och frågor kunde ställas. Lärarna fick också chansen 
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att ge instruktioner till barnen om vad de skulle göra sen. Vi gick ut med dem, sade hejdå utanför 

Lekstugan och när alla barn hade gått plockade vi undan fram tills öppningen för allmänheten kl. 11.  

I ett eftersnack, som Katarina och jag hade, diskuterade vi lite taktik i samma typ av visning om något 

barn, som har en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är med. De anpassningar som 

görs, görs på begäran av lärarna/skolan, oavsett om det är ett enstaka barn eller hela klassen som har 

en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vanligast är att det är enstaka barn med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar i en klass och att barnet har en assistent med sig, som även 

brukar vara med i undervisningen. Detta är ett upplägg som klassen i fråga brukar vara van vid. 

Assistenten tar t.ex. ut barnet under visningen om barnet skulle behöva en paus eller hjälper till lite 

extra och finns vid barnets sida. Barnet kan ibland få vara i en egen grupp om barnet har det behovet. 

Pedagogen får i sin tur betona tydligheten lite extra och accepterar att vissa barn inte alltid vill klä på 

sig 1800-tals kläderna eftersom det kanske är lite skrämmande etc. Vissa barn, som har någon form av 

ASD t.ex., kan ha svårt att förstå själva tidresemomentet i visningen. Pedagogen försöker då med att 

förtydliga ytterligare och/eller acceptera att barnet inte köper det och gå vidare med visningen 

(Hellstrand, 2016c). Gruppen som guidades den här gången var väl påläst och ingen hade, vad vi fick 

veta, någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Katarina kollade med lärarna lite vid sidan om, vid 

avhängningen, om de hade kopior av instruktionerna samt om de hade läst på. Detta ger också en 

indikation på hur mycket hon behöver leda vid varje station under en visning. Är de väl pålästa räcker 

det med att hon är i den så kallade Stugan annars kanske det finns behov av att hon behöver ha mer 

koll i hela utställningsrummet eller behöver finnas mer tillhands om en vuxen kommer och frågar om 

något. Även om hon alltid bör finnas tillhands så har hon även en egen grupp i stugan att ta hand om. 

Totalt finns där fem stationer, vilket gör att det blir mycket enklare om lärarna är väl pålästa. 

Pedagogen kan inte ha möjlighet att vara på flera stationer samtidigt. En annan sak som hon nämnde 

här var att ljudet inte fungerade som det skulle, fastän det skulle ha varit med under visningen 

(Hellstrand, 2016c).  

Visning för vuxna 

Visningen var en allmän visning av utställningen Folkhemslägenheten den 11 Maj 2016 kl. 17.30–

18.00 på Nordiska museet. Upplägget liknade till del skolprogrammet med temat Folkhemslägenheten 

utefter hemsidans beskrivning (finns också programmet När farfar var ung -folkhemslägenheten) 

(Stiftelsen Nordiska museet, 2016n). Det började med lite grundhistoria om sättet att leva på 40-talet. 

Skillnaden var dock att pedagogen dessutom beskrev i korta drag hur de kom fram till idén med 

Folkhemslägenheten, var de hittade föremålen, lite var de hämtade information ifrån, förlagan till 

lägenheten samt hur de byggde upp ”låtsasfamiljen” som bor där. Visningen var helt gratis och inget 

inträde krävdes efter kl. 17.00 på onsdagar (öppet till kl. 20.00). Entrén är som vanligt bemannad och 

visningen sker när det var öppet för andra besökare. De allmänna visningarna (förutom 

familjevisningarna) brukar äga rum på onsdagar efter 17.00, vara utan kostnad för besökaren samt 

pågå i ca en halvtimme (Stiftelsen Nordiska museet, 2016a).   

Besöket börjar med att deltagarna träffas vid den träffpunkt som angavs på hemsidan (vid ”Gustav 

vasa-statyn” i stora hallen). Ett sorl ifrån de andra besökarna hördes och ca tio minuter samt strax 

innan utannonserades visningen, med tid och samlingsplats, ut i högtalarsystemet. Utropet var tydligt 

och lätt att höra, troligtvis i hela lokalen då ljudnivån var hög. Vilket i sin tur gjorde att det ekade 

kraftigt emot stenväggarna. Pedagogen kom och ropade ut att alla som skulle gå visningen skulle 

samlas kring pedagogen. Pedagogen hade ingen mikrofon och ledde gruppen, på ca 20 personer, 

vidare till utrymmet utanför ”lägenheten”. Pedagogen hade med sig kroppsspråket när hen pratade och 

visade tydligt med hela handen vart det bär hän genom hela visningen. Pratet var dock i vissa fall lite 

snabbt. Pedagogen försökte också få med alla i gruppen genom att hitta ögonkontakt med personer i 
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gruppen. Det var lätt att ställa en fråga, men det gällde att besökaren var lite på alerten, då pedagogen 

inte alltid frågade om någon undrade något och bara tog korta pauser i sitt berättande. Dock hade det 

troligtvis varit okej i gruppen att ge en gest om de undrade någonting så att hen fick avbryta. 

Visningen avslutades också med en uppsamlande frågestund. Överlag blev det en del ”stå och lyssna”-

moment, dock fanns det flera sittplatser i flera av rummen.  

Miljön under visningen var relativt avskärmad på grund av lägenhetens utformning (se 

Folkhemlägenheten under 3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer). Det var dock svårt för 

hela gruppen att få plats i alla rum och flera fick stå ute i hallen under visningen av både sovrummet 

och köket. Visningen av hallen krävde att gruppen delade upp sig i olika dörröppningar. Ibland kom 

övriga besökare och tittade runt under själva visningen. Upplägget var först ett introduktionsstopp 

utanför och därefter visning från rum till rum (inkl. trapphuset). Ljudbilden i lokalen påverkades 

främst att stora hallens sorl, bortsett ifrån personers småprat och ljud samt guidens berättelse. Radion 

var avstängd. I övrigt var det varmt och kvavt, samt att en viss parfymdoft gick igenom ifrån några av 

besökarna.  

Pedagogen nämner tanken bakom utställningen vd flera tillfällen. Anledningen till utställningen var att 

de upplevde att de saknade en utställning inriktad på den mer moderna historien (1900-talet). De kom 

på folkhemmet som tema och utgick därefter ifrån ett HSB-hus, från 40-talet, i Nyköping. 

Planlösningen är tagen därifrån och föremålen samt dess placering är noggrant uttänkt. Detta har gjorts 

med hjälp av olika referensgrupper som har antingen fått komma dit, titta, berättat och visat och/eller 

har rådfrågats. En kunnig designer, som har mycket kunskap om 40-talets inredning, var med och 

utformade utrymmena samt många andra sakkunniga. Föremålen införskaffades ifrån loppmarknader, 

andrahandsmarknaden, har getts till utställningen i gåva eller har hittats på andra sätt. Knappt några av 

museets tidigare insamlade föremål är med då de är känsliga för beröring, ljus etc. Vissa foton ifrån 

arkivet finns i några fotoramar. I utformningen tog de också hänsyn till tillgängligheten genom att 

lägga lägenheten i bottenvåningen i huset, trots att den första lägenheten i dessa hus brukade ligga 

minst en halv våning upp. Småsaker i övrigt som inte är hundraprocent korrekt är bl.a. hur väl 

örngottsbanden är krusade. Typiskt sådana saker som kan vara svår att upprätthålla när det är öppet för 

allmänheten att ta och känna på föremålen.  

Visningen hade en improviserad känsla, vilket troligtvis skapades av att pedagogen svajade mellan 

olika ämnen och verkade komma på saker som hen skulle prata om allt eftersom. Den röda tråden 

fanns ändå närvarande och på grund av improviseringskänslan blev visningen avslappnad.  

3.3.3 Museets hemsida 

Granskningen gjordes 25 Maj 2016 av författaren. 

Utformningen av hemsidan är relativt tydlig och fungerar både på dator och telefon. Genom 

användning av telefonens internetläsare anpassar sig sidan till detta format. Vissa saker på hemsidan är 

dock svåra att hitta, exempelvis en del funktioner såsom Talande webb, teckenspråkstolkning av sidan 

och ändringar på hemsidans utseende. Länken samt avstängning och påsättning till den förstnämnda 

finns längst ned på sidan i marginalen, vilken hänger med vid alla sidbyten. Detta genom en vit text på 

en mörkturkos bakgrund. På sätt är den lättillgänglig, men i och med att texten är liten, smälter den in 

med resten av texten i marginalen samt att placeringen gör den svår att hitta vid första anblick. Det 

kräver till viss del att personen som går in på hemsidan vet att funktionen finns, så att personen vet vad 

hen ska leta efter. Informationen finns också under rubriken Tillgänglighet på hemsidan, till vilken det 

finns en länk i övre marginalen i en liten vit text på en mörkturkos bakgrund. Den rubriken är lättare 

att hitta. Annars tycks det vara en bra funktion som gör att det besökaren klickar på blir tydligt uppläst. 



Solveig Nerman FMA3 Examensarbete i kulturvård 2016-06-12 
Handledare: Mattias Legnér  Uppsala universitet Campus Gotland 

64 
 

Dock krävs det att personen laddar ned ett speciellt program först innan det fungerar (Stiftelsen 

Nordiska museet, 2016o).  

