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Jag riktar även ett varmt tack till Kerstin Smeds som fungerat som annan 
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fältet har både utmanat mig och varit till stor hjälp. 

Såväl Kerstin som Staffan har ingått i projektet Museet, utställningen, 
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diskussionsklimat. Jag vill särskilt tacka Gunther Kress som på många sätt 
fungerat som en slags informell handledare. Du har både ställt de rätta 
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över att du tagit dig tid och visat intresse för mitt arbete. Till Fredrik 
Lindstrand som, bland mycket annat, hjälpt mig med bildmaterialet i 
avhandlingen, vill jag också rikta ett särskilt tack. Jag har lärt mig mycket 
genom vårt samarbete och jag hoppas på många givande samtal och 
gemensamma arbetsuppgifter framöver. 

Fredrik Svanberg, Åsa Mäkitalo och Mats Börjesson, som alla tre var 
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Jag vill också tacka alla personer som ingår i forskningsgruppen 
DidaktikDesign, som har varit min ’skola’ in i den akademiska världen. Tack 
till Lena Geijer som har varit min ’mentor’ från det jag först skrev uppsats i 
didaktik och vidare till mer initierade diskussioner om forskning. Lisa 
Öhman-Gullberg har varit en god vän och samtidigt kritiskt granskat mina 
texter. Även Lisa Björklund Boistrup och Anna-Lena Rostvall har varit bra 
samtalspartners och läsare under avhandlingsarbetets alla olika stadier. I 
gruppen finns också Anna Åkerfeldt som har hjälpt mig med redigering av 



 

bilder och som formgivit avhandlingens modeller, liksom Susanne 
Kjällander som har korrekturläst. Bland övriga kollegor vill jag dessutom 
nämna Lotta Jons och Tore West som på olika sätt har haft betydelse för hur 
mitt arbete har utvecklats. 

Jag har även haft förmånen att delta i den Kulturvetenskapliga 
forskningsgruppens seminarier och bland gruppens medlemmar vill jag 
särskilt tacka Boel Englund och Birgitta Sandström för att ni så generöst har 
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Jag riktar också ett tack till personalen på Historiska museet, som visat 
intresse och stöttat mig på olika sätt genom avhandlingsarbetet. Tack Lena 
Hejll, Sophie Nyman, Petter Ljunggren och Siv Falk. Kontakten med 
initierade personer från humaniora med inblick i museivärlden har också 
varit viktiga för hur arbetet har utvecklats. Här har Kajsa Althén, Hans 
Öijmyr, Dag Solhjell och Peter Aronsson lämnat viktiga synpunkter på delar 
av mitt manus. Tack ska ni ha! 
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avhandlingsarbeten. 
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som har varit så otroligt kloka under hela denna tid av intensivt arbete. Tack 
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1. Inledning 

Bakgrund och motiv 

Om museers förändrade roll i samhället 
Museer är platser som genom sina samlingar av föremål förmår fånga och 
visa upp delar av samhällets kollektiva minne. De ting som samlas in, 
ordnas och ställs ut i museiutställningar, säger oss något om vårt behov 
av att skapa mening och berättelser. Föremålen blir så att säga bärare av 
berättelser om oss själva i ett tidsperspektiv. Såsom meningsskapande 
institutioner, har museerna i allt högre utsträckning kommit att betraktas 
som platser för utbildning och lärande. Betoningen på den samlande och 
vårdande funktionen utmanas därmed och vi kan se hur allt fler aktörer 
istället framhåller museernas demokratiska och pedagogiska uppdrag (se 
t.ex. Hooper-Greenhill, 1994; Roberts, 1997). 

En bakgrund till avhandlingens problem är museernas förändrade 
identitet och inriktning, vilken har beskrivits i olika sammanhang och på 
olika nivåer och som har kopplats till förändringar i samhället i stort 
(Bennett, 1995). Förändringen kan förstås som en sociopolitisk 
medvetenhet, som på museer tar sig uttryck både praktiskt, teoretiskt och 
symboliskt (Message, 2006). När det gäller det praktiska arbetet kan vi, i 
synnerhet i ett internationellt perspektiv, se hur den förändrade 
funktionen manifesteras genom ny arkitektur men också genom nya sätt 
att formge utställningar och nya sätt att arbeta publikt. Världen över 
uppförs museibyggnader som genom sin arkitektur retoriskt 
kommunicerar museernas identitet, liksom utställningar som både 
utmanar och bjuder in till utforskande och deltagande. Projekt som 
involverar besökare riktas mot den inre, institutionella verksamheten, 
men flertalet projekt riktas också mot det omgivande samhället och 
museernas närområde. Genom sådana projekt betonar museer sin roll som 
socialt ansvarstagande institutioner (Janes, 2009; Sandell, 2007). Museer 
som på detta sätt framstår som ’nya’ framhåller i linje med sociopolitiska 
trender, en ambition att verka för demokrati, kulturell mångfald och för 
värnandet av de mänskliga rättigheterna (Message, 2006: 7, 11). 
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Teoretiskt har förändringarna synliggjorts genom den så kallade nya 
museologin (se t.ex. Vergo, 1989), som fick ett genomslag under 1990-
talet, men också genom en mängd av studier som även idag lyfter fram 
museernas demokratiska funktion och besökarnas meningsskapande. Den 
nya museologin utmanade den tidigare metodologiskt inriktade 
museiforskningen till att istället kritiskt utforska museernas begreppsliga 
grund, syfte och samhälleliga roll genom att peka på att museer och 
utställningar är kontextberoende och situerade i sin samtid. Ett centralt 
spår i sådan forskning har handlat om att visa hur museer i ett historiskt 
perspektiv utgjort ideologiska verktyg för maktutövning för att ge 
legitimitet åt dominerande grupper (Bennett, 1995; Sandell, 2007). Den 
nya museologin riktade därmed kritik mot museernas etnocentriska, 
nationalistiska, maskulina och evolutionsinriktade framställningssätt, 
vilket har gjort att dagens forskning, men även den självkritiska 
museipraktiken, i allt större utsträckning behandlar frågor om mångfald, 
jämlikhet och interkulturalitet. Även rörelsen kring publik arkeologi, som 
handlar om att inkludera människor i historieskapande, kan förstås i ljuset 
av ett demokratiskt förhållningssätt till museer. (Fors, under tryckning; 
Hauptman Wahlgren & Svanberg, 2008; Sandell, 2007; Svanberg, 2009; 
Svanberg & Hauptman Wahlgren, 2007). 

De förändringar som skett i samhället innebär bland annat ett förändrat 
förhållningssätt till expertis, auktoritet och kunskap (Kress, 2009; 
Selander, 2008a). Som en följd av detta förväntas nu museer i ökad 
utsträckning svara mot kraven på reform, så att man riktar verksamheten 
mot intressen som återfinns på alla samhällsnivåer. I utställningar ges nu 
också museibesökare ett ökat handlingsutrymme, då de tilldelas en 
central roll i skapandet av mening. När utställningar betraktas som 
resurser som besökare kan använda för att skapa mening får det också en 
avgörande betydelse för hur besökare positioneras (Sandell, 2007). På 
museer idag utgår berättelser om kulturhistoria ofta från besökarens 
perspektiv, från dennes identitet och erfarenheter. Ytterligare ett exempel 
på ett förändrat förhållningssätt till auktoritet och kunskap, är greppet att 
ge historia en samtidsanknytning, där olika teman framställs på ett sätt 
som ger besökare andra ingångar till engagemang. Besökarna ges därmed 
en ökad möjlighet att själv utforma sitt besök, sin väg genom 
utställningen och sitt lärande. Möjligheten att själv designa sitt lärande, 
utan formella krav på att kunskaperna ska bedömas, kan beskrivas som en 
central aspekt av lärande på museer. 
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Perspektiv på lärande 
Den rörelse som tecknas ovan framstår dock inte som helt 
okontroversiell, då vi i media bland annat kunnat ana en oro för att det 
man kallar ’tung kunskap’ ska gå förlorad (Bäckstedt, 2007; Linder, 
2007; Witcomb, 2003). Debatten om museernas inriktning har flera 
likheter med den diskussion som idag förs om skolan. I Dagens Nyheter 
den 29 maj 2009 skriver Sven-Eric Liedman om det svårfångade i 
kunskapsprocessen, om det icke mätbara.1 I kontrast ställs den hårdkokta 
pedagogiken som företräds av nutida svenska skolreformatorer, vilka kan 
tyckas ha uppfattningen att kunskap är något som instrumentellt ska 
förmedlas till elever. Liedman utmanar både uppfattningen om 
naturvetenskapens särställning och tanken om att utbildning i första hand 
ska vara till nytta på arbetsmarknaden eller leda vidare till 
universitetsstudier. Helhetssynen på människan går därmed förlorad, 
menar Liedman och föreslår istället att estetisk verksamhet och 
skapandeprocesser kan vara en ingång till studiet av bland annat 
naturvetenskap. 

Kognitionsvetenskapligt grundade resonemang om lärande används 
ofta som argument för en utbildning som är inriktad mot arbetsmarknad 
och samhällsnytta snarare än mot mer kvalitativa ideal om reflektion och 
bildning. I Sverige och i övriga Europa reformeras skolan i nyliberal anda 
mot ett allt mer resultatinriktat och effektivt system, där de kunskaper 
som efterfrågas är de som är tydligt mätbara (Liedman, 2009). Inom ett 
sådant perspektiv, beskrivs lärande ofta som en abstrakt process. 
Individens inre bilder, de mentala representationerna, betraktas som 
forskningsobjektet och ambitionen är att komma åt det som sker bortom 
individens handlingar. En sådan instrumentell syn på lärande vill jag här 
ta avstånd ifrån och istället belysa frågor om lärandets komplexitet, där 
lärande kan förstås som en skapande, kreativ aktivitet. Det 
samhällsvetenskapligt didaktiskt orienterade lärandebegrepp som jag vill 
belysa här är situationsbundet och kopplat till social handling. Även de 
historiska och kulturella villkoren har betydelse för hur vi skapar mening 
(Selander, 2009). När lärande beskrivs som en social och 
meningsskapande aktivitet erkänns hur vi kommunicerar med varandra 
genom flertalet teckensystem och genom detta ökar vår potential att som 
subjekt delta i världen (Selander, 2009). 

                                                      
1 Artikeln är en recension av Rasoul Nejadmehrs avhandling Education, Science and 
Truth. 
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Avhandlingens problem 
Dessa båda bilder; museernas förändrade roll i samhället samt en breddad 
syn på lärande, utgör ett avstamp för den här avhandlingen. 
Avhandlingens problem, som handlar om hur vi kan beskriva och förstå 
de mer subtila och kreativa aspekterna av lärande, är dock en angelägen 
fråga i alla miljöer där lärande kan äga rum, inte bara på museer. 

Avhandlingen handlar om hur människor skapar och kommunicerar 
mening inom de lärandearenor som skapas på museer. Jag har valt att 
särskilt undersöka detta i två relativt nyproducerade museiutställningar på 
Historiska museet i Stockholm: Forntider 1 och Forntider 2. Museet är 
utgångspunkten för studien och kan betraktas som ett exempel på en 
social plats där aktiviteter som meningsskapande och lärande äger rum. 
Jag undersöker hur kunskap gestaltas i utställningsrummet och hur 
människor som besöker utställningarna skapar mening kring det som 
visas. Även i besökarnas meningsskapande ingår gestaltningen som en 
viktig del. Detta inbegriper en hållning där lärande individer inte bara ses 
som konsumenter av kunskap – de betraktas också som producenter 
(Selander, 2008c). Avhandlingen för fram ett perspektiv på lärande som 
utgår från att människan transformerar och formar semiotiska resurser i 
sitt lärande. Lärande handlar här om kreativt engagemang, snarare än om 
redovisad kunskap som utgår från en fördefinierad ram. 

I ett semiotiskt perspektiv kan en utställning förstås som ett 
meddelande som utgörs av en mängd semiotiska resurser, vilka fungerar 
som en anmodan till den besökare som ser utställningen (Kress, 2009). 
En utställning kan därför förstås som ett erbjudande om mening för den 
besökare som engagerar sig i den. I den här avhandlingen läggs vikt vid 
att undersöka hur semiotiskt ’arbete’ genomförs på tre olika nivåer 
samtidigt, inom textens så kallade metafunktioner.2 

Museets syften och målsättningar är kanske inte direkt uttalade i 
utställningen, men kan däremot formuleras i exempelvis en 
forskningsintervju. Utställningsproducenten har särskilda mål för sitt 
arbete när det gäller form och innehåll, liksom olika sociala syften. 
Tillsammans med ett produktionsteam diskuteras utställningen i relation 
till museets policy och i relation till den tänkta målgruppen. Utställarna 
kan också på ett mer eller mindre medvetet sätt försöka kontrollera 
besökarnas ’läsning’ av texten och som ett led i detta genomföra 
besökarstudier. Resultaten från undersökningarna kopplas då gärna till 
ekonomiska satsningar och används ofta för att diskutera utställningen i 

                                                      
2 Jag redogör för socialsemiotik och metafunktioner i teorikapitlet, där jag också beskriver 
hur jag använder textbegreppet i en vidgad bemärkelse.  
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termer av ’framgång’ eller ’misslyckande’. Den här studien drivs dock av 
helt andra intressen. Jag har inte ambitionen att följa upp hur ’väl’ man 
har lyckats i sin produktion/kommunikation med besökaren. I den här 
undersökningen är det heller inte producentens röst som är central, 
eftersom min undersökning snarare kan betraktas som en textanalys (i 
vidgad bemärkelse) där författarens avsikt med texten inte är avgörande 
för dess mening.3 

Den forskning som finns om museer som arenor för lärande har än så 
länge fokuserat på antingen producentrollen eller riktat in sig på 
begränsade aspekter av besökares lärande (jfr Mason, 2006). Forskningen 
har handlat om utställningsanalys eller beskrivit lärande på museum i 
termer av utvecklad begreppsförståelse. Det finns därmed en brist på 
studier som tar hänsyn till hur utformningen av utställningar får betydelse 
för besökares meningsskapande och lärande. Studien kan i viss mån 
relateras till det fält som internationellt sett benämns visitor studies 
(besökarstudier). Museer och lärande är här ett etablerat begreppspar, 
men synen på lärande är ofta nog kopplad till resultatet mer är till själva 
aktiviteten. Studier av lärande på museer tenderar dessutom att utgå från 
ensidig metodologi, där det talade och skrivna språket utgör det 
teckensystem som anses mest betydelsebärande. Med den här studien har 
jag därför haft ambitionen att introducera och pröva hur flertalet 
datainsamlingsmetoder kan användas för att studera meningsskapande 
och lärande inom detta fält. En viktig aspekt av avhandlingsarbetet har 
handlat om att hantera och presentera materialet på ett sådant sätt att 
materialets rikedom sätts i förgrunden. 

En kvalitativt upplagd fallstudie som denna kan ge oss en djupare 
förståelse av den rika variationen i olika kommunikativa situationer och 
miljöer. Det arbete jag presenterar betraktar jag som prövande och 
utforskande. Studiens resultat visar upp en karta med variationer och bör 
alltså inte betraktas som ett försök att avgöra vad som är bra eller dåligt 
inom museipraktiken. Även om min avsikt inte har varit att direkt svara 
på hur utställningarna ’fungerar’, hoppas jag att materialets bredd och de 
frågor jag ställer i studien kan utgöra inspiration för verksamma inom 
museiområdet. Förhoppningsvis kan avhandlingen bidra till att ge 
perspektiv på kommunikationsprocesser i museiutställningar. 

Studien är således motiverad av att det saknas forskning, särskilt i 
Sverige, inom detta område (jfr även MacDonald & Basu, 2007: 21; 
Insulander, 2005). Kombinationen av besökarstudie och noggrann 
utställningsanalys är ovanlig även i ett internationellt perspektiv. Mitt 

                                                      
3 En intervju med utställningens producent finns med i avhandlingens appendix 1, i syfte 
att skapa ett sammanhang kring denna studie. 
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bidrag är att jag gör en mer djupgående undersökning av kommunikation 
och lärande i museiutställningar, utifrån ett i sammanhanget relativt 
oprövat teoretiskt perspektiv; ett designorienterat multimodalt perspektiv 
på lärande (Rostvall & Selander, 2008; Kress, 2010). Designbegreppet 
lyfter fram hur formande aspekter är en del i allt lärande, oavsett miljö 
och situation. Det är min förhoppning att de aspekter av lärande som 
genom studien blir synliga också kan ha betydelse för hur vi ser på 
lärande också i andra sammanhang, exempelvis när det gäller 
undervisning. 

Avhandlingens vetenskapliga kontext 
Avhandlingen har ingått som en del i projektet Museet, utställningen, 
besökaren. Meningsskapande på en ny arena för lärande och 
kommunikation, som finansierades av Vetenskapsrådet och pågick under 
åren 2007–2010 (se t.ex. Diamantopoulou, 2008; Fors, under tryckning; 
Insulander, 2008; Insulander & Lindstrand, 2008). Projektets 
övergripande syfte handlade om att undersöka centrala aspekter av 
museernas nya roll i samhället, genom att fokusera på museet som 
institution, dess verktyg för att kommunicera med sin publik samt på 
museibesökarna och deras gensvar som det framträdde i användningen av 
de olika resurserna och budskapen. Projektet genomfördes i form av tre 
delstudier som korresponderade mot de angivna aspekterna. Föreliggande 
avhandlingsstudie ingick i delprojektet Att läsa museet. Besökares 
engagemang, som fokuserade besökare och deras meningsskapande på tre 
olika museer i Stockholm och i London. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att, utifrån ett designorienterat multimodalt 
perspektiv, beskriva och analysera hur besökare engagerar sig och skapar 
mening i museiutställningar utifrån de semiotiska resurser som erbjuds 
dem. Ytterligare ett syfte är att beskriva och analysera utställningarnas 
design. 

I arbetet med studiens data har följande forskningsfrågor preciserats: 

1. Hur kan utställningarnas meningspotential beskrivas och jämföras och 
hur konstrueras meningar om forntiden? 
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 2. Vilka semiotiska resurser används av besökarna? Vilken mening kring 
utställningarna skapar de olika besökarna utifrån dessa resurser? 

3. Hur kan relationen mellan utställningens design och besökarnas 
teckenskapande tolkas och förstås i termer av lärande? 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är uppdelad i åtta kapitel. Kapitel 1 ger en bakgrund till 
studien samt presenterar motiv för dess genomförande. Problemet 
specificeras i syfte och frågeställningar. I kapitel 2 redogör jag för den 
forskning som har relevans för studiens problemområde och som därmed 
bidrar till att positionera studien inom ett forskningsfält. Kapitel 3 
presenterar det designorienterade multimodala perspektivet och de 
centrala begrepp som avhandlingen vilar på. I kapitel 4 gör jag en 
precisering av studiens kunskapsobjekt. Vidare redogör jag för 
undersökningens utformning med urval och avgränsning, liksom för hur 
data har bearbetats och analyserat. Även etiska hänsynstaganden tas upp 
här. Resultatkapitlen; kapitel 5, 6 och 7, är uppdelade i utställningsanalys, 
besökarstudie samt en jämförande analys där jag redogör för hur 
delresultaten från utställningsanalysen och besökarstudien kan förstås i 
relation till varandra. Jag diskuterar även hur resultatet kan förstås i 
relation till tidigare forskning. I kapitel 8 diskuterar jag slutligen hur 
studien kan förstås i ett vidare, institutionellt perspektiv. Här reflekterar 
jag även över forskningsprocessen och ger förslag på fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Inledning 
Det här är en didaktisk studie, där jag i första hand är intresserad av att 
utforska meningsskapande och lärande i de miljöer som formas i 
museiutställningar. Ett designorienterat perspektiv på lärande fokuserar 
på individers intressen i en specifik social situation, där teckensystem och 
media transformeras och representeras i en sekvens av kreativt 
teckenskapande. Ett museum är ett exempel på en arena där 
meningsskapande och lärande kan äga rum. 

I relation till studiens syfte har jag valt att särskilt problematisera hur 
lärande tematiseras och framställs inom museiforskning. Urvalet är 
baserat på en vid definition av museer, med forskning som undersökt 
lärandeaspekter i relation till såväl konstmuseer som science centers, med 
en viss betoning på kulturhistoriska museer. Kapitlet struktureras i tre 
delar, där jag till att börja med riktar intresse mot forskningsöversikter 
och teoretiskt orienterad forskning som lyfter fram och diskuterar 
museerna som en lärandearena. Utöver detta redogör jag för empiriska 
studier som utforskar och analyserar besökares lärande. Här handlar det 
särskilt om vilken syn på lärande som framträder inom dessa studier. Till 
sist redogör jag för studier som inriktar sig på utställningars 
meningspotential, där utställningsanalys är centralt. 

Forskning kring museer som en arena för lärande 
Museer utgör i denna studie ett exempel på en arena där lärande kan äga 
rum. Forskningen kring lärande på museer är i Sverige relativt begränsad 
(Insulander, 2005), även om det på senare år har kommit flera empiriskt 
orienterade avhandlingar.4 En liknande bild kan ses i övriga Norden, där 
de satsningar som har gjorts främst har varit beroende av enskilda 
personers intressen och insatser, vilket gör det svårt att dra några 
generella slutsatser utifrån dess resultat (Illeris, 2004). Mot denna 

                                                      
4 Se exempelvis Axelsson, 2009 och Fors, 2006. 
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bakgrund är det intressant att se hur flera större projekt nu kommer till 
stånd genom omfattande forskningsansökningar och program både i 
Sverige, Norge och i Danmark.5 Internationellt sett finns dock omfattande 
forskning på området, med dynamiska centrum i bland annat 
Storbritannien, USA och Australien. Det finns flera, delvis 
kompletterande översikter, som behandlar områdets utveckling och 
forskningsläget under 2000-talet. I en brittisk översikt förs bland annat 
fram att kritisk teori vunnit mark när det gäller teoretiska perspektiv i 
nyare brittisk forskning och att även sociala lärandeteorier blivit allt 
vanligare i forskning inom området (Hooper-Greenhill & Moussouri, 
2002). I ett temanummer i den amerikanska tidskriften Science education 
lyfter man likaså fram att ett slags perspektivskifte har ägt rum inom 
forskningen kring lärande på museer, med det sociokulturella 
perspektivet som ofta förekommande teoretiskt perspektiv. Författarna 
lyfter också fram hur datainsamlingsmetoderna har utvecklats, från att 
tidigare främst ha handlat om intervjuer och enkäter till att nu också 
innefatta metoder där ny teknik är central (Dierking, Ellenbogen & Falk, 
2004). I många studier synes lärande, trots hänvisning till ett 
sociokulturellt perspektiv, ändå förknippas med inlärning av 
faktakunskaper och knyts ofta till en utvecklad begreppsförståelse 
(Pierroux, 2006: 50). Lärande blir då kopplat till mentala processer och 
till resultat, medan det sammanhang där själva aktiviteten och görandet 
sker, lämnas därhän. 

Flertalet teoretiska arbeten som diskuterar museer som en arena för 
lärande, har också ambitionen att skapa en modell för hur museilärandet 
går till, baserat på faktorer som anses påverka lärandet. George Heins 
Learning in the museum är ett ofta citerat verk (Hein, 1998) där 
författaren diskuterar kunskapssyn i relation till teorier om lärande och 
presenterar en modell där ett konstruktivistiskt perspektiv är centralt. Den 
modell som Hein föreslår har ett till synes normativt syfte där målet är att 

                                                      
5 Föreliggande avhandlingsarbete är del i ett större projekt som finansierats av 
Vetenskapsrådet; Museet, utställningen, besökaren. Meningsskapande på en ny arena för 
lärande och kommunikation. I skrivande stund görs satsningar i Norge, på 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som ålagt sig själv att forska kring 
konstpedagogik i basutställningar. Även InterMedia driver ett fyraårigt projekt kallat 
CONTACT, som syftar till att undersöka hur digital teknologi påverkar museernas 
kommunikativa praktiker, i synnerhet när det gäller det publika arbetet med unga. I 
Danmark genomförs en satsning på forskning kring ungas lärande på museer och science 
centres, vid forskningsgruppen DREAM (Danish Research Centre on Education and 
Advanced Media Materials). Anne Kahr Højlands avhandlingsprojekt kan nämnas som ett 
exempel på den forskning som bedrivs inom DREAM. Hennes studie inbegriper dels 
utvecklingen av en ’personlig utställning’ som är en interaktiv berättelse som möjliggörs 
med ny teknologi, samt en undersökning av lärandet som möjliggörs inom utställningen i 
fråga.   
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skapa goda förutsättningar för lärande. Heins slutsats är att besökare lär 
sig bäst i utställningar som är tillgängliga både fysiskt, socialt och 
intellektuellt. För att lärande ska kunna ske, är det enligt detta synsätt 
avgörande att individen aktivt deltar i skapandet av kunskap och att en 
koppling görs till tidigare erfarenheter och kunnande. Trots hänvisningar 
till Vygotskij och det sociala opererar Hein på en intrapersonell nivå, 
eftersom han menar att kunskap är något som konstrueras i individens 
’huvud’ (Hein, 1998: 156). Det filosofiska perspektiv som ligger bakom 
ett sådant resonemang brukar gå under benämningen rationalism, där 
lärande uppfattas som något som sker inom den lärande individen och 
som är beroende av individens givna förutsättningar och förmågor (Säljö, 
2005: 17; Säljö, 2009). 

Falk & Dierking (2000) har ett liknande normativt syfte, där de 
föreslår en modell för lärande som de kallar den kontextuella 
lärandemodellen. Den kan förstås som grundad i både sociala och 
konstruktivistiska lärandeteorier och författarna lyfter här fram att lärande 
påverkas av många olika faktorer. Centralt är kopplingen mellan lärandet 
och den specifika platsen eller situationen. I forskningsstudier har 
modellen använts i det som kan benämnas psykometriska mätningar av 
lärande, där ökad begreppsförståelse står i fokus (Adams, Falk & 
Dierking, 2003). Trots föresatsen att uppmärksamma lärandets sociala 
och situerade dimension, ligger Falks & Dierkings intresse därigenom på 
mentala processer där individen själv internaliserar och assimilerar 
information. Såväl Hein som Falk & Dierking har ambitionen att visa på 
museers särställning som lärmiljöer. Falk & Dierking talar om ’free-
choice learning’ för att särskilt lyfta fram att lärande utanför skolan 
kännetecknas av frivillighet. Denna frivillighet menar de hänger samman 
med förändringar i samhället som innebär att vårt förhållande till 
auktoritet och kunskap har ändrats, på så sätt att individen får allt större 
handlingsutrymme. Författarna pekar på att tidigare exkluderade röster nu 
inkluderas på museerna och att free-choice learning ska ses i ljuset av 
sådana samhälleliga förändringar. En invändning kring begreppet free-
choice learning är betoningen på att själva lärandet alltså skulle skilja sig 
åt i miljöer med olika grad av formalisering. Istället kan vi, i enlighet med 
det teoretiska perspektiv som förs fram i den här avhandlingen, förstå 
lärande som en social meningsskapande aktivitet, oavsett inramning. 

I anslutning till detta kan det perspektiv som Eilean Hooper-Greenhill 
företräder nämnas. Hon för fram museer som platser för 
meningsskapande, där besökarens intresse och deltagande i museernas 
kommunikationsprocess blir central (Hooper-Greenhill, 1991). 
Författaren presenterar det hon kallar ”en ny kommunikationsmodell” för 
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museer som är baserad på en kommunikativ semiotik (semiology of 
communication). En sådan modell, menar hon, både belyser och 
utvecklar museernas praktiker och fokuserar på de budskap som museer 
medvetet kommunicerar till sina besökare. Hooper-Greenhills modell 
inbegriper ett team av kommunikatörer och aktiva meningsskapande 
individer, som i en ömsesidighet ger impulser och påverkar de meningar 
och de kommunikativa media som används i meningsskapandet. Målet är 
att arbeta tillsammans med publiken för att producera kommunikativa 
system. En kritik Hooper-Greenhill riktar mot tidigare studier av 
utställningars mening, handlar om forskarnas ambition att avtäcka 
museers gömda ideologiska budskap. Som jag förstår Hooper-Greenhill, 
är ambitionen att ’säkra’ museernas kommunikation, så att vetenskapen 
blir direkt kopplad till och ’användbar’ i praktiken, vilket jag inte ser som 
min uppgift här.6 

Museipedagogik som kunskapsområde behandlas av Berit Ljung, som 
prövar hur John Deweys texter och i synnerhet begreppet erfarande 
(experience) kan användas i en kommunikativ referensram för museer 
(Ljung, 2009). Ljung för fram erfarande som något aktivt pågående som 
inbegriper en handlingsberedskap. Vidare medför erfarande, av 
exempelvis ett museiföremål, en förändring av den erfarande personen, 
men även det som erfars, dvs. föremålet, förändras. Synsättet ligger nära 
min egen hållning, där jag i denna avhandling för fram hur 
museiutställningen får sin mening i mötet med besökarna. I en analys av 
museibesökares meningsskapande visar jag hur utställningen 
transformeras och konstitueras av deltagarnas egna erfarenheter och 
berättande. 

Helene Illeris har i sin forskning särskilt intresserat sig för området 
konstpedagogik och för där fram ett perspektiv på museer som en 
performativ plats, där aspekter av maktutövning finns som ett centralt 
spår (Illeris, 2006; 2007). Med utgångspunkt i dagens museipolitik och 
den demokratiska samhällsutvecklingen problematiserar Illeris hur det 
blir möjligt att tillgängliggöra kulturarvet för alla. I artikeln från 2006 
undersöks hur museer relaterar till neoliberala diskurser. Illeris utgår från 
exempel på hur publiken positioneras i talet om livslångt lärande, som 
dels ger konnotationer till demokratiska ideal men också handlar om att 
utveckla kompetenser som ger ökad anställbarhet. I sin analys 
dekonstruerar Illeris maktrelationer i webbsidetexter och pekar på 

                                                      
6 Genom att analysera både utställningar och besökares meningsskapande kan vi som 
forskare istället peka på förhållanden i kommunikationsprocessen och ställa frågor som i 
praktiken inte har uppmärksammats. Utgångspunkten för analysen är alltså inte 
utställarnas intention. 
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empiriska exempel från sin egen forskning där unga museibesökare 
istället positioneras som deltagare som själva ansvarar för att finna vägar 
till lärande. 