Två andra lösningar som skulle kunna vara möjliga för att öka tydligheten var funktionen finns går at 

se på b.la. riksföreningen Attentions samt ungdomsmottagningens hemsida (ett par sidor som 

författaren kom i kontakt med i samband med arbetets undersökning). I den förstnämnda finns samma 

funktion som museet har, Talande webb, men funktionen presenteras i en relativt stor teckenstorlek i 

röd text mot vit bakgrund. Texten är placerad i det högra hörnet i marginalen (Riksförbundet 

Attention, 2016d). En kombination som gör att funktionen blir lätt att hitta. Nackdelen med 

utformningen här är att det inte går att sätta på funktionen direkt i marginalen vilket är en fördel med 

museets funktionslösning. På ungdomsmottagningens hemsida finns funktionen ”Panik-lämna 

sidan!”, som är utformad likt en dekal. Dekalen följer med på hela tiden, om så önskar, samt skrollar 

samtidigt som sidan skrollar upp eller ned (Ungdomsmottagningen, 2016). En sådan funktion kan både 

upplevas som störande eller behjälplig beroende på personliga preferenser, men den är tydlig. En 

liknade funktion skulle kunna fungera t.ex. för funktionen Talande webb och/eller på någon av de 

andra tillgänglighetslösningarna som finns på museet hemsida i bl.a. tydliggörande syfte. En sådan 

funktion i stort skulle kanske också öka tillgängligheten. 

Funktion nummer två däremot går att lösa med vissa snabbkommandon som presenteras under den 

ovannämnda rubriken Tillgänglighet under Användningstips. Där går det att hitta en webbkarta, i form 

av en lång punktlista i olika nivåer, samt information om webbplatsen och anpassning av webbplatsen 

på olika sätt. Först för att göra en anpassning av utseendet vars instruktioner finns anpassade till olika 

webbläsare. Dessa instruktioner går att använda för att göra texten större, byta teckensnitt, ändra 

radlängderna och anpassa kulör samt kontrast. Sedan finns också snabbkommandon med instruktioner 

för olika operativsystem, som är till för att kunna navigera lättare på hemsidan (Stiftelsen Nordiska 

museet, 2016d). T.ex. trycks tangenterna CTRL och 1 in på en Windows-dator kommer besökaren till 

startsidan. Nordiska har även en sida som heter Om Nordiska museet på lättläst svenska under 

rubriken Tillgänglighet. Sidan sammanfattar museet med korta stycken under stora rubriker med 

frågor, exempelvis vad som går att se på museet, kontaktuppgifter och varför Nordiska museet finns. 

Det är totalt fem rubriker, inte så många, men de har för avsikt enligt samma sida att utöka denna del 

framöver (Stiftelsen Nordiska museet, 2016f).  

Startsidan består mest av bilder med rubriker. Dessa består av allmän informations så som öppettider, 

kalender (På gång), Lära mer och Nordiska museet på sociala medier. Bilderna ökar förståelsen och 

delar upp texten och rubrikerna så att det är lätt att se de olika delarna för sig. De stora svarta 

rubrikerna på den vita bakgrunden framträder tydligt och gör det lätt att hitta det besökaren vill 

(Stiftelsen Nordiska museet, 2016q). Utställningssidorna, där informationen om respektive utställning 

finns, har en liknande utformning men med generellt längre brödtext. Dessa går att hitta i nedre delen 

av den övre marginalen under Utställningar, där besökaren sedan får klicka sig vidare till den 

utställning som den vill läsa om. Alla utställningssidor har liknande upplägg. Överst står hur länge i 

datum samt i tid per dag den finns tillgänglig. Därefter kommer en beskrivande längre text om 

utställningens innehåll med lite bilder och till sist länkar till mer information, relevanta interna 

databaser, nyhetsartiklar etc. (Stiftelsen Nordiska museet, 2016l; Stiftelsen Nordiska museet, 2016r; 

Stiftelsen Nordiska museet, 2016s). Sidan om Folkhemslägenheten har också information nederst på 

sidan om Minnesväskan (se Museipedagog på Nordiska museet under 3.1.1. Intervjuer) samt hur 

mycket det kostar att hyra denna (Stiftelsen Nordiska museet, 2016r).  

En annan rubrik som finns i övre marginalen är Besök oss. Vid ett klick på denne kommer besökaren 

vidare till underrubriken Planera besök. Även här finns en vidarelänkar till underrubrikerna 

Tillgänglighet, Öppettider & Entré, Hitta hit, Kalendarium, För barn och familj, Museibutiken, 
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Restaurangen, Audioguide, Planritning, Boka visningar och För skolan (Stiftelsen Nordiska museet, 

2016s). Utformningen på sidan är generellt sett vit bakgrund med svart text. Varje underrubrik har en 

bild som den anknyter till, som gör det lätt, likt Startsidan (se stycket ovan). På sidan Audioguide går 

det att hitta de respektive audioguide-rundorna i utskrivbara dokument samt lite allmän information 

om dessa. Dessutom finns ett ljudspår att lyssna på av det ”svenska”-spåret (se Höjdpunktsvandringen 

med olika audioguider) samt i vilka utställningar det finns en fördjupande audioguide, vilka 

utställningar som har den och en karta över dessa. På samma sida erbjuds information och ljudspåret 

till en syntolkande audioguide. Utöver detta ges lite övrig information om audioguiden som att den är 

gratis i mån av tillgång etc. Upplägget på sidan är lättläst med korta stycket, svart text på vit bakgrund 

samt tydliga rubriker etc. (Stiftelsen Nordiska museet, 2016c). Samma gäller på sidan Planritning 

även om styckena här är lite längre i sin utformning. Här finns en kort lokalbeskrivning, planritning att 

ladda ner och skriva ut (se Figur 4), information om de olika entréerna, den ”vanliga” entrén och 

entrén för rörelsehindrade, samt beskrivningar om vad för service som går att hitta på det nedre planet 

samt i stora hallen. Till stora hallens beskrivning inkluderas kortfattad information om Lekstugan (se 

3.3.2 Visningar) (Stiftelsen Nordiska museet, 2016t). 

4. Resultatanalys 

4.1 Analys 

En analys av all denna fakta är att pedagogiken ligger på många olika nivåer i ett museum, inte bara i 

det allmänna bemötandet. Det börjar hemma framför dataskärmen med en hemsida, sedan entrén och 

lokalernas samt utställningarnas utformning och till sist visningarna. Läggs alla dessa faktorer ihop 

tillsammans med det som museet förmedlar är det möjligt att det finns områden att fortsätta att jobba 

på för museets del. Först hemsidan som verkar ha en stor vilja bakom sig att vara så tillgänglig som 

möjligt för som många som möjligt med sina olika tillgänglighetsfunktioner och tillgänglighetssidor. 

Funktioner som kan vara användbara, men vissa av dessa sidor hamnar på konstiga ställen och är svåra 

att hitta i informationsdjungeln. Därför kan hemsidans utformning bli bättre angående läsbarhet och 

tydlighet. Annars är det överlag relevant information som finns där om olika saker, men att det endast 

finns en rubrik som riktar sig till funktionsnedsättningar (Barn med funktionsnedsättningar), bortsett 

ifrån skolprogrammen. Här kanske en utökning med en eller flera titlar som behandlar både barn, 

ungdomar och vuxna på samma sida behövs för en ökad tydlighet samt för att förenkla för besökaren. I 

övrigt finns det flertalet tillgänglighetsfunktioner vars presentation skulle kunna bli tydligare även dem 

(se 3.3.3 Museets hemsida). Ett tillägg skulle också kunna göras, exempelvis skulle en besöksindikator 

finnas eller helt enkelt tips på när det kan vara färre besökare på plats, enligt vad som sades i intervjun 

Sektionschefen för värdar och butiken(se 3.1.1 Intervjuer) att det brukar komma fler besökare när det 

regnar exempelvis. En information som kanske skulle uppskattas av en besökare som inte gillar att 

göra ett besök när det är mycket folk?  

De skyltar som museet har i lokalerna är överlag tydliga, med symboler som återkommer i bl.a. 

broschyren (se Broschyren under 3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer). Kartan är väl 

utformad utifrån kriterierna och faktumet att de har en ökar tillgängligheten. Det är också en fördel att 

den finns att hämta på hemsidan (se 3.3.3 Museets hemsida). Broschyren skulle dock kunna förtydliga 

viss fakta för att undvika missförstånd, med t.ex. kollektivtrafik till museet etc. Däremot går det inte 

att få in hur mycket som helst i en sådan broschyr och det är en fördel att kunna ha endast en broschyr 

för alla. Något som annars skulle kunna skapa förvirring hos en besökare.  

Museet visar på andra sätt att de är intresserade av tillgänglighetsfrågan, även utanför deras hemsida. 

De har varit med i del tillgänglighetsprojekt bara under förra året (se 3.1 Museets synvinkel) och ibland 

t.o.m. drivit dem själva (se exempel i 1.6 Forskningsläget). Detta är inget som förvånar i och med 
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museets roll som offentlig institution samt sett till deras resurser. Det som är värt att betona här är 

dock vikten av intresse i frågan och vilja locka till sig olika grupper inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som besökare, samt ta reda på hur de uppfattar museum etc. En sak som leder 

till utveckling. För visst kan det vara så att en tillräcklig nivå uppnås i museets tillgänglighet, men 

betyder det att arbetet ska sluta där? Att riktlinjer utformas och därefter är tillgänglighetsarbetet klart? 

Såklart inte. Arbetet fortsätter och detta skapar en medvetenhet, grundat på en vilja att utvecklas, och 

då finns det inga större gränser. Dock är resurserna en aspekt här, men de visade att de kunde lösa 

dessa problem när visningarna för demenssjuka fortsatte utanför projektet (för att nämna ett exempel). 