I artikeln från 2007 diskuterar Illeris lärmiljön på konstmuseer och 
gallerier som en ”visuell händelse” och hur den lärande individens 
”seende” påverkas i miljön. Artikeln behandlar empiriska exempel från 
studier som fokuserat undervisning i konstmuseer. Metoderna som 
användes i studierna var observationer samt intervjuer i samband med 
undervisning i och utanför skolsammanhang. Resultaten visar hur tidigare 
dominerande praktiker för seende kan utmanas genom nya experimentella 
undervisningsmiljöer på konstmuseer. De praktiker som kallas ”the 
disciplined eye”, ”the aesthetic eye” och ”the desiring eye”, ersätts av 
”the friendly eye”, där deltagarna och konstverket står i dialogisk och 
ömsesidig relation till varandra. 

I forskningsrapporten Konsten som läranderesurs undersöker Illeris 
tillsammans med Venke Aure och Hans Örtegren lärandesyn, 
pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer 
(Aure, Illeris & Örtegren, 2009). Här rapporteras resultaten från en 
omfattande studie av konstpedagogisk verksamhet och kompetens i ett 
nordiskt jämförande perspektiv. Studiens övergripande frågeställningar 
rör bland annat vilken lärandesyn som framträder i de utvalda museernas 
konstpedagogiska verksamhet samt hur verksamheten förhåller sig till 
arbetet med social inklusion. Här framträder en bild av en konstorienterad 
lärandesyn på museerna, där ”konsten” placerar sig i centrum medan 
”relationen” eller ”eleven” inte tilldelas samma betydelse. 

I vidare bemärkelse kan det perspektiv som Illeris, Aure och Örtegren 
för fram sägas vara inriktat mot att skapa ett samhälle som kännetecknas 
av delaktighet och dialog och där menar författarna att konstpedagogiken 
har en viktig roll att spela (Illeris, 2006; 2007; Aure m.fl, 2009). Här 
finns likheter med den nu aktuella studien, som lyfter fram att den 
institutionella iscensättningen har en avgörande betydelse för 
meningsskapande aktiviteter på museet. 

Forskning med fokus på besökares lärande 
Det finns en mängd internationella studier som kan föras till traditionen 
kring visitor studies. Studierna har ofta ett utvärderingssyfte, där man är 
intresserad av att följa upp hur väl besökarna tar till sig utställningars 
innehåll. Ofta rör det sig om kvantitativt orienterade studier, med syftet 
att mäta och bedöma lärandet utifrån i förväg uppställda förväntningar 
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hos utställare eller forskare. Föreliggande studie har helt andra syften, där 
fokus istället ligger på besökarnas agens och på kvalitativa nyanser i 
lärandet. Om 70- och 80-talens visitor studies lutade sig mot 
lärandemodeller från behavioristisk psykologi, så har senare tiders studier 
kring lärande på museer istället varit mestadels kvalitativa och 
förespråkat en konstruktivistisk lärandesyn (Hooper-Greenhill & 
Moussouri, 2002). Ett exempel är en studie av Hooper-Greenhill & 
Moussouri från 2001, där författarna intar ett i huvudsak 
konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Studien, som genomfördes på ett 
konstmuseum, rör besökares tolkningsstrategier, som i studien framträder 
genom muntliga uttalanden under museibesök (Hooper-Greenhill & 
Moussouri, 2001). Strategierna tolkas mot besökarnas socioekonomiska 
bakgrund och lärande kopplas till användning och förståelse av begrepp 
och till för konstområdet relevant terminologi. 

Centralt i Hooper-Greenhills fortsatta studier är ambitionen att ’mäta’ 
lärande, enligt en metod som utvecklats utifrån ett politiskt initiativ att 
finna bevis för ’effektiviteten’ i museilärandet i Storbritannien. Sålunda 
talar Hooper-Greenhill om de ”learning outcomes” som museibesök kan 
ge och stödjer sig på statistiska resultat från flera stora nationella studier 
(Hooper-Greenhill, 2007). Trots författarens försäkran om att ’mätandet’ 
ändå fångar de lärandes meningsskapande, deras ”performance” liksom 
lärandets komplexitet, kvarstår det faktum att lärande betraktas som en i 
huvudsak individuell och mental process, utan koppling till det sociala. I 
en undersökning av elevers lärande förekommer teckningar och 
tillhörande skriven text och Hooper-Greenhill menar att dessa uttrycker 
elevernas tankar, känslor och uppfattningar om sitt besök, men hon 
utnyttjar inte den potential som finns i dessa representationer för att i 
detalj analysera meningsskapande i olika teckensystem. Det som istället 
lyfts fram är det skrivna språket som visar att eleverna ”tyckte om 
besöken”, att de ”hade kul” och att museer därför möjliggör starka 
reaktioner hos de besökare som kommer dit (Hooper-Greenhill, 2007). 

Medan konstruktivistiska perspektiv har riktat fokus mot individens 
upplevelser i relation till den omgivande världen, har istället ett antal 
studier med ett sociokulturellt perspektiv betonat lärandets sociala 
dimensioner. Det sociokulturella perspektivet har även medfört en 
metodutveckling genom intresset för exempelvis samtal och aktiviteter 
där etnografiskt inspirerade metoder som deltagande observation (också 
över tid), djupintervjuer och videodokumentation har använts i olika 
kombinationer. Karen Knutson, Joyce Fienberg och Gaea Leinhardt har i 
flera studier utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där de 
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riktat in sig på samtal mellan museibesökare i olika slags museer.7 I 
Fienberg & Leinhardt (2002) ligger betoningen på besökares identitet och 
förförståelse, i en studie kring några besökare som i grupp ser en 
utställning på ett historiskt museum. Besökarnas samtal analyseras med 
avseende på både struktur och relationen mellan samtalens innehåll och 
besökarnas identitet. Forskarna drar slutsatsen att samtalens komplexitet 
hänger samman dels med tidigare förförståelse men även utställningens 
organisation. I Leinhardt & Knutson (2004) sammanfattas resultat från 
flertalet studier, där författarna också utvecklar en slags modell av 
centrala element som ingår i museilärande, som de beskriver i följande 
termer: ”The model considers learning to be a form of conversational 
elaboration among participants.” (Leinhardt & Knutson, 2004: xiii). 
”Elaboration” står här för en utveckling av tidigare kunskaper, eller en 
slags modifiering av antaganden vid en tidpunkt till en annan. Modellen 
har bland annat kritiserats för ambitionen att ’mäta’ lärandet, genom att 
samtal mellan initierade besökare anses ha en högre grad av elaboration 
än samtal mellan personer utan specifika kunskaper (Pierroux, 2006). 

Kirsten Ellenbogen utgår från etnografisk metod i sin 
avhandlingsstudie om den roll naturvetenskapliga museer och science 
centers spelar i familjers liv (Ellenbogen, 2003). Studien är ett exempel 
på ett i forskningen allt större intresse för just familjen som en 
praktikgemenskap där lärande och identitetsformering äger rum (jfr även 
Moussouri, 1997; Crowley & Jacobs, 2002). Genom deltagande 
observation med fältanteckningar och videodokumentation följde 
Ellenbogen fyra familjer under 18 månader vid de tillfällen då de besökte 
museer, andra besöksmål eller samlades för familjeaktiviteter i hemmet. 
Familjerna karaktäriserades som frekventa museibesökare. Studien visar 
hur deltagandet i olika naturvetenskapliga aktiviteter formar 
familjemedlemmarnas förståelse av vad naturvetenskap är och att 
interaktionen med naturvetenskapen också formar familjernas identitet. 
Ellenbogens fokus på kommunikationens sociala natur och lärande som 
nära förbundet med identitetsformering ligger nära det perspektiv jag 
själv för fram i avhandlingen, men en viktig skillnad är hennes ensidiga 
fokusering på det talade språket som meningsskapande resurs. 

När det gäller forskning i ett nordiskt sammanhang vill jag nämna 
Palmyre Pierroux som i sin sammanläggningsavhandling bland annat 
studerat hur skolungdomar behärskar begrepp från estetik och modern 
konst, både i skola och på museum (Pierroux, 2006). Hennes studie riktar 

                                                      
7Leinhardt, Knutsen, Fienberg och Ellenbogen var några av de forskare som deltog i det 
nationsomfattande projektet MLC, som drevs av University of Pittsburg och pågick 
mellan åren 1997-2003; http://mlc.lrdc.pitt.edu/.  
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sig mot lärande i skola och på museum och i fokus står hur de båda 
sammanhangen formar studenternas förståelse av vad konst är. I studien 
utmanas föreställningen om formellt och informellt lärande, då Pierroux 
för fram ett sociokulturellt perspektiv på lärande som en kulturell och 
situerad aktivitet vilken formar, och formas av, sociala praktiker. Ett 
resultat är att de diskursiva strukturerna styr och begränsar de meningar 
om konst som blir möjliga för eleverna (Pierroux, 2006). 

I projektet GIDDER undersöker Pierroux hur ”multiliteracies” eller 
kompetens i sociala media och mobil teknik, får betydelse för ungdomars 
meningsskapande kring samtidskonst, både på museum och i skolan 
(Pierroux, under tryckning). Författaren lyfter fram hur dessa teknologier 
samverkar med andra semiotiska verktyg och teckensystem för att 
mediera meningsskapande inom konsten som kunskapsdomän. Resultaten 
visade att de teknologier som utnyttjas i studien både understödjer och 
skapar hinder i studenternas samarbete och meningsskapande. 
Metodologiskt hänvisar Pierroux i båda studierna till etnografi och till 
interaktionsanalys, där uppmärksamhet riktas mot inte bara det talade och 
skrivna språket, utan även mot andra semiotiska resurser som rummet och 
deltagarnas fysiska orientering och gestik. Data består bland annat av 
videoinspelningar, där analysen fokuserar på det talade språket och hur 
olika aktiviteter stöds av de diskursiva mönstren (Pierroux, 2006; 
Pierroux, under tryckning). 

I Sverige är Vaike Fors avhandling kring ungdomars sociala aktiviteter 
på ett science center, ytterligare ett exempel på forskning som 
problematiserar just ungdomars möjligheter till deltagande och att skapa 
mening i museisammanhang (Fors, 2006). Med ett perspektiv som är 
inspirerat av sociokulturell teoribildning och visuell etnografi har Fors 
analyserat ungdomarnas egna videofilmer från besök och vidare 
arrangerat möten då ungdomarna tillsammans med forskaren reflekterar 
över filmerna och sitt förhållande till science centret. Lärande, som Fors 
för fram som en viktig aspekt av de möten som sker i utställningen, 
betraktas här som ”an emergent property of being involved in practices, 
and is a natural part of engaging in joint action.” (Fors, 2006: 50). 
Resultatet visar att utställningens olika interaktiva delar många gånger 
skapar hinder för lärande. Fors för samtidigt fram hur videokameran 
utgör ett viktigt redskap som blir avgörande för vad ungdomarna riktar 
sig mot i sin aktivitet i utställningen. Den ger dem möjlighet att själva 
utveckla strategier för att bidra till den mening som skapas i science 
centret. Genom att låta ungdomarna delta i tolkningen av de olika 
utställningsstationerna och bidra till skapandet av mening kring olika 
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aktiviteter, kan science centers potentiellt vara platser där besökare kan 
utveckla social identitet, menar Fors (2006). 

Ovan nämnda studier sätter fokus på aspekter av meningsskapande och 
lärande, men ger ofta en relativt skissartad redogörelse av de resurser för 
lärande som finns i de aktuella utställningarna. Cecilia Axelsson har i sin 
forskning undersökt museiutställningen som en historieförmedlande 
process och hur museer behandlar frågor om demokrati, integration och 
jämställdhet (Axelsson, 2009). I fokus står två utställningar om migration 
och kulturmöten, dit skolklasser kommer som ett led i undervisningen. 
Undersökningen ställer dels frågor om hur utställningen konstruerar 
mening kring historien i ett demokratiperspektiv och hur elever använder 
och uppfattar de utställningar som de besöker. I den historieförmedlande 
processen ingår olika stadier som Axelsson definierar som produktion, 
förmedling och mottagning. Produktionen handlar om utställningens 
innehåll, där Axelsson särskilt undersöker de demokratiska målen men 
också producenternas intentioner och mål. Förmedlingsskedet handlar om 
mötet mellan museet och besökaren, genom analys av visningarna och 
intervjuer med de pedagoger som genomförde visningarna. Mottagandet 
handlar slutligen om elevernas och lärarnas användning av utställningen, 
vilket studeras genom intervjuer med desamma. Axelssons 
lärandebegrepp utgår från en demokratisk utbildningsteori och hennes 
resultat visar att museiutställningarna visar upp en ensidig bild av 
historien och att de därmed missar de demokratiska målen. Liksom Fors 
(2006) lyfter Axelsson fram besökarens möjlighet till deltagande, där ett 
fördjupat historiemedvetande kan komma till stånd om elever blir 
medskapare av den mening som formas i utställningarna. Axelssons 
terminologi kring den historiska kommunikationsprocessen och elevers 
lärande riskerar dock att ge andra konnotationer, vilka kan föras till en 
syn på kommunikation och lärande som en mer eller mindre linjär 
process. 

Flertalet av de studier som presenterats ovan fokuserar på det talade 
och skrivna språket som meningsbärande resurs. Ett undantag är studier 
av Dirk vom Lehn och Christian Heath m.fl. som på olika typer av 
museer analyserar interaktion på mikronivå genom fokus på gestik och 
kroppsrörelser (Heath, Luff, vom Lehn, & Hindmarsh, 2002; Heath, Vom 
Lehn & Osborne, 2005; vom Lehn, 2005). De utgår från etnometodologi 
och samtalsanalys och undersöker hur besökare skapar och koordinerar 
handlingar i samspel med varandra, både besökare i sällskap med 
varandra och besökare som råkar befinna sig i samma utrymme. Data i 
form av fältanteckningar från observationer liksom videoinspelningar i 
anslutning till specifika utställningsstationer eller objekt, har samlats in i 
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syfte att dokumentera olika slags besök och besökare. Undersökningarna 
har visat att många så kallade interaktiva stationer på science centers 
endast stödjer begränsade former av deltagande och samspel. Studier 
kring interaktion vid målningar och skulpturer på konstmuseer visar å 
andra sidan hur besökare socialt organiserar sitt seende och 
meningsskapande genom att imitera varandra. Det tar sig uttryck genom 
att deltagare söker sig till konstverk som andra tittar på och genom att de 
gestikulerar för att i kommunikationen med andra betona särskilda 
kvaliteter hos konstverken i fråga.  En målsättning med studierna är att 
utveckla design som ökar besökarnas deltagande och samarbete i 
museiutställningar. 

Forskning med fokus på utställningsanalys 
Analyser av hur mening konstrueras i utställningar har i forskningen 
genomförts med utgångspunkt i flertalet perspektiv. Humanistisk 
forskning har tenderat att rikta in sig mot teoretiska och historiska studier 
av utställningar (se t.ex. Preziosi, 2003; Smeds, 2005; Smeds, 2009) men 
det finns också exempel på forskare som ställer samtida utställningar i 
centrum för sitt intresse (t.ex. Mordhorst & Wagner Nielsen, 2000; 
Solhjell, 2001). Företrädare för samhällsvetenskaplig forskning har också 
riktat intresse mot samtida utställningar (t.ex. Börjesson, 2005; Stenglin, 
2004). Här redogör jag för några exempel på forskning som på olika sätt 
gör anspråk på att beskriva och analysera samtida museiutställningar. 

Mordhorst & Wagner Nielsens studie från 2000 utgår från estetisk 
teori för att undersöka formens betydelse, eller mening, i den 
kulturhistoriska utställningen. Författarna menar att varje uttryck har en 
form och ett innehåll som står i ett dialektiskt förhållande till varandra, 
som inte är identiska och som därför kan skiljas ut från varandra. Enligt 
författarna har den kulturhistoriska utställningen en egen form, som kan 
motsägas av det innehåll (det tema) den behandlar. Karaktäriserande för 
den kulturhistoriska utställningen menar Mordhorst & Wagner Nielsen är 
en kronologisk ordning, antropocentrism (hänvisning till människan och 
dennes historia), objektivitet, en nationell avgränsning och en 
undervisande ambition. En konflikt mellan form och innehåll föreligger 
då utställare vill behandla ett ämne som ligger utanför formens ramar, 
som står i kontrast till det innehåll som formen bär med sig. Författarna 
menar att så länge formen är given och inte föremål för reflektion, 
kommer kuratorerna att vara bundna av dess innehåll. I studien ges fyra 
exempel på utställningar som på olika sätt förhåller sig till 
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formproblematiken och som författarna beskriver som faser i uppgörelsen 
med den kulturhistoriska utställningen. Mordhorst och Wagner Nielsens 
studie kan i första hand ses som ett teoretiskt bidrag och inte som ett 
exempel på hur utställningsanalys kan genomföras. Analysen utgår från 
de kriterier som nämnts ovan, men författarnas analysmodell framträder 
dock inte särskilt tydligt. Att formen har betydelse för det innehåll som 
presenteras, är ändå en viktigt poäng som tydligt framträder. Däremot 
framstår författarnas utgångspunkt om att form och innehåll kan 
behandlas separat som svårbegriplig i ljuset av det perspektiv som jag 
själv för fram i den här avhandlingen (Mordhorst & Wagner Nielsen, 
2000). 

Dag Solhjell presenterar i sin studie från 2001 ”en teori om 
kunstformidlingens praxis”, vilken främst riktas mot samtida 
konstutställningar och basutställningar på konstmuseer. Solhjells 
huvudbegrepp är hämtade från litteraturteori, där konstverken förstås som 
texten och kontexten är den mentala förståelseram som verken ryms inom 
(t.ex. konsthistorien) och paratexterna de fysiska företeelser (t.ex. 
scenografi och arkitektur) som placerar in verken i dess kontext. Solhjell 
betraktar här kontexten som förmedlingens innehåll, medan paratexterna 
är förmedlingens form. Till dessa begrepp kopplas termer från retoriken, 
för att beskriva hur curatorn retoriskt ordnar utställningen. Solhjells 
studie innehåller en metod för läsning av utställningar där beskrivning, 
analys och samlad tolkning ingår. Analysens huvudfokus ligger på 
paratexternas regi och retorik, där curatorns samlade berättelse 
framträder. I Solhjells analys ligger fokus på producenten, vilket får till 
följd att relationen till besökaren/läsaren får en mer undanskymd roll 
(Solhjell, 2001). 

Mats Börjesson (2005) gör en diskursanalytisk läsning av några 
samtida museiutställningar och undersöker mer precist hur sociala 
kategorier presenteras och vilka former av berättande som utställningarna 
rymmer. En central fråga handlar om vad utställningen ”gör” och hur 
utställningarna gör anspråk på att presentera en ”sanning”. Den position 
som Börjesson intar innebär att intresset riktas mot vad som händer när 
utställningen betraktas som en handling, där dess olika resurser 
samverkar i den mening som skapas. Analysen utgår från det språkliga 
uttrycket och söker inte efter bakomliggande budskap. Börjesson studerar 
i första hand utställningens skrivna texter. Här framgår det hur vissa 
sociala kategorier får representera en plats eller en tidsperiod. Resultatet 
visar att det i utställningen finns en komplex relation mellan valbara och 
icke valbara kategorier, som i första hand kan kopplas till frågor om 
identitet. I utställningarna gör man upp med gamla tiders 
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historieskrivning och förtryck mot minoritetsgrupper, men ersätter de 
gamla berättelserna med nya normativa berättelser och en diskurs om 
likhet över nations- och tidsgränser. I Börjessons analys av vad 
utställningen gör, poängterar han att skildringen endast är en av flera 
tänkbara. Angreppssättet ligger nära mitt eget, där jag analyserar 
utställningens meningspotential, men med fokus på teckensystemens roll 
för den mening som skapas. I Börjessons text ligger betoningen dock på 
en detaljerad analys av just de sociala kategorierna. Min egen analys 
avser istället ge en mer generell, beskrivande bild av hur forntiden 
framställs på olika nivåer. 

Med utgångspunkt i ett genusperspektiv undersöker Wera Grahn tre 
kulturhistoriska museiutställningar (Grahn, 2006). Hennes narrativa 
analysmodell innebär att gå från del till helhet. Först gör hon en 
dekonstruktion av utställningarnas berättelse på delnivå, för att undersöka 
hur dessa tillsammans formar en berättelse. Med utgångspunkt i detta 
sammanhang gör hon sedan en konstruktion som utgör en ny berättelse, 
vilken innehåller en tentativ modell för hur museer skulle kunna integrera 
genus i sina utställningar. Grahn använder analysbegreppen ”museala 
fakta”, ”skript” och ”utställningens poetik”. Museala fakta anspelar på 
urvalsprocessen, institutionaliseringsprocessen och det narrativa 
offentliggörandet på museer. Skriptbegreppet används för att undersöka 
hur artefakter kan främja eller begränsa relationer mellan människor, 
samtidigt som det är ett verktyg för att analysera förhållanden mellan 
människor och den materiella omgivningen. I praktiken innebär analysen 
att Grahn undersöker hur utställningen antyder att kvinnor och män bör 
förhålla sig till artefakter och andra resurser i utställningen, men även 
kategorierna kön, etnicitet, sexualitet och klass inkluderas i analysen. 
Utställningens poetik är ett begrepp som betecknar relationen mellan 
utställningens inre beståndsdelar och de prioriterade betydelser som 
delarna antyder. Grahn undersöker genom en närläsning, hur olika 
resurser har samordnats och hur dessa tillsammans styr in mot vissa 
läsningar (Grahn, 2006). I Grahns framställning av metoden synliggörs 
tillvägagångssättet inte tillräckligt tydligt. Som läsare blir det därmed 
svårt att följa analysens olika steg. 

Louise J. Ravellis bok om museitexter från 2006 är ett teoretiskt bygge 
av hur kommunikation på museer kan förstås utifrån ett socialsemiotiskt 
perspektiv, främst med stöd i Hallidays funktionalistiska lingvistik 
(Ravelli, 2006). Det är i första hand skrivna texter som står i fokus för 
Ravelli, men hon resonerar även kring det vidgade textbegreppet och hur 
vi kan förstå ett museum i sin helhet såsom text. Ravellis bok ger främst 
redskap för analys av skrivna museitexter. Det socialsemiotiska 
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perspektivet innebär att språket ses som en meningsskapande resurs. 
Kommunikation är här en aktiv, social aktivitet, där mening förstås i 
relation till frågor om val och den sociala kontext i vilken meningen 
skapas. Perspektivet innebär också fokus på hur olika byggstenar spelar 
en roll när det gäller att skapa en meningsfull text och hur ”organisering” 
har betydelse för den mening som skapas. Vidare behandlas 
”interaktionell” mening, vilket handlar om relationen mellan 
textproducent och läsare. Ravelli för fram besökares agens när det gäller 
tolkning av texter, men menar att den narrativa designen på olika sätt kan 
ha en auktoritär roll när det gäller kontrollen över kommunikationen. Hon 
pekar på hur exempelvis frågor och uppmaningar gör att producenten får 
kontroll över läsaren, genom förväntan på ett svar eller en handling. Även 
innehållsliga frågor tas upp för diskussion. Resonemangen kring dessa tre 
huvudområden vilar implicit på Hallidays teori om textens 
metafunktioner; med Ravellis termer den organisatoriska (textuella), den 
interaktionella (interpersonella) och den representationella (ideationella) 
metafunktionen (Ravelli, 2006). Ravellis perspektiv ligger nära mitt eget, 
men med den viktiga skillnaden att hennes utgångspunkt är mer 
lingvistiskt förankrad än den utgångspunkt jag själv har. För henne är de 
skrivna texterna centrala för den mening som skapas i utställningar. I den 
här avhandlingen ses istället språket som en av flera teckensystem som på 
olika sätt bidrar till att skapa mening. 

Maree Stenglin har intresserat sig för museiutställningar utifrån ett 
socialsemiotiskt perspektiv och använt Hallidays metafunktioner i 
analyser av museiutställningar (Martin & Stenglin, 2007; Stenglin, 2004). 
I doktorsavhandlingen från 2004 undersöker Stenglin hur semiotiska 
resurser organiseras i museiutställningar, i syfte att skapa en ”grammatik” 
över det tredimensionella rummet. Studien har ett tydligt normativt syfte 
genom att författaren vill identifiera vilka slags rum som gör att besökare 
känner sig bekväma och trygga. Stenglin utgår från att besökares tolkning 
beror av samspelet mellan en mångfald semiotiska system: visuella 
bilder, föremål, musik, textpaneler, datorapplikationer, audiovisuella 
material och så vidare. Alla dessa spelar en avgörande roll när det gäller 
att skapa mening. När det gäller de tre metafunktionerna har Stenglin 
fokus på den interpersonella funktionen genom begreppen ”binding” och 
”bonding”. Binding handlar om det sätt på vilket människors känslor kan 
påverkas av organiseringen av det tredimensionella rummet. Bonding 
handlar om hur människor i rummet positioneras för att skapa solidaritet 
och en känsla av tillhörighet. I undersökningen analyserar Stenglin 
byggnader och utställningar genom att fokusera olika egenskaper hos 
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exempelvis väggar, tak samt golv och relaterar detta till uttalanden från 
människor som uttrycker känslor. 

I Martin & Stenglin (2007) ligger fokus på alla tre metafunktionerna 
där man undersöker hur en ideologi kring försoning materialiseras på the 
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Författarna undersöker på 
vilket sätt skillnad, kamp och samexistens påvisas genom ideationell, 
interpersonell och textuell mening i det tredimensionella rummet. Den 
ideationella metafunktionen rör utställningens struktur och författarna 
resonerar här kring hur strukturen potentiellt kan påverka besökarnas 
meningsskapande. Den interpersonella metafunktionen utgår från 
Stenglins tidigare resonemang kring känslan av trygghet och möjligheter 
till interaktion mellan deltagarna. Den textuella metafunktionen står 
slutligen för hur materialet har ordnats i utställningen: vad som är 
tematiskt och informativt framträdande i rummet, vad som presenteras 
som verkligt och idealt och hur olika aspekter skiljs från varandra i 
utställningen. De båda studierna (Martin & Stenglin 2007; Stenglin, 
2004) har ett anslag som liknar mitt eget, men med den skillnaden att det 
hos dessa författare finns ett tydligt uttalat normativt syfte. 

Alfred Pangs artikel från 2004 är ytterligare ett exempel på en studie 
som utgår från ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv i analysen av 
museiutställningar. I artikeln undersöker Pang relationen mellan museum, 
nation och historia och hur multimodala representationer av historia 
ideologiskt positionerar besökarna till att betrakta begreppet nation på ett 
särskilt sätt. Specifikt handlar det om hur Singapores nationella historia 
skapas så att den konstruerar särskilda dominerande föreställningar om 
Singapore som en nation. Pang använder metafunktionerna för att 
organisera utställningens mångskiktade meningspotential, som han ser 
som delar av en funktionell design där olika resurser har specifika 
uppgifter. Han presenterar en modell, eller en ”systemic functional 
framework” för museiutställningar som innehåller fyra olika positioner 
utifrån vilka en analys kan göras: museum, utställning, område och 
föremål. De fyra positionerna kopplas sedan till de tre metafunktionerna. 
I Pangs analys ligger fokus särskilt på utställningsnivån, där han 
analyserar utställningens narrativa design, dvs. samspelet mellan områden 
och mellan genrer (den ideationella nivån), idealbesökaren, läsväg, 
iscensättning, genomströmning, ljussättning, färg, storlek, volym, 
föremålsrekvisita (den interpersonella nivån) sammanhang, sekvensering 
av ytor, fokuspunkter, rytm, informationssammansättning samt yttre 
kohesion (textuell nivå). Pangs sätt att ta sig an utställningsanalys ligger 
nära det perspektiv som är utgångspunkten i denna avhandling, men hos 
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Pang är den detaljerade analysen förankrad i en lingvistisk 
socialsemiotisk tradition. 

Positionsbestämning 
Efter denna genomgång av tidigare forskning, är en slutsats att det råder 
brist på studier som omfattar både utställningsanalys och undersökning av 
besökares lärande. När det gäller studier av besökares lärande framträder 
det sociokulturella perspektivet som dominerande. Det som ett 
designorienterat perspektiv på lärande kan bidra med här, är en tydligare 
fokusering på hur kunskap väljs ut och presenteras, dvs. hur den designas. 
Inom det designteoretiska perspektivet betraktas kommunikation som 
multimodal. En socialsemiotisk multimodal ansats förekommer hos 
flertalet forskare som analyserar utställningar (t.ex Pang, 2004; Stenglin, 
2004), men perspektivet har knappast alls utnyttjats som teoretiskt 
ramverk i empiriska studier kring besökares lärande. Inom viss forskning 
görs tolkningen att multimodalitet handlar om att lärande främjas genom 
att individen lär via flertalet sinnen, eller genom ett erbjudande av ett 
urval medier, programmöjligheter och sätt att lära (se Lang, Reeve & 
Wollard, 2007). Multimodal forskning kopplas i dessa fall till 
resonemang kring multipla intelligenser, eller lärstilar och ses som en 
efterföljare till Howard Gardners forskning. Min egen förståelse av 
multimodalitet implicerar inte en sådan normativ syn på lärande. Jag tar i 
studien istället fasta på att all kommunikation och allt lärande alltid är 
multimodalt. Min studie riktar sig mot aktiviteter snarare än resultat och 
avser därmed att lämna ett bidrag till diskussionen om hur kunskap kan 
gestaltas. 
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3. Teori  

Inledning 
I detta kapitel redovisas studiens teoretiska utgångspunkter och de 
centrala begrepp som jag använder för att tolka och förstå de 
meningsskapande aktiviteter som äger rum på museet. 

Designteorier förekommer inom flertalet fält som intresserar sig för 
människans förmåga att forma och omskapa sin miljö. Inom 
konstvetenskap har forskningen bland annat handlat om designbegreppets 
utveckling där forskningen sett en rörelse från produktformgivning till 
bland annat varumärkesdesign (se t.ex. Zetterlund, 2002). Inom tillämpad 
informationsteknologi har intresset istället riktats mot brukarorienterad 
design, i synnerhet inom IT-området (se t.ex. Ehn, 2004; Löwgren & 
Stolterman, 2004) och inom organisationsforskning har det handlat om 
strategisk ledning av kreativa resurser, sk. strategisk design management 
(se t.ex. Svengren-Holm & Johansson, 2005). 

Ett designorienterat multimodalt perspektiv på lärande, eller design för 
lärande, ger i stället redskap för att undersöka meningsskapande i en 
social miljö, där den institutionella iscensättningen tillsammans med 
redskap och artefakter ger specifika förutsättningar för kommunikation 
och lärande (Selander, 2008b). Det designorienterade perspektivet 
omfattar här en syn på kommunikation som multimodal, vilket också gör 
det möjligt att beskriva, analysera och tolka mer detaljerade aspekter av 
de transformativa, teckenskapande aktiviteter som vi kallar 
meningsskapande (se Kress & van Leeuwen, 2001; Kress & van 
Leeuwen, 1996/2006). Multimodalitet har inte minst varit en viktig 
utgångspunkt för själva forskningsdesignen, viken utgår från antagandet 
om att kommunikation sker i flertalet teckensystem samtidigt. I kapitlet 
redogör jag även för det designorienterade perspektivets utveckling. 