Lösningarna finns och bara för att ett ämne inte är så väl utforskat behöver inte resultaten, nu i form av 

medvetenhet, bli alltför kostsamma. Det kan snarare öka resurserna. Speciellt i det här fallet då 

intäkter kanske ökar i och med att fler känner sig lockade av att gå dit. Något som skulle kunna 

utvecklas till en mer aktiv samlingspunkt i samhället, för alla åldrar. Att museet kan förena 

grupperingarna i samhället, så gott det går. Faktumet att museet redan erbjuder både gratis visningar, 

gratis entréer efter vissa klockslag, gratis audioguide etc. betyder att de kan ha kommit en lång bit på 

väg. Dels i tillgänglighetsfrågan och dels i inriktning mot fler målgrupper.   

Utställningarnas utformning överensstämde till viss del med förbundens önskemål och med det som 

förmedlades i Salt, men inte hela vägen igenom. Rejält retro t.ex. hade tydliga avgränsningar om få 

föremål att titta på, men många och kraftiga intryck. De interaktiva momenten var väl utförda och var 

relativt tydliga, trots bristen på mer utförliga instruktioner (se Rejält retro under 3.3.1 Utställningar 

samt allmänna observationer). En sak som skulle kunna läggas till för att förtydliga ytterligare, om det 

går att genomföra i samklang med resten av utställningen. Interaktionerna gjorde också utställningen 

mer varierad i sin utformning vilket också är ett plus för tillgängligheten. Behovet av mer avskildhet 

fanns här, speciellt i koppling till skåpinteraktion för att eventuellt dämpa ljusskenet som spreds sig 

ifrån densamma (se Figur 38 under 3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer). Detta skulle 

minska hur många kraftiga intryck besökaren i de omkringliggande utställningsdelarna blir utsatt för. I 

övrigt ger respektive utställningsdelarnas skiljeväggar en avskildhet till besökaren. Rejält retro har 

följt riktlinjer för klarspråk som ett sätt för att öka tillgängligheten (Stiftelsen Nordiska museet, 2016k, 

s. 46). Frågan är vad det innebär? Är det endast textens utformning med typsnitt etc. eller skyltarnas 

utformning i helhet? Vid observationen hade inte författaren förkunskapen om att de hade följt dessa 

riktlinjer och upplevde att vissa av skyltarna var svåra att läsa (se Figur 36 under 3.3.1 Utställningar 

samt allmänna observationer). Främst på grund av textens kulör emot den kolorerade bakgrunden, 

speciellt emot vissa starkt kolorerade väggar. Något som kan vara estetiskt tilltalande, men som kan 

minska läsbarheten. Därför hade det varit intressant att ta diskussion med den utställningsansvariga för 

att ta reda på vad dessa riktlinjer förmedlar.    

Folkhemlägenheten är väl avgränsad och interaktiv, men förmedlar inte mycket om de interaktiva 

momenten i varken utställningen eller broschyren (se 3.3.1 Utställningar samt allmänna 

observationer). Dock till viss del på hemsidan (se 3.3.3 Museets hemsida). En informationsbrist som 

minskar tillgänglighet till ett moment som ökar tillgängligheten i sig. En interaktivitet som både kan 

vara spännande för de flesta och som dessutom aktiverar många olika sinnen. Däremot kan det bli 

svårt för en besökare att lära sig specifik fakta, om varje rum, utan en utskrift ifrån hemsidan eller den 

broschyr som tidigare fanns anknuten till utställningen. Audioguiden här ett hjälpmedel, men den 

agerar mer som en introduktion innan besökaren verkligen går in i lägenheten, vilket går att både risa 

och rosa. Fördelen med det upplägget är att det ger besökaren en större frihet att titta på vad den själv 

vill i lägenheten. Nackdelen är att upplägget inte blir lika tydligt och att det inte blir sammanhängande 

att gå runt och titta i utställningen samtidigt. Museet har instruerat via audioguiden i andra 

utställningar till interaktiva moment, vilka överlag var relativt enkla att följa. Så varför inte här i en av 

de mest interaktiva utställningarna i museet? Eller det faktum att det inte finns några instruktioner till 
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avstängning/påsättning av radion? Dock kan detta kräva en skylt och det kan förstöra, som nämnts 

ovan, det estetiska intrycket samt öka risken för att förvirra en besökare i utställningen. Detta genom 

att väcka frågan ”hade de instruktionskyltar i folkhemslägenheter?”, vilket inte kan vara önskvärt. En 

mellanväg hade här kunnat vara om broschyren, eller något likvärdigt, återinförs och instruktionerna 

fanns där. Det är i andra hand en resursfråga samt ett ställningstagande till miljön med att ”slösa” 

papper etc. Är en sådan broschyr värt dessa utgifter? Om det inte är det skulle en annan lösning kunna 

vara att det finns en digital broschyr på hemsidan och/eller genom en QR-kod att scanna. I och med 

det blir inte utgifterna lika återkommande, men då behöver texten i trapphuset ändras. En sak som bör 

vägas emot utställningen egna kulturhistoriska värden. Däremot kan texten där behöva restaureras 

ändå. I övrigt är utställningen tillgänglig på flertalet nivåer t.ex. genom den avskildhet som bildas i 

många av rummen samt att ljusbilden är jämn.   

Smycken är svår att komma undan i, men har interaktiva moment vilket ger tillgängligheten ett lyft. 

Deras program kan dock behöva ses över för att öka användbarheten. En del instruktionstexter för att 

förtydliga ytterligare, hade kanske också varit på sin plats. Det var lite svårt att ibland få veta hur det 

gick att ta sig ifrån en sida och så vidare. I övrigt var en del av texterna svåra att läsa (se exempel på 

detta i 3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer samt i Figur 25), men de flesta är tydliga trots 

långa stycken m.m. Det är lätt att se in i alla montrar och dylikt vilket är något som gäller för samtliga 

granskade utställningar. Smycken ligger i en svårarbetad lokal en ljudbild som påverkas mycket av 

stora hallen. Genomgående i utställningen hänger tygstycken ned på flertalet ställen, som dels har en 

informativ och estetisk uppgift, men delar säkert också en viss ljuddämpande funktion. Vilket inte 

märks särskilt mycket, men det är svårt veta eftersom ingen granskning gjordes av författaren innan 

dessa kom upp. Lokalen begränsar också i att det är ett litet utrymme att jobba med samt att en 

genomgång behöver finnas i mitten av utställningen. Utifrån detta är de två uppdelade sektionerna 

tydliga. Ena sidan för interaktion samt audioguidemontern och den andra sidan för besökaren som vill 

fördjupa sig. Det märks också att utställningsutformarna har försökt att skärma av olika delar genom 

montrarnas placering (se bl.a. Figur 29), dekalerna som hänger ut emot stora hallen (se Figur 26) samt 

specialutrymmet under trappan (se Figur 29), för att nämna några exempel.  

De flesta tekniska interaktiva momenten, i de granskade utställningarna, gick inte att stänga av. Något 

som skulle kunna gå att förändra, för att också förenkla för pedagogerna vid eventuella visningar. 

Nackdelen med ett sådant upplägg kan vara att avstängningen kontra påsättningen behöver instrueras 

på något sätt, samt att interaktiviteten inte presenteras lika tydligt. En lösning på problemet med 

informationstäthet är att det skulle kunna vara möjligt att i receptionen erbjuda ett kort 

instruktionshäfte till alla interaktioner utöver audioguiderna. Den skulle kunna innehålla korta 

generella förklaringar, med bilder, för olika typer av moment. Då museet verkar använda sig utav 

liknande interaktiva moment i flera utställningar, skulle ett sådant system kunna fungera. 

Tillgängligheten skulle också med ett sådant system kunna också utökas genom att skapa en symbol 

för den specifika interaktionstypen och markera varje interaktion med denna. Något som skulle kunna 

bli resurskrävande och bli svårt att anpassa till tillfälliga utställningar, men som säkert skulle fungera 

på de fasta. När sedan väl ett sådant projekt har genomförts, behöver förhoppningsvis inte så mycket 

resurser användas på samma sak. Det skulle gå att ha den på hemsidan också, dock kan en sådan 

lösning bli svår att använda om ett spontant besök görs. Även om många i dagsläget har t.ex. SMART-

mobiler. Eftersom en mobilvänlig version av hemsidan finns, blir inte detta något krångel för 

besökaren i det avseendet (se 3.3.3 Museets hemsida). Däremot skulle något kort stycke eller mening 

om detta kunna läggas till i broschyren vid exempelvis webbadressen så att det kanske blir tydligare 

att den kan underlätta museibesöket?   
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Ljudbilden i museet var generellt fullt med sorl, dock beroende på vilken tidpunkt på dagen det gällde. 