 34

Ett designorienterat multimodalt perspektiv på 
lärande 
Ett designorienterat perspektiv, eller design för lärande, har utvecklats 
som ett perspektiv på lärande som utgår från den komplexitet som 
kännetecknar dagens samhälle (jfr Hannerz, 1992); en komplexitet som 
också är synlig som en utveckling inom det utbildningsvetenskapliga 
fältet under senare år (Selander, 2008a, Selander, 2008c). Vår samtid 
kännetecknas bland annat av ett förändrat förhållningssätt till kunskap, då 
kunskap idag skapas ’överallt’, inte bara i skolan utan på en mängd 
användarstyrda platser såsom i Internettjänsterna Wikipedia och 
Facebook. Samhälleliga förändringar blir bland annat synliga genom 
betoningen av nya begrepp, där ett exempel är lärande, som nu används 
mer frekvent än begrepp som undervisning och inlärning. Begreppet 
lärande sätter fokus på individens handlingar och agens i en specifik 
iscensättning, istället för en hänvisning till mentala processer som är fritt 
kopplade från den sociala kontexten (Kress, 2010: 133). Med de ökade 
valmöjligheter som föreligger när det gäller att också gestalta kunnande, 
följer behovet av ett begrepp som särskilt lyfter fram de kreativa 
aspekterna av lärande (Rostvall & West, 2008: 13). 

Mot bakgrund av detta resonemang sätter design för lärande 
människans erfarenhet och skapande i fokus, samtidigt som hänsyn tas till 
den sociala inramningen, där medier och teckensystem blir betydelsefulla 
för lärandet. Lärande betraktas här som en kommunikativ aktivitet där 
subjektet transformerar de semiotiska resurser för kommunikation och 
representation som finns tillgängliga i en situation och därmed gestaltar 
sin förståelse (Kress, 2003; Kress, 2010; Rosvall & Selander, 2008; 
Selander, 2009). Den formande aktiviteten lyfts alltså fram och på så sätt 
blir lärande individer inte bara konsumenter av information utan även 
aktiva deltagare och producenter (Kress, 2010: 22; Selander, 2008c). 
Centralt är de olika sekvenser av transformering och formering som sker 
när lärande individer använder semiotiska resurser för att skapa 
representationer, vilket ger individen nya möjligheter att engagera sig i 
världen (Selander, 2008b; Selander, 2009: 30). 

Ett designorienterat perspektiv på lärande placerar sig inom det fält av 
forskning som utgår från sociala teorier om lärande. En närhet finns till 
sociokulturell teoribildning, som bland annat lyfter fram att människan 
upplever mening genom att engagera sig i aktiviteter och i olika uppgifter 
tillsammans med andra (t.ex. Säljö, 2000; Säljö, 2005). Med ett 
sociokulturellt perspektiv följer hållningen att mänsklig handling äger 
rum i specifika kulturella, historiska och institutionella kontexter. Det får 
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till följd att också lärande betraktas som situerat, eftersom individens 
kunskaper inte kan förstås utan kopplingen till den omgivande miljön och 
till de semiotiska resurser som finns där. En viktig utgångspunkt är att 
handling sker genom medierande redskap såsom språk, symboler, bilder 
och artefakter. Roger Säljö för fram lärandets kreativa och förnyande 
dimension, genom att peka på hur människans språkanvändning innebär 
en förmåga att ständigt skapa nytt (Säljö, 2005; 2009). I jämförelse med 
det sociokulturella perspektivet bidrar det designteoretiska perspektivet, 
som jag valt att utgå från här, med en tydligare fokusering på de kreativa 
dimensionerna av lärande, liksom ett tydligare intresse för mer 
detaljerade aspekter av lärandets gestaltning (Selander, 2008: 34). 

Birgitte Holm Sørensen använder designbegreppet i relation till 
undervisning och lärande i ett förändrat samhälle och undersöker särskilt 
hur digitala läranderesurser, där såväl datorspel som Webb 2.0 innebär 
nya repertoarer för lärare och elever (se t.ex. Sørensen, 2009; Sørensen, 
2010). Didaktisk design innebär här att såväl elever som lärare ses som 
handlande aktörer med makt att påverka kontexter, undervisnings- och 
lärprocesser, kommunikation och sociala relationer. Resultaten knyter an 
till de utvecklingsprocesser som skett i skolan, där de didaktiska 
möjligheterna har vidgats för aktörerna. Som en följd av den teknologiska 
utvecklingen pekar Sørensen bland annat på hur lärare i högre grad och 
på fler sätt än tidigare, själva designar läromedel och didaktiska 
situationer som inte bara sker i det fysiska klassrummet utan också i olika 
virtuella rum (Sørensen, 2009; Sørensen, 2010). 

Gunther Kress m.fl. har med utgångspunkt i ett socialsemiotiskt och 
multimodalt perspektiv bland annat fokuserat på designaspekter och 
individens intresse i samband med lärande (se t.ex Kress m.fl., 2001; 
2005). I klassrumsstudier fokuseras den retoriska organiseringen av och 
samspelet mellan, olika semiotiska resurser i kommunikationen mellan 
lärare och elever. Designbegreppet pekar på hur formande aktiviteter 
ligger bakom individers representationer, där individen skapar mening 
genom att forma och omforma de semiotiska resurser som finns 
tillgängliga i situationen. Med det multimodala perspektivet följer 
fokusering på detaljerade aspekter av lärandets transformering och 
gestaltning. Lärandets institutionella inramning kan dock sägas hamna 
mer i bakgrunden (Selander, 2008:34). 

I det designteoretiska perspektivet förenas således centrala delar av 
både det sociokulturella och det multimodala perspektivet. Gemensamt 
med det sociokulturella perspektivet är intresset för situationens och 
institutionens roll för lärandet, där även artefakter och semiotiska resurser 
fokuseras. Det multimodala perspektivet är närvarande genom att fokus 
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riktas mot lärandets gestaltning, där den lärande individen ständigt 
transformerar media och teckensystem i ambition att skapa mening 
(Selander, 2008a). 

I studier av interaktion och lärande har bland andra Rostvall & West 
(2001; 2008) använt designbegreppet för att lyfta fram hur lärare och 
elever i musikundervisning väljer bland olika semiotiska resurser och 
tillsammans utformar olika aspekter av situationen, som därmed ges en 
inramning och mening (Rostvall & West, 2001; 2008). Även Lisa 
Öhman-Gullberg (2008) lyfter fram ett designorienterat perspektiv på 
lärande i sin avhandling om representation och meningsskapande i unga 
tjejers filmberättande. En utgångspunkt för studien är att kommunikation 
betraktas som multimodal, där mening transformeras och gestaltas. Även 
lärandets inramning, dvs. relationen till skolan, är central i studien 
(Öhman-Gullberg, 2008). Ytterligare ett exempel är Fredrik Lindstrands 
avhandling från 2006, som handlar om ungdomars arbete och berättande 
med film. Lindstrand lyfter fram lärandets transformativa och skapande 
dimension och undersöker hur ungdomarna arbetar för att representera de 
sammanhang som utgör bakgrund till deras arbeten. Lindstrand 
uppehåller sig särskilt kring hur och med vilka resurser för representation, 
deltagarna skapar skillnad i arbetet och i de färdiga filmerna, vilket ger 
dem olika möjligheter till lärande och identitetsskapande (Lindstrand, 
2006). 

Design 
Designbegreppet, så som det förstås här, lyfter fram hur skapande 
aktiviteter är en del av såväl kommunikation som lärande. All 
kommunikation förutsätter att deltagarna väljer bland olika semiotiska 
resurser för att gestalta den mening som avses (Rostvall & West, 2008: 
12). I den här avhandlingen talar jag om design på två olika sätt (jfr 
Rostvall & Selander, 2008). Begreppet riktas dels mot de organiserande 
principerna hos miljöer, situationer och redskap som utformas eller 
används för lärande. Design pekar också på hur lärande individer skapar 
egna ’lärvägar’, genom att transformera och forma de teckensystem och 
media som finns till hands i en viss iscensättning. Jag använder 
designbegreppet i denna dubbla betydelse, då jag talar om utformningen 
(designen) av utställningar och om besökares förhållande till 
utställningen där det sker ett formande (designande) av mening. Centralt 
blir då hur olika resurser används för att skapa en gestaltning som har 
både innehåll och form. 

Ett designorienterat perspektiv lyfter fram den relationella betydelsen 
av designbegreppet, där form och innehåll är intimt förbundna med 
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varandra. Formen säger något om hur vi förstår innehållet, på så sätt att vi 
väljer att betona vissa saker medan annat får en mer undanskymd roll 
(Selander, 2009: 27). På museer kan vi till exempel tänka oss hur en 
tidsepok som skildras får olika mening om den gestaltas utifrån en 
kronologisk tidsföljd, eller om det görs med utgångspunkt i olika teman. I 
det ena fallet framstår möjligen tid som relaterad till en lång 
utvecklingskedja, medan den tematiska presentationen istället förmår 
lyfta fram brott i historien, liksom likheter och skillnader i materiell 
kultur över tid. Hur något presenteras har således en avgörande betydelse 
för hur det kan uppfattas. 

Gunther Kress poängterar på liknande sätt att design sätter fokus på 
individens förverkligande av sitt intresse i världen. Design handlar om att 
göra urval och sedan arrangera resurser för att skapa specifika budskap 
till en specifik publik (Kress, 2010: 22f, 28). En viktig poäng här är också 
att form och innehåll betraktas som motiverade, utifrån antagandet om att 
individen alltid strävar efter att hitta det uttryck som matchar individens 
intresse och som uttrycker den mening som han eller hon har i åtanke 
(Kress m.fl, 2001: 5). I en lärsekvens visar individen på motsvarande sätt 
hur han eller hon förstår något genom de val han eller hon gör, vad som 
lyfts fram som centralt under både aktiviteten och i resultatet (Rostvall & 
Selander, 2008). Enligt detta synsätt får utformningen av en text (i vidgad 
bemärkelse) också epistemologiska konsekvenser, på så sätt att designen 
faktiskt påverkar möjligheterna att skapa mening (Kress 2003; 2010). 

I detta arbete används textbegreppet i en vidgad semiotisk betydelse, 
så att det omfattar flertalet teckensystem vid sidan av det skrivna och 
talade ordet. Hodge & Kress ger följande definition av textbegreppet: 
”[…] a structure of messages or message traces which has a socially 
ascribed unity. ” (Hodge & Kress, 1988: 6). Det vidgade textbegreppet 
medför att vi kan betrakta exempelvis händelser som är inspelade på 
video som en kommunikativ väv, där olika teckensystem tillsammans och 
enskilt har betydelse för den mening som kan skapas (Rostvall & West, 
2008). Enligt Kress (2003: 47), kan dock alla förekomster av registrerad 
kommunikation betraktas som text; oavsett om den registreras i realtid 
eller med någon form av tekniska hjälpmedel. Begreppet text kan 
användas för att förstå kommunikation i alla teckensystem, eller i 
kombinationer av teckensystem. Det medför att en utställning såväl som 
en tecknad bild kan utgöra ett analysobjekt eftersom dessa kommunicerar 
mening i den bemärkelse som beskrivits ovan. 

Textproducenter har oftast en särskild målgrupp i åtanke under 
produktionsförloppet, vilket också har betydelse för hur texten kan läsas. 
Begreppet modell-läsare, eller model reader, syftar på att författaren av 
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en skriven text har haft en idealbild av sin läsare och att denna bild styr 
utformningen av texten (Eco, 1984). En sådan idealbild avgränsar således 
vilka semiotiska resurser som kan användas för att organisera textens 
budskap. I förlängningen innebär det också att utformningen av texten i 
någon mån anger riktningen för hur läsningen och lärandet kan ske. 
Också texttypen anger en viss riktning för läsaren. Dess form har 
betydelse för det budskap som berättas, på så sätt att producenter genom 
sin design av texten implicit avslöjar hur de tänker kring det innehåll som 
visas. Litteraturvetaren Gérard Genette (1997) diskuterar olika slags 
texter och har i detta etablerat begreppet paratext (vid sidan av texten). 
Han menar att sådana (skrivna) texter erbjuder läsaren en öppning in i 
texten. En paratext fungerar liksom en ’tröskel’ och befinner sig varken 
innanför eller utanför huvudtexten. Den har till uppgift att ge perspektiv 
på texten. Exempel på skönlitterära paratexter kan vara titel, förord, 
dedikation och kapitelrubriker, medan tidningar innehåller kategorier och 
notisrubriker. Paratexten betraktas som ett särskilt textslag och vi kan 
skilja mellan paratexter som befinner sig ’mer’ eller ’mindre’ vid sidan av 
texten. I svensk forskning har bland andra Karlsson & Ledin (2000) 
använt sig av begreppet paratext för att diskutera textbegreppet i relation 
till IT. Begreppet har även använts i relation till konstutställningar 
(Solhjell, 2001). 

För museiutställningar, betraktade såsom text i vidgad bemärkelse, är 
det möjligt att identifiera paratexter i form av information på museers 
hemsidor, i reklam på tunnelbanan och i dagspressen. Sådana paratexter 
är exempel som definitivt ligger utanför själva huvudtexten. En 
introduktion som rumsligt placerats i anslutning till den aktuella 
utställningen, kan sägas ligga närmare den huvudsakliga 
texten/utställningen. Textens design och texttypen anger således en 
riktning för hur texten kan läsas. En text har trots detta inte någon fast 
betydelse i den mening att det är författarens intention som är mallen för 
tolkningen. Istället kan texten sägas komma till liv vid läsningen eller 
användningen av den. Varje läsare ger texten mening, inom ramen för 
den tradition eller den institution som läsaren befinner sig inom 
(Selander, 2003). 

Förändringar i den sociala omvärlden har påverkat relationerna mellan 
textproducent och läsare, så att frågan om auktoritet och tolkning framstår 
på ett nytt sätt. Också det faktum att läsaren nu ges en mer aktiv och 
skapande roll i läsningen medför att textens mångdimensionella 
egenskaper lyfts fram (Karlsson & Ledin, 2000: 2). Förändringar i den 
sociala världen har fört med sig att vi föredrar att använda nya begrepp, 
eftersom äldre begrepp kanske riktar fokus på aspekter som vi nu tänker 
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annorlunda kring. Kress (2009: 13, 56) talar om läsning respektive 
navigering, liksom om hur struktur kan beskrivas i termer av moduler. 
Skrivna texter har traditionellt en komposition som är styrd av en ordning 
som kan beskrivas som sekventiell, genom att olika element har placerats 
i rad efter varandra. Läsaren har här att följa den ordning, eller den 
läsväg, som bestämts av författaren; genom att följa ord, meningar, 
stycken och kapitel så som de presenterats sida för sida, kan läsaren 
avkoda den mening och kunskap som skapats och presenterats av 
författaren (Kress, 2003: 3; Kress & van Leeuwen, 1996/2006). Dagens 
texter har ofta en helt annan struktur med många valmöjligheter för 
läsaren. Hemsidor är exempel på texter som inte har en i förväg given 
läsväg. Istället presenteras texten i urskiljbara enheter eller moduler där 
bild och text kombineras. I en sådan sammansättning blir det möjligt för 
individen att själv välja i vilken ordning han eller hon ska navigera på 
hemsidan. Läsning handlar därför om att följa en utstakad väg, medan 
begreppet navigering lyfter fram hur individer söker sig fram inom en 
komplex semiotisk enhet och väljer, utifrån sitt intresse, vad som ska 
fokuseras, designas och ordnas (Kress, 2009). Resonemanget kan även 
appliceras på museiutställningen, där det finns flertalet valmöjligheter. 
Besökaren designar ’läsvägen’ själv genom att navigera i rummet (jfr 
även Macdonald & Basu, 2007: 16). Navigering är de principer som 
läsaren/besökaren använder för att orientera sig inom en komplex 
semiotisk enhet/text, för att finna stoff av intresse och för att designa 
stoffet i enlighet med sina syften och intressen (Kress, 2009). 

Iscensättning 
Iscensättningen, eller på engelska setting, handlar om de institutionella 
och strukturerande principer som kännetecknar en social miljö där 
lärande äger rum. I en setting har lärsituationens idéer formulerats som ett 
erbjudande om mening. Museiutställningar, som utgör exempel här, är 
fysiskt strukturerade utifrån vissa organiserande principer, på ett sätt som 
har sin grund bland annat i producenternas formella utbildning, såväl som 
i de retoriska, estetiska eller pedagogiska ambitioner som ligger bakom 
produktionen.  

I ett längre tidsperspektiv har olika normer, regler och rutiner vuxit 
fram som på ett subtilt och tankemässigt sätt reglerar människors 
handlingsutrymme i institutionen (Berger & Luckman, 1991/1966; 
Douglas 1986; Fairclough, 1995; Rostvall & West, 2001; Selander, 2007: 
98). På så sätt ges människor olika möjligheter att påverka och komma 
till tals i olika situationer. Inom institutioner finns ett gemensamt sätt att 
tänka, en viss tankestil, som är svårförändrad och istället utövar stark 
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påverkan på de individer som ingår i institutionen (Fleck, 1935/1997: 48). 
Iscensättningen reglerar därför vad som blir möjligt att göra och säga, 
också på ett museum. Det finns vissa förväntningar om vad ett 
museibesök ska ge besökaren, hur en utställning ska förstås och vilka 
roller olika aktörer spelar i sammanhanget. De institutionella ramarna 
liksom utformningen av den sociala miljön medför därmed olika 
kommunikativa villkor för besökaren och anger en riktning för 
’användningen’.8 Hur besökaren förstår och använder utställningen beror 
dels på hur den är ordnad, men således också på de institutionellt formade 
genrekonventioner som har uppstått över tid. Museibesökarna har dock 
möjlighet att ifrågasätta normerna och bryta mot förväntningarna och 
istället skapa sin egen ’lärväg’ eller mening kring det som erbjuds 
(Rostvall & Selander 2008: 25; Selander, 2008a: 37; Selander, 2009: 30).  

Selander (2009: 26) har även diskuterat hur lärande kan kopplas till 
frågor om förändrade identiteter. Genom att identifiera sig själv ’som 
någon’, menar Selander att man också iscensätter sig själv som person i 
det sociala rummet. Kress (2009) använder begreppet frames, eller 
ramar, för den iscensättning som är mer individuellt orienterad. Det 
handlar då om hur individen ramar in, skapar en slags mall eller en egen 
organiserande princip för hur hon tar sig an delar av världen i det sociala 
rummet. Utifrån vårt intresse ’ramar vi in’ världen, så att den blir 
meningsfull för oss i just den stunden. Inramningen blir därför nödvändig 
för vårt meningsskapande (Kress, 2010: 10). När vi engagerar oss i 
aktiviteter tillsammans med andra konstruerar vi ofta olika slags roller, 
som kan vara kopplade till förmågor eller värderingar. I en 
museiutställning, som innehåller olika slags kommunikativa verktyg, blir 
vi olika slags ’läsare’, då vi exempelvis tar rollen som ’den kritiske 
akademikern’ eller ’den läraktiga studenten’. På så sätt återskapar vi 
ständigt vår identitet (Kress, 2010: 14). Här är tidigare erfarenheter av 
betydelse för att skapa sammanhang, genom att de enskilda delarna kan 
kopplas till det mönster eller den organiserande princip som vi använder 
för att förstå delarna (Rostvall & Selander, 2008: 18). Genom att 
engagera oss i en utställning, som dessutom behandlar existentiella 
frågor, kan vi bearbeta vårt ’varande i världen’. 

Begreppet inramning, eller framing, används också för att fokusera hur 
komponenter i en visuell komposition fungerar för att antingen hålla 

                                                      
8 Iscensättning och inramning används här i relation till nya kommunikationsmönster, där 
iscensättningen både reglerar och erbjuder möjligheter för meningsskapande. Fokus ligger 
på de skapande aktiviteter som kan identifieras i lärprocesser. Detta skiljer sig från det sätt 
begreppen används inom den så kallade ramfaktorteorin i, Urban Dahllöfs och Ulf P. 
Lundgrens tappning, där fokus mer ligger på ’yttre’ begränsningar av undervisningen 
utifrån lärarens perspektiv (Broady, 1999; Selander, 2007). 
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samman elementen inom kompositionen, alternativt avskärma element 
från varandra. Denna inramning är alltså mer kopplad till de materiella 
aspekterna av texten och kan exempelvis i en utställning utgöras av 
färgsättning som markerar gränser eller fungerar sammanhållande eller av 
tomma ytor, linjer eller väggar som gör så att dessa ytor får en 
särskiljande funktion (Kress, 1996/2006; Kress, 2010: 149). 

Multimodal kommunikation 
Multimodalitet rymmer antagandet om att kommunikation sker i flertalet 
teckensystem (t.ex. tal, skriftspråk, gestik, bild och färg) samtidigt och att 
de skilda teckensystemen bär på olika möjligheter till kommunikation av 
mening (Kress & van Leeuwen, 2001; Rostvall & Selander, 2008: 22). 
Inom perspektivet ges alla teckensystem en jämlik ställning och intresset 
riktas mot att undersöka relationen mellan olika teckensystem i 
kommunikation, liksom hur de på olika sätt bidrar till den mening som 
skapas (Kress m. fl, 2001; Kress, 2010: 61). Ett multimodalt perspektiv 
ger redskap för att i detalj kunna studera och analysera meningsskapande 
i situationer då teckensystem bearbetas och transformeras av den lärande 
individen. Kopplingen till socialsemiotiken handlar om hur tecknet 
betraktas som den grundläggande enheten i både kommunikation och 
representation, där också den sociala världen skapas och reproduceras. 
Fokus riktas mot den teckenskapande individens intresse och position i 
världen, vid tidpunkten då tecknet skapas. Där betraktas tecknet som 
motiverat, på så sätt att den lärande individen, i tecknet, kombinerar 
innehåll och form för att utrycka mening (Kress, 1993: 173; 2010: 67). 

Kommunikation och representation 
Ett multimodalt perspektiv betonar hur kommunikation kan förstås som 
en mångfald av meddelanden som kan tolkas och ges innebörd på flertalet 
sätt. Kommunikation kan ses som en komplex väv av budskap och ur ett 
lärandeperspektiv blir även lärande individer medskapare och 
producenter av mening (Selander, 2009: 30). Kommunikativa praktiker 
innehåller alltid representation och interaktion. Interaktion innebär att vi 
gör något för eller med människor. När vi till exempel berättar en historia 
för någon gör vi det alltid med en koppling till något slags representativt 
innehåll (Kress & van Leeuwen, 2001: 114). Medan representation 
handlar om individens intresse, riktar kommunikationen fokus på det vi 
delar med andra – det förmodade intresset hos uttolkaren av meddelandet 
(Kress, 2003: 44; 2010: 71). 
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I den här avhandlingen studerar jag situationer där människor skapar 
och överför mening och innebörder mellan varandra. Kress för fram hur 
kommunikation alltid sker som en respons på en uppfattad anmodan, 
prompt, och att kommunikation endast kan sägas ha skett då en tolkning 
föreligger (Kress, 2010: 35). Vi kan således sluta oss till att det handlar 
om kommunikation när någon av deltagarna har fokuserat på det som i 
situationen framstår som en anmodan och när denna anmodan har tolkats 
av deltagaren (Kress, 2009). Tolkningen och den tolkande individen, ges 
därmed en framträdande plats, liksom utformningen av den anmodan som 
föregått kommunikationen. I den komplexa sociala miljö som en 
museiutställning utgör, finns mängder av fenomen som potentiellt kan ses 
som sådana prompts. På samma sätt skapar deltagarna en mängd olika 
meningar i kommunikationen, vilket sker samtidigt i flertalet olika 
teckensystem. Det är deltagarnas uppmärksamhet och intresse som är 
avgörande för om en anmodan uppmärksammas eller inte. På så sätt sker 
kommunikation då en deltagares uppmärksamhet inriktas mot någon del 
av den komplexa kommunikationen som för henne uppfattas som ett 
budskap av intresse och vidare då hon ramar in delar av detta budskap så 
att det framstår som just en anmodan. Denna leder vidare till en tolkning 
och ett urval av vad som uppfattas som väsentligt i sammanhanget, vilket 
i sin tur kan leda vidare till respons och ett nytt meddelande. 
Kommunikation är något som ständigt är pågående, men Kress (2009) 
poängterar att om vi utgår från att kommunikationen börjar som ett svar 
på en anmodan som sedan resulterar i en ny representation, blir 
kommunikation och meningsskapande i den här bemärkelsen ändå något 
som är föränderligt och nytt. Genom vår representation har vi ändå 
möjlighet att tillfälligt stoppa det ändlösa flödet och därmed tillföra något 
eget. (Kress, 2009: 48, 77). 

Latinets communicare betyder ’göra gemensamt’ och min användning 
av begreppet kommunikation kan sägas ligga nära denna betydelse. För 
mig blir kommunikationen i utställningen vad deltagarna åstadkommer 
gemensamt, genom att gestalta sina handlingar i en kommunikativ form 
som kan delas av andra: exempelvis genom tal och gester. I den här 
avhandlingen utgår jag från att kommunikation alltid rymmer aspekter av 
maktutövande. Olika diskursanalytiska teorier, såsom den kritiskt 
diskursanalytiska teoribildningen, för fram den meningen att det i en 
praktik alltid skapas någon form av länk mellan handling, identitet, 
ideologi och makt. Även i mitt projekt finns denna aspekt närvarande 
(Norris & Jones, 2005). Maktbegreppet tydliggör hur individer på museer 
ges både möjligheter och begränsningar till att engagera sig i de resurser 
som finns tillgängliga för dem där. Maktrelationer är ständigt närvarande 
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i alla sociala sammanhang, men maktutövandet behöver inte alltid vara 
negativt för de individer som påverkas av det. Makt uttrycks på olika sätt 
i olika teckensystem, bland annat genom avstånd; både rumsligt och 
tidsmässigt ordnat avstånd. 

Representation är således en del av kommunikationen. Begreppet 
representation kan förstås på olika sätt. I den här studien betraktas 
representationen som en meningsskapande social aktivitet, där individen 
gestaltar sin förståelse av världen. En representation, exempelvis i form 
av en ritad karta över en utställning, är inte det samma som själva 
utställningen. Något har utelämnats, lagts till eller ändrats. Genom att 
studera representationen kan vi få veta något om vad som framstår som 
centralt och intressant för just den personen. Den mening som individen 
önskar uttrycka är således endast en delmängd av den ursprungliga text 
eller det fenomen som individen avser att representera (Kress, 2003: 144; 
Kress & van Leeuwen, 2001: 115; Selander, 2010: 28).  

Kress (2010) lyfter fram hur representation och kommunikation kan 
ses som två skilda sociala praktiker, där representationen handlar om 
subjektets intresse och önskan att för sig själv realisera vissa meningar 
om världen. Representation innebär, menar Kress m.fl. (2001), att en ny, 
transformerad inre gestaltning utgör basen från vilken ett nytt tecken 
skapas utåt, som alltså har bäring på individens intresse vid just det 
ögonblicket. Kommunikation handlar istället om att tillgängliggöra 
representationer för andra människor, genom att interagera med dessa 
(Kress, 2009: 72). Individen har så att säga en mening som denne avser 
uttrycka genom sin representation (Kress & van Leeuwen, 2001: 8). Att 
skapa en representation är, menar Kress (2009a: 41), det samma som att 
skapa kunskap. 

Teckensystem 
Teckensystem, eller modes, är resurser som historiskt, kulturellt och 
socialt har formats och organiserats för representation och 
kommunikation (Kress, 2003; 2010: 11, 114; Kress et al., 2001). I 
museiutställningar används olika teckensystem, såsom skrift, bild, musik, 
ljud och färg för att representera det budskap eller temainnehåll som 
producenterna bygger upp kring föremålen. Besökare som interagerar 
med utställningen och med varandra använder sig på liknande sätt av tal, 
gester och blickar för att kommunicera med varandra. I kommunikation 
används alltid flera teckensystem tillsammans, i multimodala ensembler, 
där varje teckensystem bär specifik information. I en ensamble används 
de teckensystem som bäst kan uttrycka den mening producenten har i 
åtanke och i sammanhanget är det vissa teckensystem som hamnar i 
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förgrunden, medan andra får en mer undanskymd roll. För de lärande 
individerna innebär detta att det finns flera olika möjligheter eller vägar 
att skapa mening, beroende på deras intresse (Kress, 2010: 162; Kress & 
van Leeuwen, 1996/2006: 8). 

En viktig utgångspunkt är därför antagandet om att olika teckensystem 
har olika inneboende möjligheter och begränsningar, ’affordances’ för att 
skapa mening. I sin design av olika meddelanden utgår individer sedan 
från de användningsområden, de möjligheter och hinder som individerna 
uppfattar att olika resurser har för att skapa mening. Varje teckensystem 
är således speciellt lämpat för vissa slags kommunikativa uppgifter 
(Kress, 2010: 1, 28; van Leeuwen, 2005: 4). Vi använder talat eller 
skrivet språk när vi vill uttrycka förhållanden i tid, exempelvis då vi 
återberättar en händelse. I berättelsen är handlingar ordnade kronologiskt 
efter varandra i en följd. Vi använder bild för att uttrycka rumsliga 
relationer mellan enheter, som presenteras i samtidighet på en inramad 
yta (Kress, 2003: 1; Kress, 2010: 79). Vi kan, med Norman (1999) skilja 
mellan de objektivt mätbara handlingsmöjligheter som finns i en 
omgivning och de erbjudanden som uppfattas av människorna där, 
kopplat till både till de fysiska möjligheterna hos individen och till 
individens mål, planer, värderingar och tidigare erfarenhet. Normans 
synsätt innebär att vi aldrig objektivt kan bedöma en semiotisk resurs, 
utan vad vi uppfattar är beroende av det teoretiska raster som vi ser 
världen genom. Detta får till följd att människor kommer att uppfatta de 
erbjudanden som finns i en situation på en mängd olika sätt (Norman, 
1999). 