Stora hallens ljud påverkade alla granskade utställningars ljudbild, dock olika mycket. Utställningarna 

med mest ljud överröstade det mesta av sorlet ifrån lokalen utanför. Ljudeffekter som ofta var höga i 

volymen, vilket kan öka känslan och vara bra för de med hörselnedsättning, men något som kan säkert 

upplevas som ansträngande för en del grupper med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till 

exempel. Dessa ljud kunde också krocka med varandra emellan utställningar också, vilket skapade fler 

intryck än vad som var tanken i utställningen. Ljudet ifrån stora hallen är svårhanterligt på grund av 

dess egna kulturhistoriska värden, men kanske det går att göra något åt ljudkrockarna? Antigen om det 

går att synka ljudspåren på ett sådant sätt att de inte kommer samtidigt? Eller om det, någon gång i 

framtiden, går att skapa en audioguide för ljudeffekter så att det gick att individanpassa ljudeffekterna, 

som också kan sägas redan görs i vissa av museets utställningar via audioguiden (se 

Höjdpunktsvandring med olika audioguider samt Figur 21 under 3.3.1 Utställningar samt allmänna 

observationer). För det går att säga att ljudet ändå bidrar till upplevelsen och hjälper till att aktivera 

flera sinnen i utställningar. Värt att nämna här är att museet har öronproppar som kan delas ut i 

receptionen (se 3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer), vilket kan vara till hjälp i lokalens 

nuvarande ljudbild. Däremot kan dessa försvåra användandet utav audioguiden, men det kanske är värt 

det och går att lösa genom att ta ur en öronpropp tillfälligt? Ingen information om att öronpropparna 

gick att hitta i varken på hemsidan (se 3.3.3 Museets hemsida) eller i broschyren (se Broschyren under 

3.3.1 Utställningar samt allmänna observationer). Dock finns den informationen vid receptionen, men 

frågan är om det är tillräckligt om besökaren är ljudkänslig och vill kunna kolla sådant i förväg? Dock 

går det i och för sig alltid att ringa till receptionen och kontrollera.  

Audioguiden var i stort lätt att följa med en karta i handen, men utan karta var det betydligt svårare. 

Ingen av turerna hade heller en tydlig gångslinga, vilket kan bero på att det inte egentligen spelar 

någon roll åt vilket håll besökaren går. Dock kan detta väcka en viss förvirring. I övrigt var själva 

audioguiden lätt att manövrera, men alla funktioner instruerades inte och stod inte heller någonstans 

specifikt. Vilket också kan bli ett förvirringsmoment. Dock var introduktionen bra och tydlig, samt 

personalen bemötande i ärendet. Däremot skulle audioguiden kunna beskriva vidare gångvägen till 

nästa höjdpunkt mer frekvent i alla spår och inte bara i det första spåret för att öka tydligheten. 

Dessutom skulle montrarna som används, i vissa beskrivna interaktioner, kunna vara märkta, precis 

som vissa steg i audioguiden för barn var (se Höjdpunktsvandring med olika audioguider under 3.3.1 

Utställningar samt observationer). Informationen på hemsidan om densamme var fullgod samt var 

relativt lätt att ta till sig.  

En viktig aspekt som de kom fram till i Salt-projektet (se 1.4.3 Teori och 2.2.2 Inriktad 

utställningspedagogik i praktiken) var viloplatsens betydelse. Ett ställe att vila och sortera intryck på. 

Något som både finns och inte finns på Nordiska museet. Viloplatser finns väl utspritt i lokalerna samt 

i anknytning till de flesta av utställningarna. Där det inte finns, erbjuds bärbara stolar istället. Detta gör 

det lätt för en besökare att vila, men det blir kanske svårare ör densamme att hitta en plats för lugn och 

reflektion. En sak som kanske är svår att få in i varje utställning som de nu är utformade, men något 

som säkert skulle kunna gå att få in på varje våning. Vissa av de redan utformade viloplatserna skulle 

kunna utformas till ett ”vilo-bås” istället? Det skulle säkert också kunna underlätta vid barnvisningar 

då om ett eller flera barn behöver ta en paus och då behöver de inte gå ut. Detta upplägg kanske kan 

användas för att lättare lugna ned ett barn? Om nu det behovet finns. I övrigt är inte alla sittplatser så 

bekväma, vilket kan ha med det rent estetiska att göra (i en utställning exempelvis). Däremot borde 

inte den aspekten betyda lika mycket utanför utställningarna? Möblerna behöver inte smälta in i 

designen på samma sätt. Därför skulle detta kunna utvecklas, både med eller utan vilo-bås. Främst 

med tanke på att de besökare som behöver vila, gör detta för att de är trötta eller har ont och kan lättare 
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få deras muskler att slappna i en bekvämare möbel. Något som i sin tur kan leda till bättre minnen och 

upplevelser av museet.  

Visningarna visar på olikheten emellan bemötandet av barn och vuxna. De vuxna får ta mer ansvar för 

att ta reda på saker, förmedla sina behov till andra osv. medan barn får en lärare/ assistent som kan ta 

ansvaret(detta gäller såklart inte en vuxen person med assistent). Detta är något som förväntas av 

omgivningen. Ett upplägg som känns naturligt för de flesta, men kanske inte är helt rättvist. Ingen är 

perfekt och många har säkert upplevt någon gång att det kan vara svårt att vara helt öppna med allt för 

alla. Troligtvis är det så det flesta inte går in på ett museum och berättar om sina egenskaper t.ex. om 

att de är blyga, inte hänger med på vad pedagogen säger (beroende brist i kunskap i ämnet eller dyl.) 

och därför står tyst och bara lyssnar. Något som också kom på tal i intervjun med Inger ifrån 

dyslexiförbundet FMLS, se rubriken 3.2.4 Dyslexiförbundet FMLS ovan. Det kan vara svårt att gå 

fram till en pedagog eller räcka upp handen, avbryta mitt i en visning och berätta om 

funktionsnedsättningen samt vad för behov som skulle behövas tillmötesgås. Trots att många i 

visningsgruppen respekterar detta. Nu är det så att det inte går att lägga allt detta ansvar på en enskild 

pedagog som gör så gott den kan samt har viljan att alla ska förstå det som förmedlas. Dock är det 

tråkigt om personer struntar i att gå visning för att de inte vågar eller vill berätta om hur de vill att 

pedagogen ska underlätta. Kanske beror detta på en viss samhällssyn att barn har mer rätt att göra 

misstag än vuxna, för vuxna ”ska” ha den erfarenhet som krävs för att inte gör dem. Frågan är här 

dock om det går att avväga och underlätta mer för vuxna och ungdomar? Om det inte är så att om en 

tydligare anpassning görs, eller om medvetenheten finns där, att fler kanske väljer att gå till museet?  

Sedan går det också att fråga hur medveten bör t.ex. en pedagog, museivärd eller utställningsansvarig 

vara för att det ska vara nog? Går det att vara nog medveten? Eventuellt något för en vidare studie? Nu 

är det så at Nordiska museet har vissa inriktade visningar mot neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

och det verkar vara en resursfråga, då i och med samarbetet med Stockholm Stad, se rubriken 3.3.2 

Visningar ovan, som verkar hjälpa till med finansieringen av dessa visningar. Mest fokus läggs på 

visningar för barn, vilket bl.a. går att se under rubriken Museipedagog på Nordiska museet ovan. 

Något som verkar vara en trend inom museer, som också hintas i intervjun Inriktad 

utställningspedagogik i praktiken ovan, men kanske även är allmänt känt? Nu beror det såklart på vad 

museet har för profil och inriktning. Däremot nu handlar arbetet om Nordiska museet. Det är 

egentligen svårt att ge klara riktlinjer för hur olika berörda professioner bör agera i den här frågan. 

Särbehandling är inte en lösning även om mer inriktade visningar emot neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan vara ibland vara en bra lösning (se 3.2.1 Riksförbundet Attention ), så vill 

nog de flesta kunna vara en del av en grupp oavsett diagnos, personlighet osv. likt citatet under 

rubriken 2.2.1 Utställningspedagogikens grunder. Här skulle dels museet kunna lägga ännu mer fokus 

på sin hemsida och informera mer om själva visningen, utan att förstöra det spontana och kanske vissa 

överraskningar. Kanske ha en standardbeskrivning av lokalen på lut att lägga in under visningen, så att 

det blir lättare för besökaren att förbereda sig eller att göra avvägningen om hen vill komma dit eller 

inte? Information angående om något annat event är samtidigt i lokalen skulle kanske också vara bra 

här, ifall besökaren inte gillar att ha för mycket folk omkring sig. En annan lösning, som också går att 

kombinera med den första, är att erbjuda visningens fakta i skriftlig form och erbjuda visningsgruppen 

att skriva på en mejllista så att alla som vill kan få den skickad till sig. Något som kan vara lite 

resurskrävande att testa, för vem hinner med ansvaret att skicka ut dessa mejl? Eller skriva dem? Dock 

slipper pedagogen skriva ut pappren innan, som kanske inte ens delas ut efter visningen, om nu denna 

lösning används. 
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En lösning som museet redan använder är att många av visningarna för vuxna är gratis, vilket är ett 

stort plus. Samt att de för det mesta är på en tid när en hel del har slutat på jobbet för dagen (se 

rubriken 3.1 Museets synvinkel ovan). Av visningarna samt intervjuerna med Katarina och Hanne att 

döma har museet en mer inkluderande policy (se rubrikerna 3.1.1 Intervjuer samt 3.3.2 Visningar 

ovan). Ett mer ”design för alla”- tänk, vilket kan vara en bra utgångspunkt till en tillgänglig visning. 

Därför kan det vara svårt att anpassa mer på den fronten, utan det är kanske den allmänna synen på 

osynliga funktionsnedsättningar som bör ändras? Kanske bör taktiken ligga mer på att behandla alla 

som om de har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning istället för att utgå ifrån att alla är 

perfekta människor? Vägen kanske är mer tydlighet, öppenhet och respekt emot varandra? (se 

rubrikerna 3.2.1 Riksförbundet Attention och 3.2.4 Dyslexiförbundet FMLS ovan). Sedan eftersom 

varje neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ter sig olika för olika personer, kan en alltför inriktad och 

specifik pedagogik bli missvisande. Ett resultat som också Salt-projektet fick (se 2.2.2 Inriktad 

utställningspedagogik i praktiken).  