Textens metafunktioner 
I detta arbete använder jag begreppet metafunktioner för att analysera 
utställningen som text. Begreppet härrör från M.A.K Hallidays 
lingvistiska funktionalism (Halliday, 2004; 1978) där hans generella 
antagande är att alla texter, så som semiotiska system, måste kunna 
uppfylla flera krav när det gäller kommunikation och representation. 
Halliday (1978) menar att semiotiskt ’arbete’ genomförs på tre olika 
nivåer samtidigt och kallar dessa för den ideationella, den interpersonella 
och den textuella metafunktionen. Kress & van Leeuwen (1996/2006) har 
utgått från den socialsemiotiska inriktningen av Hallidays teori och i 
utvecklingen av det multimodalt socialsemiotiska perspektivet applicerat 
de olika metafunktionerna på andra semiotiska system än det talade och 
skrivna språket. Genom det socialsemiotiska perspektivet är det möjligt 
att inte bara beskriva själva språket, utan också andra aspekter av 
kommunikationen såsom individens intresse och maktrelationer mellan 
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deltagarna (Kress, 2010: 59). Exempelvis hos van Leeuwen (2005) 
används metafunktionerna empiriskt i en undersökning av 
meningspotentialen hos designade föremål. Han visar därmed hur de 
meningar som framträder genom analysen endast är en av flera tänkbara. 

Den ideationella metafunktionen handlar om hur texter konstruerar 
mänsklig erfarenhet och olika tillstånd i världen. Detta sker genom att i 
kommunikationen representera aktörer som handlar med olika redskap, i 
tid och i rum, i relation till andra aktörer. Den ideationella funktionen 
uttrycker vad som pågår i världen, både i vår omgivning och inom oss 
själva, genom en beskrivning av dess olika fenomen; varelser, artefakter, 
handlingar, händelser, kvaliteter, tillstånd och relationer. De meningar 
som representeras kan beskrivas som antingen narrativa eller 
konceptuella. Ideationell mening rör också hur människor skapar mening 
genom att ordna världen i olika sekvenser eller grupper. När det gäller 
arkitektonisk design och även museiutställningar, handlar det om 
designen av rumsliga förhållanden, som hur föremål och andra semiotiska 
resurser är ordnade i rummet och hur olika avgränsade ytor eller rum är 
placerade i en viss ordning. I designen av den kommunikativa väven 
ingår olika teckensystem, där exempelvis ljud och musik bidrar till att 
representera en viss verklighet. Genom analys av den ideationella 
funktionen kan vi få veta vilken mening som textens design implicerar. 
(Halliday, 1978: 112; Halliday, 2004: 29f; Jewitt & Oyama, 2001: 140f; 
Kress, 2003; Kress, 2010: 87; Kress m. fl, 2001: 3; Kress & van 
Leeuwen; 1996/2006: 41, 45ff, 79ff; van Leeuwen, 2005: 77). 

Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket och andra 
semiotiska resurser bidrar till att skapa sociala och emotionella 
interaktioner och relationer i kommunikationen mellan deltagarna. Varje 
text eller teckensystem måste kunna representera en specifik relation 
mellan ’textproducenten’, ’läsaren’ och det representerade ’objektet’. Det 
inbegriper också positionering av deltagarna, där affektiva relationer och 
maktrelationer realiseras. Här har faktorer som närhet, distans, kontakt 
och perspektiv betydelse för hur interaktionen mellan deltagarna 
konstrueras. Den interpersonella funktionen rör alltså hur 
kommunikationen skapar deltagande i världen och den visar vad texten 
’gör’. (Halliday, 1978: 112; Halliday, 2004: 29f; Jewitt & Oyama, 2001: 
140; Kress, 2010: 87; Kress m.fl., 2001:3; Kress & van Leeuwen, 
1996/2006: 41; van Leeuwen, 2005: 77). 

Den textuella metafunktionen handlar om hur enskilda delar av 
representation och interaktion tillsammans bildar kommunikativt 
meningsfulla enheter, dvs. texter. För att texter ska uppfattas som 
meningsfulla måste de framstå för ’läsaren’ som sammanhängande, 
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fristående system som är relevanta i situationen. ’Internt’ skapas en 
inbördes logik genom kombinationen av olika resurser och mellan textens 
olika delar. Logiken hänger även samman med hur texten relateras till 
kontexten och till situationen som omger texten och hur den relaterar till 
andra texter inom samma genre.9. Kohesion handlar om textens interna 
samband på en detaljerad nivå, där en koppling mellan textens enskilda 
delar gör att texten framstår som ’sömlös’ för läsaren (Kress & van 
Leeuwen, 1996/2006). Koherens rör istället en mer övergripande och 
global nivå och handlar om hur yttranden länkas till andra yttranden inom 
samma genre Koherensen gör så att världen framträder som naturlig för 
läsaren. (Halliday, 1978: 112; Halliday, 2004: 29f; Jewitt & Oyama, 
2001: 140; Kress, 2010: 87; Kress m.fl., 2001: 13; Kress & van Leeuwen, 
2001: 57f; van Leeuwen, 2005: 77; Kress & van Leeuwen, 1996/2006: 
41). 

Inom den textuella metafunktionen riktas fokus mot kompositionen, 
dvs. hur olika element i en text har arrangerats för att skapa balans och en 
meningsfull struktur i en text, medan informationslänkning handlar om 
hur texten är uppbyggd av kognitiva länkar (van Leeuwen, 2005: 179ff). 

Halliday (1978: 113) påpekar att mening uppstår i samspelet mellan de 
olika metafunktionerna och att den textuella funktionen är den som ytterst 
möjliggör de andra två funktionerna. Utan den textuella funktionen kan 
de andra två funktionerna inte realiseras. Metafunktionerna ger mig 
redskap för att undersöka hur de båda utställningarna fungerar såsom 
kommunikativa system. Genom att undersöka hur de tre 
metafunktionerna samspelar, kan jag få veta något om utställningens 
potential för att skapa mening (Kress m.fl., 2001: 13). 

Meningsskapande och lärande 
Kommunikativa handlingar mellan människor innefattar de båda 
aktiviteter som vi kallar meningsskapande och lärande. Begreppen är 
varandra närliggande, men kan kopplas till två olika akademiska fält. 
Meningsskapande är det begrepp som traditionellt har kopplingar till 
kommunikationsstudier, medan lärande kan anses höra till 
utbildningsvetenskaperna. En utgångspunkt för resonemanget kring 
meningsskapande och lärande här nedan, är att vi människor ständigt 
strävar efter att skapa mening i de situationer vi befinner oss i och att vi i 

                                                      
9 En genre namnger och ’realiserar’ kunskap om världen genom social handling och 
interaktion. Genrer existerar genom att sociala grupper förklarar och upprätthåller de 
regler som de utgörs av (Hodge & Kress, 1988: 7; Kress, 2010: 113). 
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mötet med omvärlden transformerar våra intryck och sedan formar en 
egen förståelse (Rostvall & Selander, 2008). 

Inom ett designorienterat perspektiv betraktas lärande som en sekvens 
av teckenskapande aktiviteter, genom vilka individer transformerar 
semiotiska resurser och sedan representerar sin förståelse. 
Meningsskapande betraktas som en nödvändig beståndsdel i allt lärande. 
Genom att lära och skapa mening ökar den lärande individen sin förmåga 
att visa fram och använda olika semiotiska resurser, vilket innebär att 
individen också får en ökad förmåga att delta i och handla i världen 
(Rostvall & Selander, 2008: 13, 17; Selander, 2008b: 13; Selander, 2009: 
21). Selander (2009) utgår från kunskapsbegreppet i sin definition av 
lärande och talar om en ökad förmåga att engagera sig i en social domän 
och att utveckla en ökad förmåga att använda tillgängliga semiotiska 
resurser: 

Mer specifikt kan kunskap definieras som en förmåga att använda en 
uppsättning sociala tecken på ett meningsfullt sätt. Med denna precisering 
blir lärande en fråga om ökad förmåga att använda en uppsättning sociala 
tecken på ett meningsfullt sätt. (Selander, 2009: 25). 

  
Inom det socialsemiotiskt multimodala perspektivet är meningsskapande 
ett ständigt pågående flöde av teckenskapande. Meningsskapande sker 
när tecken sätts samman till meningsfulla enheter i relation till den 
teckenskapande individens kommunikativa motiv och intressen (Kress & 
Sidiropoulou, 2008). I semiotiska termer skapas mening ’två gånger’: 
först inåt då den andres tecken tolkas och sedan utåt som ett materiellt 
förverkligande, eller representation (Kress, 2010: 108). Kress m.fl. (2001: 
28) beskriver hur individen gör urval från världen i fokus, utifrån sitt 
intresse och de ’mentala förutsättningar’ som finns och på så sätt formar 
inre tecken, vilket slutligen också kan komma att uttryckas utåt. Kress m. 
fl (2001: 129) framställer lärande som en dynamisk och transformerande 
teckenskapande aktivitet, som innehåller såväl kreativitet och 
nyskapande. Genom betoningen av meningsskapande lyfts individens 
agens fram (Kress, 2010: 107f). 

Tecken på lärande 
Lärande kan förstås på många olika sätt. I den här avhandlingen förs ett 
designorienterat perspektiv fram, som betonar att endast den gestaltade 
kunskapen ger oss ingångar till att undersöka lärande. Gestaltad kunskap, 
eller representationer som visar hur vi förstår något, utgör därmed tecken 
på lärande (Kress, 2008; Kress m.fl., 2001; Selander, 2008a). 
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Gunther Kress talar om fixing, som det tillfälle då meningsskapandet 
stannar upp och fångas, exempelvis i form av en representation (Kress, 
2003: 44). Han diskuterar exempelvis hur elevtexter kan ses som 
materiella uttryck (semiotiska objekt) för hur elever har engagerat sig i 
klassrummets kunskapsdomän. Tecken på lärande, på engelska signs of 
learning (Kress, 2008; Kress m.fl., 2001) är representationer från en 
läraktivitet som i ett specifikt teckensystem påvisar en förändring av den 
lärandes resurser eller kapacitet. Genom representationer kan vi spåra 
lärande, eftersom de utgör en indikation på individers meningsskapande. I 
en forskningsstudie ger sådana tecken på lärande oss forskningsdata. I 
förlängningen, men på en metanivå, får det betydelse för hur vi kan 
betrakta lärande. Den lärande individen har genom representationen 
använt tecken som han eller hon inte har använt tidigare och på så sätt 
ökat sin möjlighet att skapa mening (Jewitt & Kress, 2003). Därmed kan 
vi säga att individen har förändrats och lärt sig något. Med andra ord kan 
man också säga att de nya tecknen visar på en ökad (begreppsmässig) 
förmåga att bruka en etablerad uppsättning tecken (Selander, 2008). 

Det viktigaste kriteriet för meningsskapande är individens intresse. Att 
spåra intresset är därför ett sätt att metodiskt fånga och beskriva 
meningsskapande. Intresset kan kopplas till besökarens uppmärksamhet, 
vilket sedan kan leda vidare till engagemang. Engagemang är den 
meningsskapande individens intresserade, intensiva och ihållande 
’förbindelse’ med den inramade del av världen, som är för handen vid en 
interaktion (Kress, 2009). Kress betonar att begreppet engagemang är en 
relativt ’neutral’ beskrivning, genom att den anger ett tillstånd som inte 
förutsätter en förståelse av det budskap som producerats. Det krävs att 
engagemang leder vidare till urval och inramning för att tolkning och 
kommunikation kan sägas ha skett (Kress, 2010: 44). Genom att engagera 
sig i exempelvis en utställning, görs ett urval av särskilda inslag, vilket i 
sin tur leder till att individen ramar in vissa element som därigenom 
transformeras till ett nytt tecken/ett nytt meddelande/en ny representation. 
Denna (nya) representation är ett tecken på att lärande har skett, den är 
vårt enda sätt att komma åt kunskap (Kress, 2009: 62). 

Koppling till studiens forskningsfrågor 
Ovan introducerade begrepp använder jag för att tolka och förstå mitt 
empiriska material. Begreppen kan kopplas till de forskningsfrågor som 
formulerats. Den första frågan är riktad mot den kontext som utgörs av 
museiutställningen: Hur kan utställningarnas meningspotential beskrivas 
och jämföras och hur konstrueras meningar om forntiden? Här blir 
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designbegreppet centralt, eftersom jag riktar fokus mot utställningens 
organiserande principer och särskilt undersöker hur olika resurser 
används för att skapa en gestaltning med både innehåll och form. 
Iscensättningen är ett centralt begrepp för hur jag kan förstå de 
organiserande principerna som ett uttryck för en institutionell ram, som 
reglerar individers handlande. Att kommunikation är multimodal är ett 
grundläggande antagande som jag gör, som får betydelse i avhandlingen 
genom att jag konsekvent riktar mitt intresse mot flertalet teckensystem i 
utställningen. I utställningen skapar deltagarna (både producenter och 
besökare) mening i kommunikationen. När det gäller utställningarnas 
meningspotential fokuserar jag på hur mening skapas i samspelet mellan 
textens tre metafunktioner. 

Den andra frågan är riktad mot den kontext som utgörs av 
museibesökarna och deras meningsskapande: Vilka semiotiska resurser 
används av besökarna? Vilken mening kring utställningarna skapar de 
olika besökarna utifrån dessa resurser? Även här är design ett viktigt 
begrepp för att förstå besökares meningsskapande som en kreativ aktivitet 
där de skapar egna ’lärvägar’, genom att forma och transformera 
semiotiska resurser som finns till hands. Iscensättning är ett begrepp som 
också hjälper mig att förstå hur besökarna ramar in utställningen i relation 
till den egna identiteten, så att den blir meningsfull för just dem i just den 
stunden. Begreppet kommunikation är grundläggande för avhandlingen i 
sin helhet. Frågan om hur besökarna använder olika semiotiska resurser 
kräver en förståelse av kommunikation som multimodal, dvs. att 
kommunikation sker genom flertalet teckensystem samtidigt. I arbetet 
med det empiriska materialet utgör kommunikation dessutom ett 
analysbegrepp och här handlar det särskilt om den mening som besökarna 
åstadkommer gemensamt. Med begreppet representation, som är en del 
av kommunikationen, fokuserar jag på besökarnas intresse och på hur 
individer gestaltar sin förståelse av världen. 

Den tredje frågan handlar om att ställa utställningarnas design och 
besökarnas design av mening i relation till varandra, samt att tolka 
resultatet i termer av lärande: Hur kan relationen mellan utställningens 
design och besökarnas teckenskapande tolkas och förstås i termer av 
lärande? Design är här det begrepp som för de båda kontexterna 
samman, så att de blir möjliga att förstå i relation till varandra. Ett 
designorienterat perspektiv på lärande implicerar hållningen att vi endast 
kan studera lärande i dess gestaltade form och därför riktas fokus i 
avhandlingen mot de tecken på lärande som besökare ger uttryck för. 



 50

4. Metod 

Precisering av kunskapsobjektet 
Bakgrunden till den här avhandlingen handlar om en undran inför vad 
som sker i ett museums kommunikationsprocess, där 
utställningsproducenten formar en utställning som på olika sätt blir 
meningsfull för den besökare som engagerar sig i den. Många museer har, 
genom kvantitativt utformade undersökningar, ofta en ganska god 
uppfattning om hur många besökare som kommer till museet och hur 
besökarna skattar olika utställningar enligt en i förväg bestämd skala. Det 
blir ofta ett mått på om utställningarna kan anses lyckade eller inte. Vad 
som därmed inte kommer fram i sådana enkäter och frågeformulär är 
andra, mer nyanserade kvaliteter som handlar om hur besökarna 
engagerar sig i utställningen och skapar mening. Frågor som dessa 
framstod som angelägna för mig då jag under en period av mitt yrkesliv 
var anställd på Historiska museet i Stockholm. I rollen som museilärare 
upplevde jag ofta att jag fungerade som en slags ’länk’ mellan museet 
och besökarna, i min ambition att möta besökarna i ett samtal kring 
utställningarnas olika meningserbjudanden. En mer vardaglig förståelse 
av avhandlingens problem handlar därför om sambandet mellan 
utställningens erbjudanden och besökarens meningsskapande. 