Pedagogerna verkar ha en ganska bra koll på hur olika funktionsnedsättningar kan hanteras inom 

yrkeskåren. Frågan är om hur mycket av detta förmedlas till andra professioner på museet? Katarina 

nämnde att samarbetet mellan pedagogerna och utställningsutformarna inte har varit så aktiv(se 

Museipedagog på Nordiska museet). Däremot börjar ett samarbete de emellan ske mer och mer. 

Frågan är om hur mycket det kommer att påverka utställningarnas utformning på något sätt? 

Utställningsutformarna kanske redan har en bra koll på olika behov som ska bemötas vid 

funktionsnedsättningar, men har pedagogerna mer koll? Kanske är det så att de kan komplettera 

varandra här. Utställningsutformare kanske kan mer designteorin och hur olika kulörer, former etc. 

kan påverka olika målgrupper, medan pedagogerna kan bidra med sin praktiska kunskap ifrån 

visningar. T.ex. hur lätt det är att sätta på och stänga av funktioner, vilket spann det kan finnas i 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur de är att bemöta- samt vad som har efterfrågats av 

en assistent etc. I och med denna utveckling skulle en hypotes kunna dras om att anpassningen emot 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan komma att bli bättre. Säkert en likvärdig utveckling 

mellan museivärdar och pedagoger skulle kunna gynna samma grupp, även om ett samarbete redan 

idag förs (se 3.1.1 Intervjuer). Här kunde pedagogerna bidra med vissa taktiker att hantera vissa 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex., om nu detta inte redan görs?  

I Salt använde de enkäter som gjorde det lättare att förklara vissa saker med hjälp av olika kulörer, 

utan att alltid behöva använda ord (se 1.6 Forskningsläget). Något som skulle kunna användas som 

inspiration till vidare enkätundersökningar som Nordiska museet redan bedriver (se 3.1 Museets 

synvinkel) för att utvärdera bl.a. utställningar. Dels för att öka svarantalet samt kanske öka spannet på 

målgrupperna som svarar. 

Till sist går det att fråga om det finns några negativa konsekvenser av eventuella anpassningar som 

kan göras för att öka tillgängligheten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Då 

specifikt med tanke på museets popularitet och/eller för de utan neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Med tanke på vad Salt-projektet fick för resultat (se 2.2.2 Inriktad 

utställningspedagogik i praktiken) är nog inte det något att frukta. Utställningen som skapades här var 

av ”normal” natur och fick mycket beröm ifrån olika håll. Det som egentligen hade ändrats här var 

diskussionerna bakom vissa format etc. samt vilka referensgrupper de hade valt att prata med. Det är 

klart att vissa anpassningar inte räknas som lika ”flashiga” som andra, men i många fall kan och 

kanske bör t.o.m. det ”flashiga” vara kvar. Detta beroende på hur den utformas och om den blir 

frivillig eller inte. För att t.ex. ta utställningen Rejält retro, som skulle kunna räknas som ganska 

”flashig” med sina ljudeffekter och sin utformning etc. Den har helt klart flera fördelar i sin design (se 

resonemanget nio stycken upp). Däremot skulle säkert många andra personer utan neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar kunna uppskatta och tycka att utställningen var intressant att besöka. För att 

nämna ett förslag, så är det kanske inte så troligt att så många faktiskt bryr sig, av de som inte har 

någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, om det finns något sådant eller inte? Så länge det går i 

ton med utställningen blir det troligen inget som stör ögat. Dock kan det bli en aning informationstätt, 

vilket istället kan bli en nackdel ur tillgänglighetssynpunkt. Något som går att lösa via ett häfte eller 

dylikt, som nämns i vissa resonemang ovan. Dessutom kan i vissa av dessa lösningar också underlätta 

för många andra besökare och därmed göra utställningarna mer lättillgängliga. Något som troligtvis är 

uppskattat i de flesta målgrupper.  

För den främsta fokusen gällande pedagogik inriktat emot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kan vara tydligheten. Att helt enkelt informera att innanför dessa väggar kan ljuset vara skarpt och 

skifta kraftigt i natur, en information som säkert skulle gynna flera grupper av funktionsnedsättningar. 

Om nu en extremt ”flashig” utställningsdel skulle bidra på ett positivt sätt till utställningen så kanske 

den bör vara med, men kanske på ett sådant sätt att den går att undvika för besökare som har svårt för, 

eller inte uppskattar, sådana miljöer. Detta genom att bygga ett specifikt rum för detta med ett skynke 

eller likvärdigt. Något som, allmänt känt, redan används på museer idag, vid olika filmvisningar i 

utställningar etc. Dessutom kan det vara värt att betona att alla har sina egna uppfattningar samt är 

individer. Det kan vara svårt att tillmötesgå allas behov och önskemål, men ofta brukar en möjlighet 

för kompromiss finnas. Något som kan vara viktigt för att främja inkludering istället för segregering. 

Att de flesta kan vara med. För en lösning hade annars kunnat vara att märka en utställning som ” 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättningsvänlig” eller liknande, men skulle det inte kunna upplevas som 

segregerande? Kanske. Och hur mycket skulle en sådan märkning komma till användning om nu 

”design för alla” kan vara målet?  

Rent praktiskt skulle fokusen i arbetet med dessa anpassningar ligga på att utveckla bl.a. 

utställningsformgivarnas checklista vid en utställningsutformning. De flesta saker som har 

utvecklingspotential, se ovan, kan genomföras med små medel eller skulle t.o.m. kunnat undvikas ifall 

medvetenheten fanns vid exempelvis utställningsutformandet. Sedan är det svårt som en observatör 

utifrån att se allt som har skett på insidan. Vissa av dessa saker kan utgå ifrån medvetna val ifrån 

museet, med motiv som kan vara svåra att spåra för författaren. 

4.2 Slutsatser 

Har de specifika angreppsätt, prioriteringar och pedagogiska medel? Vad beror dessa på? 

För att börja med angreppsättet så har Nordiska museet dels det som förmedlas på hemsidan samt det 

som förmedlades i intervjuerna under rubriken Museets synvinkel ovan. Här går det att utläsa att under 

själva museibesöket finns personal tillgängliga, museivärdar m.m., som hjälpande händer. Dessa 

försöker anpassa sig från individ till individ och från situation till situation. De har också till viss del 

sina fasta platser så att de är relativt lätta att hitta, dock gör detta att denne inte alltid finns nära 

tillhands för besökaren direkt om behovet skulle finnas. Detta pga. den stora lokal som museet består 

av och att de är ett fåtal museivärdar som vandrar runt. Därför är det inte så troligt att stöta på dessa. I 

övrigt går det att utlysa utifrån granskningarna av visningarna samt ur museipedagogens (Nordiska 

museets) vinkel att det ligger mycket ansvar på personerna själva, eller i skolklasser-läraren, som har 

någon eller några neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att meddela om att de vill ha någon specifik 

hjälp eller anpassning i visningen. Överlag vill de inte peka ut någon eller separera dessa grupper ifrån 

övriga, så dessa får hänga med visningarna i samma grupp som resten. Ingen specialanpassning/-

visning går att genomföra i ett spontant infall på plats utan måste förbokas. Något som resurserna 

reglerar samt att pedagogerna troligen inte har möjlighet att jobba under sådana förhållanden, som de 

ser ut nu. På museerna förmedlas, som sagt, också ett visst angreppssätt i frågan. Här visas ett visst 

engagemang genom bl.a. sidorna Tillgänglighetsguide, Tillgänglighet och Planritning över Nordiska 
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museet (se rubriken Museets hemsida ovan). Att de väljer att försöka underlätta besökaren med en 

informationsladdad hemsida på olika fronter.  

Samtalet efter barnvisningen gav en indikation på hur en anpassning till ett eller flera barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser ut. Här används en inkluderande taktik utan att separera 

någon ifrån gruppen, i stort sett. Upplägget på visningen gör att det är lättare att bilda små grupper, 

ibland bestående av ett barn och dess assistent, vilket kan ses som en exkludering ifrån resten av 

klassen. Dock är detta något som pedagogen och lärarna, samt ibland assistenten, diskuterar och 

gemensamt planerar innan. Dyker det upp något under visningen försöker pedagogen och assistenten 

hantera det på plats. Här bygger taktiken mer på flexibilitet ifrån pedagogens sida samt att denne har 

lite erfarenhet. Vet vad som fungerar osv. En större tydlighet används också, samt en mer 

accepterande attityd och lugn används vid bemötandet av dessa barn. All denna taktik beror nog dels 

på pedagogsektionens egen taktik men också på att det överlag är svårt att förutse vad som kommer att 

hända under en visning.   

De pedagogiska verktyg, eller medel, som Nordiska museet har är svårt att utläsa med den information 

som författaren har hittat. Det som annars går att utläsa är dels de arbetar med frågan, den är inte 

undantryckt på något sätt. Det är bara att se på den tidigare utställningen om de med 

funktionsnedsättningar. Sedan verkar de ha en mer ”design för alla”- princip på många av 

utställningarna. Audioguiden, en viss interaktivitet osv. visar på detta. Det märks här att utformningen 

präglas av en viss säljande faktor, likt de flesta museer. Speciellt på den tillfälliga utställningen Rejält 

retro som påvisade en annan typ av upplägg för en temautställning i sitt utförande.  Det som går att 

slås av överlag gällande den här frågan är tänket med att mycket bör specialanpassas till barn och inte 

till vuxna. För barnvisningarna finns det en sida att klicka in på som säger att det finns möjlighet till 

specialanpassning, vilket det inte görs vid allmänvisningarna. Kanske om besökaren tar kontakt innan 

så går det, men inte direkt förmedlat på hemsidan. Samma tendens märks också av i barnens 

audioguide, som är lekfull, oerhört pedagogisk (med hjälp att räkna osv.) medan de vuxna får några 

personer som pratar, ibland med musik i bakgrunden. Detta bygger troligtvis på samhällets tänk att 

barn behöver hjälp med att exempelvis läsa och räkna m.m. men vuxna ska kunna detta. Ibland är inte 

detta fall, även om många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har kommit långt i sin 

process att hantera sin funktionsnedsättning i vuxen ålder. En annan anledning till detta fenomen är att 

mer av deras resurser går just till barnvisningar än överlag till de allmänna vuxenvisningarna, vilket 

ger en mer aktiv bemötandeteknik av barn.  

Finns det ett större fokus på vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Det finns som sagt mer fokus på vissa, som svaret ovan antyder. Mer exakt blir det demenssjukdomar 

som hamnar högst på listan. Därefter kommer de med intellektuell funktionsnedsättning, som får 

någon visning per år via Stockholm Stad. Resten av alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i en 

klump med en mer vag och flytande fokus. Bland de relaterade tillstånden fokuseras det mest på 

dyslexi. Detta visas genom audioguiderundan på Lätt svenska samt de olika funktionerna på hemsidan 

likt Talande webb samt Om Nordiska museet på lättläst svenska. Dessa visar dock mer på en aktiv 

inriktning på fysiska funktionsnedsättningar samt på läs-, syn- och hörselsvårigheter. Detta stärks 

också av att det går att reglera hemsidans utseende med hjälp av vissa kommandon samt videorna med 

teckenspråksbeskrivningarna (se 2.4.3 Museet hemsida ovan). Allt detta finns, men vissa av 

funktionerna är inte de lättaste att hitta, vilket minskar användbarheten en aning. 

Sedan fortsätter de med de visningar som startades under Möten med minnen-projektet. De annonseras 

inte aktivt, men utskick görs till olika äldreboenden privat i Stockholmsområdet (se intervjun 

Museipedagog på Nordiska museet ovan). Något som har att göra med att de redan blir snabbt 

fullsatta. Utöver det finns också en s.k. Minnesväska som annonseras under Folkhemslägenhetens 
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utställningsbeskrivning på hemsidan (se Museipedagog på Nordiska museet och 3.3.3 Museets 

hemsida). Med hjälp av denna väska kan mer kulturhistoria förmedlas till de med demenssjukdomar 

samt visa på museets relativt aktiva inriktning för denna grupp. Väskan finns däremot bara i ett 

exemplar, förutom reservväskan, vilket inte gör det optimalt även om upplägget är förståeligt. Detta 

mycket pga. resurser i form av tid som ska läggas ifrån personal, föremål samt väskornas 

förvaringsutrymme. Visningar för personer med demens samt minnesväskan upplevs mer som något 

Möten med minnen väckte till liv och en av anledningarna till att de fortsatte var detta blev så pass 

populärt ibland publiken.  

Finns det behov av en utökad pedagogisk inriktning på de andra funktionsnedsättningarna också? Går 

det rent resursmässigt enligt museet själv? Vad är museet tvingat till för åtgärder för att inte vara 

diskriminerande enligt lag? 

Det är svårt att säga när de har en vag inriktning just nu, men viljan att utveckla sin verksamhet har 

nämnts i intervjuerna. Resurser utgår i första hand från det ekonomiska, att lägga till mer gör att det 

kostar mer. I uppsatsen görs antagandet att den maximala resursen används genom att arbetskraft, 

ekonomisk planering och tidsplanering är effektiviserad och utgår från den budget avdelningarna har 

att röra sig med.  

Nordiska museet delar samma erfarenhet som Salt-projektet; det är ofta bara enstaka personer i större 

grupper som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta har de anpassat sin 

pedagogik till och tycks uppleva att det fungerar. De tar också mycket hjälp av medföljande personal, i 

de fall som de finns, som förstår de funktionsnedsatta personernas behov, beteende och problem. 

I de fall där något upplevs som fungerande, exempelvis äldre utställningar, väljer man att inte göra 

ingrepp eftersom man noga hushåller med sina resurser. Samtidigt visar initiativet Möten med minnen 

att när resurser väl investerades i ett nytt projekt med särskilda anpassningar så öppnade det upp 

ögonen för både museum och demensvård. Där det tidigare inte fanns ett behov, skapades nu ett 

behov. Det ter sig osannolikt att detta skulle vara det enda dolda behovet, det finns troligtvis fler men 

som inte kan uppmärksammas förrän det läggs resurser på dem.  

De åtgärder, som i uppsatsen identifierats vara i behov av att anpassas till människor med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är att hemsideutformningen skulle behöva omstruktureras 

samt att vissa visnings- och utställningssatsningar behöver få anpassningar med tydlig inriktning för 

andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta nämnde också pedagogen Katarina i sin 

intervju.  

Enligt lag är museet tvungna att följa diskrimineringslagen och säkerställa att funktionsnedsatta inte 

blir diskriminerade inom ramen för museets verksamhet. Museet ska alltså göras så tillgängligt som 

möjligt för alla utefter vad som är rimligt med tanke på byggnad och kostnad. Ju större museum desto 

större krav på att detta efterlevs. Om museet dessutom ska hålla skolvisningar ställs ytterligare krav. 

Skollagen ställer egentligen krav på skolans val av skolresa men som indirekt påverkar museet. För att 

vara ett möjligt skolreseval krävs det att museet kan erbjuda miljöer där ingen känner sig kränkt.  

Lagarna är, som de ser ut nu, ställer inte samma krav på alla museum. Diskrimineringslagen får 

exempelvis åsidosättas om verksamheten berör färre än tio anställda. Någon lag som vänder sig direkt 

till ett museum finns inte i nuläget. Däremot är en museilag under utredning och på väg som ska se till 

att lagen är lika för museer samt att museet ska se till att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna 

tillgodogöra sig det museet förmedlar (se 2.3 Lagtexter om tillgänglighet).  
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Vad anser företrädare för de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar angående vad som kan 

utvecklas generellt i utställningspedagogiken?  

Förbunden säger till viss del att samhällets tänk behöver ändras, speciellt för de med bemötande roll 

på museer. Dessa bör bemöta alla personer som om de har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och inte som att de inte har det. Detta skapar ett större tillåtande och tålamod samt får museipersonalen 

att jobba med sig själv istället. Ergo en medvetenhet bör finnas. Detta lades störst vikt på. Sedan ser 

gärna till att utställningar ska vara tydliga, med inga störande ljus, ljud etc. samt ha en audioguide, för 

att nämna en del. ”Design för alla” är något som också påpekas som bra, då denne inte exkluderar 

olika grupper ifrån andra utan inkluderar alla, så att alla kan ta till sig det förmedlade. Vilken bygger 

på tydlighet och olika människors behov. De som är högfungerande kan gynnas av den pedagogiken, 

men för de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan detta nästan vara ett måste. Alltså en 

design som är värd att eftersträva.  

Sedan verkar det som att de flesta förbunden inte jobbar så aktivt gentemot museum, då i jämförelse 

med skolväsendet. Något som kanske borde ses som en utvecklingspotential ifrån bl.a. museers sida, 

trots att många numera har det som ett aktivt arbetssätt, verkar det ändå inte vara standard. Nordiska 

har, vad det verkar, förlitar sig mest på enkätsvar, mejlkritik och erfarenhet. Något som troligtvis 

fungerar ganska bra, men är ett system som är ganska föråldrat till sättet. Av ovanstående 

undersökning att döma så ger det mest att prata med insatta personer i ämnet som får vara med i 

processen, viket också gick att se i Salt-projektet. Nu är det svårt att veta, med den information som 

undersökningen har gett, om museets tänk och agerande i detta, men utvecklingspotential finns det 

alltid.  

4.3 Avslutande reflektion 

Detta ämne är överlag ganska vagt som många andra kulturvårdsfrågor. Hur andra upplever vissa 

saker, vad som är otydligt och tydligt samt går det att definiera en utvecklingspotential? Ja kanske, om 

först ett perfekt mål skapas och sedan sönderdelas i små delmål. Arbetet ovan kanske inte blev så djupt 

som författaren önskade och en utställningsproducent och/eller de utställningsansvariga blev inte 

intervjuade. Dessa svar skulle ha kunnat leda till hur den aktiva pedagogiken ser ut bakom 

utställningars utformning, även om intervjun med Katarina gav en viss insikt. Arbetet ger däremot en 

viss indikation på vad som förbunden vill att museerna gör, vad som syns att museerna gör och hur 

bemötande aktivt är inriktat samt att ett aktivt samarbete inte alltid förs. Dessutom prioriteras en del 

grupper framför andra. Dyslexiförbundet verkar ha en större roll inom utställningspedagogik än de 

andra (trots att det är svårt att säga vad som händer på kommunnivå i förbundet Attention). Något som 

hade varit värt att kolla vidare på om tiden fanns. Överlag blev det här arbetet för omfattande för den 

tidsangivelsen som gavs, vilket förhoppningsvis kommer att bli en läxa för författaren i framtiden. 

Däremot pga. detta kom många aspekter fram och gav intressanta resultat.  

Något som, i alla fall inte författaren, tänker på så ofta är samhällets syn på vuxnas kontra barns 

behov. Att vuxna antas kunna läsa och prata utan problem, veta vad de vill, förstå det mesta runt 

omkring sig- för att de har varit med förr. Detta låter logiskt ur den synvinkeln att alla är 

högfungerande människor, men dessa är egentligen inte så många med tanke på talspråket ”ingen är 

perfekt”. Däremot krävs inte detta av barn. Något som märks så tydligt i museiväsendet 

uppenbarligen. Mest fokus läggs på barn och skolklasser. Nu har Nordiska museet i försvar att deras 

främsta verksamhet ligger åt det hållet. Det till trots så har ändå museet en stor vuxen publik som 

säkert har en eller flera med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i alla fall statistiskt sett. Dessa 

kan också behöva extra stöd och få veta mer aktivt vad som passar för dem osv. Kanske lite 

kontroversiellt och uppdelande, men samtidigt är det ingen som delar upp personerna på plats eller i 

visningar. Detta är bara något för att underlätta, precis som för barnen.  
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En annan sak som har varit svår att undgå under arbetets gång är vilka prioriteringar museiväsendet 

har nu och vart dessa är på väg. Nu ska ingen generalisering göras utifrån resultatet ifrån Nordiska, 

men det finns tendenser att se som i alla fall pågår där. Många synliga funktionsnedsättningar anpassas 

det till, men inte så många osynliga. Satsas det på osynliga är det via ett utomstående initiativ. Vilket i 

sin tur kräver att förbund, kommuner etc. ligger på för att få en klarare inriktning mot de med osynliga 

funktionsnedsättningar som kan förmedlas. Att pengar heller inte investeras alltför mycket på 

visningar m.m. betyder också museet står still i en gammal förlegad bild av vad museer har för roll i 

samhället. I en tid av turbulens, krig och flykt krävs det något som kan förmedla samtid och ursprung 

ut till alla. En plats där alla kan känna en förankring till sig själva som de tycker är roligt att besöka. 

Samt vara en plats som de har en anledning att besöka, som har något de är intresserade av. Det 

sistnämnda är Nordiska museet duktiga på, att variera sig i ämnen och har utställningar som riktar sig 

till olika målgrupper. De har också nått en lång väg i sitt bemötande, men inte gentemot alla grupper. 

Och det i sin tur kanske inte går? Men det är värt att försöka och omprioritera resurserna så gott det 

går genom ett annat tänk? Eller om det går att hitta en kulturpolitik som är mer inriktad på den 

punkten?  

En del grupper med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gillar inte att gå på museum för att de 

upplever ångest av att sticka ut osv. Det borde vara självklart att dessa personer ska kunna gå dit 

också, det är ändå deras kulturarv också. Detta kanske genom enskilda visningar med inriktningar på 

vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar etc. Dock är fördelen med visningarna nu att ingen 

behöver berätta vem och var det kommer ifrån eller om de har någon neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller inte. Kanske de inte behöver i det förra scenariot heller men det blir mer 

uppenbart att de har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vilket egentligen inte 

borde spela någon roll och kanske snarare skapar lättnad än ångest?  

Valet att ta med demenssjukdomarna också, trots att de också är medicinska funktionsnedsättningar, 

kan ha påverkat resultat och ökat omfånget i arbetet. Det hade nog varit enklare att utesluta denna 

grupp. Dock gav inriktningen ett bredare spektrum samt mer pedagogiska utgångspunkter i och med 

Möten med minnen m.m.  

I det ovanstående arbetet har intervjufrågorna en övergripande karaktär (se Appendix 1 nedan). I vissa 

fall var det svårt att komma in på mer exakta detaljer med de pedagogiska valen etc. Det är något som 

är värt att tänka på vid nästa studie. Faktumet också att intervjuerna skedde både via mejl, telefon och i 

person kan påverka resultatet. Svaren kanske inte blir så olika, men då det är svårare att ställa vidare 

responderande frågor osv. för en intervjuare samt denne får inget tonläge som förtydligar svaren. Det 

blir också lättare att förbereda ett svar mer noggrant i en mejlkorrenspondens än i en telefon- eller 

vanlig intervju. Dock fick alla intervjuobjekt i arbetet chansen att läsa frågorna innan själva intervjun, 

en chans som alla som ställde upp tog. Detta gjorde att alla förberedde sig mer eller mindre. Dessutom 

var det, som ovan nämnt, stora frågor som kan behöva en viss eftertanke eller i alla fall någon form av 

faktacheck, i form av samråd kanske. Flertalet av intervjuobjekten var inte helt insatta i ämnet och var 

inte alla gånger representanter för respektive grupp. Därför kan de ha behövt en viss tid för att kolla 

upp en del saker. Dessutom är många av förbunden ideella och kan ha svårt att hinna ta ett 

telefonsamtal, då ett mejl ofta går fortare att skriva. I det här fallet upplevdes det bättre att säkra at få 

ett svar än att använda samma intervjumetod men kanske färre svar.  

Två av förbunden svarade inte. Något som kan ses som en stor felkälla i arbetet, vilket också kan vara 

sant. Dessa två förbund representerade flera stora grupper av funktionsnedsättningar. Deras åsikter är 

också validerade och det gör att de slutsatser, om den sista frågan, som kom fram inte går att lite på 

fullt ut. Trots att arbetet har berört grundfakta om de olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, 

att pedagogiken ifrån Salt har inriktning emot alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar osv. Går 
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det inte att göra en slutsats utifrån dessa om vad dessa förbund skulle svara på frågorna. Två av 

förbundens representanter pratade mer generellt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kontra 

utställningspedagogiken samt museers bemötande, så en viss hint görs emot dessa grupper, men 

fortfarande går det inte att utläsa hur de två förbunden står till frågorna. Däremot i och med de bredare 

svaren går det att göra slutsatser om hur pedagogiken på museer kan utvecklas.  

Intervjuerna har fler felkällor. Att författaren var oförberedd i intervjun med Riksförbundet Attention 

är just en sådan. Källmaterialet blir inte exakt samt i en sådan situation är det lättare att missa att höra 

och hinna anteckna saker som är viktiga. Ljudinspelning är därför att föredra. Däremot gjorde sig den 

mänskliga faktorn känd här. För att vara efterklok har det varit smartare att mejla och kontrollera om 

det var en intervju eller inte, men jag var verkligen säker på att det inte skulle vara det. Dock gick det 

över förväntan, att skriva och lyssna samtidigt, så resultatet blir nog ändå så lidande av det. Det var 

också lätt att fråga om saker, om det behövdes, då intervjuobjektet var införstådd att jag skrev 

samtidigt som jag lyssnade.  

En personlig kritik emot min egen utformning utav arbetet är också på sin plats. Ovan ses ett arbete 

med stora textmassor, långa stycken och meningar etc. Det gör arbetet blir en aning hypokritiskt med 

tanke på det som har granskats osv. Själv ger jag en viss kritik mot hur en del utställningar har 

utformats osv., men så ser examensarbetet ut som det gör. Tanken fanns tidigt i arbetet att en förenklad 

version skulle skrivas, men med tanke på brist i planeringen ifrån författarens sida har inte detta 

genomförts. Författaren hade gärna sett att arbetet överensstämde mer med budskapet i sin utformning, 

trots att innehållet säger det den säger.  

Till sist går det att säga att dessa osynliga funktionsnedsättningar finns, men de är inte oansenliga. Det 

är möjligt att anpassa museets pedagogik till dessa grupper, i alla åldrar, utan att använda alltför 

mycket resurser och ”alla” andra kommer med god sannolikhet inte bli lidande pga. dessa. Något som 

verkligen gick att se i Salt-projektet, att det blir en vanlig utställning och inte något nischat. Det är 

också värt att göra dessa anpassningar, framförallt för de med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, men det kan också underlätta för högfungerande personer. Anpassningarna är 

nog lättare än vad många tror att både genomföra och tänka på. Tanken och medvetenheten behöver 

bara väckas det liv. Det är också något som går att se i museets arbete efter Möten med minnen. Det är 

uppskattat, relativt lätt att jobba med och medvetenheten finns nu där. Anpassningar till fysiska 

funktionsnedsättningar var inte heller självklart ifrån början. Det var något som växte fram. Nu är det i 

princip en självklarhet, vilket det kanske inte var för femtio år sedan?   

4.4 Vidare forskning  

Denna studie skulle kunna vidgas åt flera håll. Först hade det gått att ta reda på via en 

utställningsproducent samt- ansvarig hur tankegångarna låg bakom utställningarnas utformning. Detta 

skulle kunna ge ett bra komplement till det ovanstående resonemanget för att kunna gräva en aning 

djupare. Sedan hade det varit intressant att jämföra skolpedagogiken med utställningspedagogiken 

med inriktning emot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och se vad som skiljer sig och vad de 

kan lära ifrån varandra. Nu berördes inte förbundens övriga pedagogiska projekt i arbetet, vilket skulle 

kunna vara ett givande tillskott i samma forskningsämne.  

Därefter skulle en studie göras i hur, när och varför museer tar kontakt med olika berörda förbund och 

vice versa. En studie som skulle likna ovannämnda HAIKU-undersökningen (se 1.6 Forskningsläget 

ovan), men vara mer inriktad på utförandet av kontakten och dess påverkan på resultatet osv. 

Åsikterna ifrån både museet och förbunden skulle också vara intressant att jämföra i frågan. En 

diskussion som skulle kunna resultera i ett bättre och tydligare samarbete de emellan.  
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Eftersom de flesta studierna och pedagogiska anpassningarna är utformade för barn, skulle en mer 

inriktad studie på hur vuxna och ungdomar med en eller flera neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplever en museivistelse. Kanske genom att göra en större enkätstudie i 

samband med ett besök och/eller låta personer göra ett besök enligt en beskrivning på ett specifikt 

museum samt låta personerna berätta hur de upplevde vistelsen. Något som skulle kunna kosta mycket 

tid och pengar, men nog ge värdefulla resultat till museers verksamhet.  

Studien skulle också kunna göras om med större bredd och höra med förbunden vad för kritik de har 

emot de valda museernas arbete etc. En studie som också skulle likna HAIKU-undersökningen (se 1.6 

Forskningsläget), men vara mer inriktad på eventuella pedagogiska lösningar som relativt lätta att 

genomföra för museet.  
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Appendix 

1. Intervjuformulär 

Katarina Hellstrand museipedagog på Nordiska museet 

1. Vilka specialvisningar för de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns på Nordiska 

museet nu och hur ser dessa ut?  Vad för publicitet ges dessa, hålls de i det tysta eller sätts det 

ut annonser och liknande? Vad är motivationen till detta val?  

2. När började Nordiska museet inrikta sig emot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka 

läggs det eller har det lagts mest krut på? 

3. Hur ser utställningspedagogiken ut idag på Nordiska museet? Vilken/vilka målgrupper 

fokuserar den på i allmänhet och på vilket/vilka sätt?(Några exempel räcker)  

4. Finns det en utvecklingspotential inom pedagogiken inriktad på olika neuropsykiatriska 

sjukdomar? Med vilka medel skulle en sådan utveckling kunna genomföras? 

5. Vad för pedagogik inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tycker du skulle vara 

lätt att tillmötesgå i en allmän utställning? Vilka medel finns? Går det och är det lämpligt att 

genomföra sådana ändringar på exempelvis en permanent utställning och/eller på en tillfällig?   

6. Vilken feedback fick ni ifrån projektet möten med minnen? 

7. Vad för angreppssätt fanns under Möten med minnen? Upptäcktes någon problematik i 

samband med projektet? 

8. Vilka spår har projektet Möten med minnen satt? Alltså märks det någon skillnad i museets 

pedagogik och bemötande? I så fall vad? 

9. Vilka andra projekt har gjort under de senaste åren med liknande inriktning? 

10. Vilka satsningar görs genom visningar och inom utställningspedagogik för de med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utanför specifika projekt? 

Hanne Segelberg sektionschef för värdar och butik på Nordiska museet 

1. Vad för information erbjuds för en besökare? Hur erbjuds de den informationen? 

2. Hur ser samarbetet ut mellan pedagoger och museivärdar? 

3. Om någon kommer in och berättar att den vill ha hjälp med t.ex. att förstå vissa saker i en 

utställning- Har du som värd då möjlighet att då ge den hjälpen eller om inte hur går det till? 

4. Vilken taktik har museet gällande bemanning av värdar? På vilka utställningar och klockslag 

behövs det mest? När det är som minst besökare-hur många värdar finns då på plats? Vilka 

tider och dagar kommer det mest besökare?  

5. Har du som värd några riktlinjer för hur en besökare som stör andra på museet ska hanteras? I 

så fall vilka? 

Maria Jiborn museipedagog på Trelleborg museum, en projektledare i Salt-projektet.  

1. Vad för erfarenheter fick ni av Salt-projektet? 

2. Vad för feedback fick ni av Salt? 

3. Har projektet påverkat dig i hur du jobbar nu? I så fall hur? 

4. Vad skulle du se vara en bra utgångspunkt i arbetet med utställningspedagogik för personer 

med någon/ några neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vad för verktyg finns det? 

5. Ser du här en generell utvecklingspotential i utställningspedagogiken inom detta område i 

museiväsendet? 

Förbund 

Varje fråga riktas utefter mallen till varje specifikt förbund och vilka de företräder(markeras med 

”…….”). Intervjun med Alzheimerfonden riktades också emot projektet Möten med minnen som 

exempel på projekt.  
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1. Är museers utställningspedagogik och bemötande av personer med ……en aktiv fråga hos er? 

Vilka är era erfarenheter kring denna fråga? 

2. Ser ni någon problematik och någon utvecklingspotential inom museers bemötande och 

utställningspedagogik? I så fall vad för utveckling skulle ni vilja se?  

3. Har ni något/några pågående eller avslutade projekt i samarbete med museer på något sätt? 

Eller en annan form av samarbete? I så fall hur ser/såg det/dessa ut? 

4. Har ni något/några pågående eller precis avslutade projekt inom pedagogik? Vilka? 

5. Vad kan vara viktigt att veta i ett möte med en person med …...? 

2. Checklistor vid besök 

Generella listan 

1. Hur är ljudnivån i museets övriga lokaler(utöver utställningar, t.ex. entrén)? (ev. spela in) 

Varifrån kommer ljuden? 

2. Hur är ljuset i övriga lokalerna(som ovan)? 

3. Är det många människor där? 

4. Är det lätt att få tag på någon att fråga ute i lokalen att fråga? 

5. Tydliga skyltar med instruktioner och information? Har symboler ex.? Text, bakgrund, mängd 

av text? Synliga ifrån rullstol?  

6. Finns det ett vilorum och/eller möjlighet att ”komma undan”?  

Utställningslistan 

1. Hur är ljudnivån? Vad låter i utställningen? Utanför utställningsrummet? Varifrån kommer 

ljuden? 

2. Hur ser ljussättningen ut? I utställningen? Utanför utställningsrummet? Varifrån kommer 

ljuset? 

3. Hur ser skyltarna ut? Text(storlek, kulör, typsnitt), bakgrund, form, storlek, hur mycket text?  

4. Var och hur sitter skyltarna? 

5. Vilka kulörer används? Hur används de? 

6. Vilka sinnen triggas av utställningen? 

7. Finns interaktiva moment? Hur är dessa utformade? 

8. Finns tydliga instruktioner på interaktiva moment? 

9. Hur och var används teknik? Vilken typ? 

10. Är gångrundan i utställningen tydlig? Finns det någon? På vilket/-a sätt markeras den? 

(frågespår, symboler på golv, skyltar, audioguide, en berättare)  

11. Finns det någon/några vilomöjligheter i utställningslokalen? Finns det någon möjlighet att 

”komma undan” en stund i närheten? 

12. Vad är föreställningens fokus? Berättelse/fenomen som förklaras med föremål/ Föremål som 

förklaras med berättelser/ båda?  

13. Hur används föremålen? Estetik, form, monter eller utan, i tydlig anknytning till text el. 

förklaring? 

14. Kan en besökare med rullstol se och läsa montrar m.m.? 

15. Hur är lokalen avdelad? Utseende? Effekt på ljus, ljud, lukt, synintryck(många/få?) m.m.? 

16. Hur upplevs utställningen? Hård/mjuk? Varm/kall? Enkel/fullproppad? 

17. Vad för förutsättningar har själva utställningslokalen?  

18. Finns det någon att fråga i närheten? 

19. Finns det enkla ändringar som hade ökat tillgängligheten?(tänk på utställningens, lokalens och 

byggnadens värde) 
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Audioguidelistan 

1. Vilken hastighet går de olika spåren i? Går den att reglera? 

2. Vilken skillnad är det mellan de olika spåren(lätt svenska, vuxensvenska, barnsvenska)? 

3. Är volymkontrollen lätt att använda? Hur stort är volymspannet? 

4. Är audioguiderundan tydligt utformad? Finns någon karta eller hur förmedlas gångrundan? 

5. Är audioguiden tydligt uppläst och hur?  

6. Hur långa är audioguidespåren? 

7. Hur bra är hörlurarna? 

8. Går audioguiden att nå ifrån en rullstol? 

9. Ges tydliga instruktioner både muntligt och skriftligt? På vilka sätt? 

Visningslistan 

1. Ungefär hur stor är gruppen? Delas den upp under visningen på något sätt? 

2. Hur är ljudnivån under visningen? Vart ifrån kommer ljuden? 

3. Är några ev. skärmar, ljudspår m.m. påsatta? 

4. Hörs guiden tydligt? 

5. Pratar guiden tydligt? Snabbt/långsamt? Enkelt eller mer komplicerat språk? Förklaras det mer 

komplicerade språket? 

6. Är det lätt att fråga guiden frågor?  

7. Hur är stämningen i gruppen? 

8. Finns det något faktablad och/eller något liknande att ta med sig hem? 

9. Vilken skillnad i lokalen är det mellan ett privat besök och en visning? 

10. Vad för pedagogiskt bemötande har guiden(agerande)? 

11. Är visningen interaktiv? 

12. Vilka sinnen används i visningen? 

13. Finns det platser att vila på? Hur ser dessa ut? 

14. Tydligt vart guiden leder dig? Lätt att följa guiden? 

15. Har visningen mycket(och långa) ”stå och lyssna” moment?  

16. Hur var visningen utformad generellt? 

Medielistan 

1. Vilken information finns om audioguiden? Saknas något av relevans i jämförelse med 

besöket? 

2. Vilken information finns om utställningarna? Saknas något av relevans i jämförelse med 

besöket? 

3. Utformning? Text? Form? Tydlighet? 

4. Finns det någon karta över och till lokalen? Hur ser de ut? Tydligt? 

5. Informeras det om var det finns eventuella överraskningsmoment, höga ljud, skarpa dofter och 

starkt ljus?  

6. Vad för övrig information finns inför ett besök? 

7. Vilken information ges om visningarna? Saknas något av relevans i jämförelse med besöket? 

 