Mera precist handlar mitt kunskapsobjekt om hur mening 
transformeras och formas till nya representationer. Jag studerar hur 
utställningens form och innehåll skapar förutsättningar och hinder för 
besökarens formande av sina egna lärvägar. De begrepp som är centrala i 
den här avhandlingen och som hjälper mig att ringa in det fenomen jag 
studerar är främst design, representation, transformation, kommunikation, 
engagemang och meningsskapande.10 Till detta kommer ett antal 
analysbegrepp, som jag redogör för i detta kapitel. 

Syftet i den här avhandlingen är att beskriva och analysera, utifrån ett 
designorienterat multimodalt perspektiv, hur besökare engagerar sig och 

                                                      
10 Jag redogör för dessa begrepp i teorikapitlet. 
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skapar mening i museiutställningar, utifrån de semiotiska resurser som 
erbjuds dem. Ett ytterligare syfte är att beskriva och analysera 
utställningens design. Syftet operationaliseras genom de forskningsfrågor 
som formulerats kring dels utställningens design och dels besökarnas 
meningsskapande, där också jämförelser mellan förhållandena i de två 
utställningarna skrivs fram. 

För att kunna undersöka syftet och svara på de forskningsfrågor som 
formulerats har jag valt en undersökningsdesign som baseras på flertalet 
tekniker. De olika teknikerna svarar mot arbetets multimodala och 
designteoretiska ansats, där multimodalitet koncentrerar 
uppmärksamheten mot de semiotiska resurser – de teckensystem och den 
media – som används i olika kommunikativa praktiker (Kress & van 
Leeuwen, 2001: 111). Designteori betonar den kreativa, transformativa 
aspekten av lärandet och dess institutionella inramning (Rostvall & 
Selander, 2008). 

Undersökningens utformning 

Multimodal metod 
En ambition i detta arbete har varit att finna metoder som kan fånga 
komplexiteten när det gäller meningsskapande i museiutställningar och 
som svarar mot arbetets multimodala och designteoretiska ansats. Det 
fanns en önskan om att producera data som kunde ge underlag för att 
beskriva hur kommunikation sker i olika teckensystem. I anslutning till 
en klassrumsstudie skriver Kress m.fl. (2001) om hur forskarnas syn på 
kommunikation kräver datainsamlingsmetoder som dels underlättar fokus 
på flertalet teckensystem och som dels kan fånga den multimodala 
interaktionen vad avser hastighet och komplexitet och som samtidigt ger 
ett underlag för transkription av fokuserade teckensystem. Jag har 
resonerat på liknande sätt i min studie, där jag utgår från 
videodokumentation av museibesök i två olika museiutställningar. 

Metoden är multimodal i det avseendet att data avser att fånga 
kommunikation i flera teckensystem; såsom kommunikation genom talat 
och skrivet språk, genom olika typer av bilder samt genom rörelse. 
Analysen har dock inte fokus på detaljerade aspekter av rörelser. Gester 
behandlas i detta sammanhang som ackompanjerande och förstärkande, 
snarare än som en ingång till detaljerad analys av interaktion. Besökares 
representationer i form av digitala fotografier och ritade kartor ger 
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ytterligare ingångar till analys av meningsskapande. Ett möjligen 
självklart påpekande är att jag betraktar dessa fotografier och kartor som 
representerad kommunikation, inte bara som uttryck för besökarnas 
tankar (känslor) (Kress & van Leeuwen, 2001: 16). Det multimodala 
perspektivet synliggörs också i analysens olika delar. 
Videodokumentationen med besökares tal och gester/kroppsrörelser utgör 
här en utgångspunkt för en beskrivning av engagemang och 
meningsskapande vid museibesök. I beskrivningen av händelseförloppen 
under besöken inkluderas även deltagarnas fotografier. Analysen av 
videofilmerna genomförs med utgångspunkt i besökarnas tal och gester, 
medan analysen av besökarnas fotografier och kartor rör kommunikation 
i andra teckensystem. 

Metoderna utgår från de erfarenheter som gjordes under en pilotstudie 
i Historiska museets Forntider 1 i december 2005. Här gavs möjlighet att 
pröva olika sätt att samla in data som skulle kunna svara mot det syfte 
och de forskningsfrågor som formulerats. Metoderna har även utarbetas i 
diskussioner under en kurs inom forskarutbildningen 2006: ”Multimodal 
learning” som leddes av Gunther Kress och Staffan Selander. Pilotstudien 
gav också underlag för att kunna fatta beslut om adekvat teknik. Det 
framgick bland annat att de förhållanden som rådde i utställningen, vad 
gäller belysning och möjligheter att fånga upp ljud, krävde en mer 
avancerad utrustning än vad som först planerats. Antalet försökspersoner 
begränsades också, på grundval av svårigheter att följa fler än två 
personer åt gången. Pilotstudien innebar att rutinerna för 
dataproduktionen kunde testas, så att allt löpte så smidigt som möjligt 
under själva studien. 

Med detta som bakgrund har studien utformats genom en kombination 
av metoder, vilket har genererat olika typer av data; dels data som 
producerats av mig som forskare och dels data som producerats av 
besökarna. Det metodologiska angreppssättet som utformades handlade 
om att med videokamera dokumentera ett mindre antal besök i 
utställningen, där deltagarna utgjordes av besökare i par. I metoden 
ingick också att samla in besökares representationer i form av digitala 
fotografier och tecknade kartor samt att genomföra intervjuer kring 
fotografierna och kartorna. Detta innebär att jag som forskare också 
lägger till en nivå genom den uppgift besökarna får. Motivet för detta 
upplägg med besökares egen produktion, handlar om ett intresse för 
transformationsprocesser där besökare också själva representerar sitt 
besök på olika sätt. 

Videodata ger ett underlag för att kunna beskriva besökares 
meningsskapande och kommunikation i utställningen. 
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Videodokumentationen ger således underlag för att analysera 
engagemang, meningsskapande och kommunikation under den tid 
aktiviteterna pågår. Videodata representerar dessutom navigerings-
mönster och ger en kontext för analys av besökarnas egna 
representationer. Fotografierna och kartorna är representationer som ger 
ytterligare information om transformationsprocesser där besökarna gör 
urval. Det blir möjligt att undersöka vad som var centralt för besökarna 
och var deras intresse låg. Medan fotografierna representerar delar av 
utställningens rumslighet, har en del av kartorna ett helhetsperspektiv på 
utställningen. Valet att genomföra intervjuer som tar sin utgångspunkt i 
fotografier och kartor handlar om att skapa förutsättningar för 
metareflektion kring den egna produktionen och kring utställningens 
särskilt framträdande drag. En intervju ger möjlighet till klargöranden när 
det gäller representationernas ingående komponenter och relationen 
mellan dessa. I enlighet med det teoretiska perspektivet ligger fokus på 
själva texten, dvs. videofilmerna och besökarnas fotografier och kartor. 
Intervjuutsagorna kan inte förklara vad som skedde under besöken och 
detta har heller inte varit syftet. I analysen behandlas intervjuerna därför 
som stödjande, genom att intervjuerna ger en kontext kring besöket. 

Ett ytterligare motiv för att inkludera fotografier och kartor i materialet 
handlar om hållningen till besökares agens. Besökarna ges genom dessa 
representationer en möjlighet att aktivt bidra med gestaltningar av den 
mening som skapas i utställningen. Jag menar att själva uppgiften där 
besökare blir ombedda att fotografera och rita kartor ger deltagarna både 
redskap och ökade möjligheter att skapa representationer kring sitt besök. 

I efterhand kan det konstateras att metoden var både tidskrävande och 
komplex, särskilt för mig som hade lite erfarenhet av den tekniska 
utrustningen innan studien påbörjades. Det krävdes mycket tid på plats 
eftersom det var relativt svårt att förmå besökare att delta i studien. Flera 
olika steg av förberedelser skulle klaras av innan själva besöket kunde 
påbörjas; instruktioner till besökare med förevisning av kamerornas 
funktion, hantering av två mp3-spelare som skulle hängas på besökarna 
och sättas igång, samt hanteringen av själva videokameran inför 
filmandet. Av praktiska skäl var det därför inte möjligt att låta besökarna 
välja representationsformer helt fritt, även om detta kunde tänkas ha varit 
ett alternativ. Den relativt komplicerade metodologin krävde ett visst mått 
av reglering och rutin, så att de olika momenten förlöpte förhållandevis 
smidigt. Metodens komplexitet och det rika materialet är dock det som 
särskiljer den här studien från många andra besökarstudier, på så sätt att 
den ger så många ingångar till att studera besökares meningsskapande. 
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Nu när metodologin är utprövad, blir det lättare att följa principen också i 
andra studier.11 

Materialet, i form av videoinspelningar, fotografier, kartor och 
muntliga utsagor ger var och en för sig olika ingångar till tolkningen av 
besökarnas design av egna lärvägar genom utställningen. Tillsammans 
ger de en rikare bild än vad som skulle vara möjligt om jag hade valt 
endast en av de olika teknikerna. 

Videon som redskap i forskning 
En delmängd av mina data utgörs således av videoinspelningar. Att 
använda video som redskap i forskning gör det möjligt att studera, inte 
bara vad som sägs i en aktuell situation, utan den fångar också olika 
ickeverbala aspekter av kommunikationen, såsom den sociala handlingen 
och samtalets kontext (Rosenstein, 2002). Videoinspelningarna ger mig 
möjligheten att studera besökarnas handlingar i relation till språket. I 
utställningen rör sig besökare bland annat med utgångspunkt i hur 
föremålen är placerade. Detta medför att det har varit svårt att filma 
besökarna direkt framifrån. I de flesta fall var det endast möjligt att filma 
från sidan, eller bakifrån. Genom att titta på hur kroppen är vänd och mot 
vad deltagarna pekar eller på andra sätt gestikulerar, blir det möjligt att 
finna ut vilka föremål och resurser som de engagerar sig i. I de fall när 
två personer har delat på sig och kanske till och med befinner sig i två 
olika rum har jag valt att filma en av dem tills de återförenas. 

Heikkilä & Sahlström (2003) diskuterar implikationer som medföljer 
valet av utrustning. Jag har prövat dels en mindre kamera av sämre 
teknisk kvalitet och en större kamera som beskrivs som mycket tekniskt 
avancerad. Med den mindre kameran upplevde jag avsevärda svårigheter 
både med ljudupptagning och med ljuskänslighet. I Forntider 1 är det 
dunkelt och därmed inte helt lätt att få en god filmkvalitet. Det 
förekommer flera ljud som inte direkt är kopplade till 
utställningsdesignen, såsom ljud från ventilationssystem och från andra 
besökare. Flera av ljuden är dock en del av utställningen som har 
betydelse för besökarnas meningsskapande (barngråt, musik, ljudet av 
rinnande vatten etc.). Den större, mer avancerade kameran, hanterade 
större delen av de ljud- och ljusproblem som jag upplevde. Jag valde 
dessutom att använda en mp3-spelare som komplement till kamerans 

                                                      
11 Erfarenheterna från avhandlingsstudien har tagits tillvara i delstudier som ingår i 
projektet Museet, utställningen, besökaren. Meningsskapande på en ny arena för lärande 
och kommunikation, där den utarbetade metoden har använts med goda resultat.  
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ljudupptagning, för att ha möjligheten att fylla i de sekvenser som är 
svåra att höra. 

Att filma med kamera på stativ kan vara att föredra när aktiviteten som 
studeras är rumsligt stabil. I mitt fall är detta dock inte möjligt, eftersom 
besökarna hela tiden är i rörelse och dessutom flyttar sig från rum till 
rum. Heikkilä & Sahlström (2003) påpekar att en handhållen kamera 
riskerar att dra till sig större uppmärksamhet. Jag är medveten om att min 
närvaro i rummet har påverkat deltagarnas kommunikation, men har haft 
ambitionen att denna påverkan ska vara så liten som möjligt. I studien 
menade deltagarna att de inte känt sig besvärade av kameran som fanns 
på två till tre meters avstånd, utan tvärtom nästan glömt bort att de blev 
filmade. Sådana uttalanden bekräftas av Rosenstein (2002) som i en 
forskningsöversikt lyfter fram att personer som blir filmade tenderar att 
glömma kamerans närvaro efter cirka tjugo minuter. 

Urval och avgränsning 

Historiska museet och Forntider 1 och 2 
En bakgrund till urvalet handlar om mitt intresse för de förändringar som 
museer såväl som utställningsmediet har genomgått under de senaste 
åren. Förändringarna kan ses i relation till samhällsförändringar i stort, 
som bland annat handlar om hur individer ges allt större agens och 
tolkningsutrymme (Kress, 2009: 188). Utgångspunkten när det gäller 
urvalet av utställningar byggde på två antaganden: att jämförelser enklast 
kunde göras mellan utställningar inom samma genre, men att de 
sinsemellan ändå måste vara olika med avseende på deras design. Det sätt 
på vilket ämnesinnehållet gestaltas ger också olika möjligheter för 
besökaren att skapa mening. De utställningar som jag valt är därför 
stilmässigt olika till sin karaktär på så sätt att de är utformade enligt 
skilda principer. I avhandlingen undersöker jag vad dessa olikheter består 
i, samt hur dessa olikheter skapar förutsättningar för olika slags 
engagemang och representationer hos besökarna. Urvalet är inte 
representativt i statistisk mening, utan ska möjliggöra en jämförelse 
mellan variationen i två olika specifika situationer. 

Jag beslutade att fokus skulle riktas mot två olika nyproducerade 
kulturhistoriska utställningar på Historiska museet i Stockholm. Museet 
valdes som ett exempel på en institution som stått inför flera omvälvande 
förändringar under 2000-talet, både när det gäller organisation och 
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inriktning för verksamheten. I avhandlingsstudiens inledningsskede 2005 
framstod museets pågående arbete med den nya forntidsutställningen på 
museet som ett intressant alternativ. Den gamla utställningen var då 
nedmonterad sedan en längre tid och under den ganska långa projekttiden 
fanns en tillfällig utställning på plats som främst hade syftet att tillgodose 
skolornas behov. Jag själv arbetade på museet som timanställd och 
projektanställd museilärare under april 2003 till juni 2004 samt under maj 
2005, vilket var en period då museets inriktning och verksamhet 
diskuterades både internt och externt i media. När Forntider 1 stod klar 
hade jag emellertid avslutat min anställning och jag påbörjade således 
insamlingen av data våren 2006. I det skedet var det inte bestämt vilken 
utställning som skulle fungera som jämförelsematerial, men efter att ha 
undersökt utbudet av kulturhistoriska utställningar på andra håll föll valet 
slutligen på Forntider 2, som började ta form och som stod färdig i 
november 2007. Även om de båda utställningarna presenteras som 
varandra kompletterande, framstår de som separata enheter som är 
mycket olika varandra när det gäller innehåll och form. Forntider 2 
motsvarade därmed de kriterier som formulerats för urvalet. 

Att välja en plats som för forskaren redan är känd, kan innebära vissa 
svårigheter när det gäller den distans som är nödvändig i 
forskningsprocessen. För den person som är mycket välbekant med sin 
urvalsplats, finns risken att forskaren dras in i vardagliga rutiner 
(Kullberg, 1996/2004). Min anställning var begränsad i tid, vilket innebar 
att jag aldrig blev så pass välbekant med rutinerna att detta i realiteten 
påverkat min forskningsprocess. 

Produktion av data och studiens deltagare 
Under våren 2006 påbörjades insamlingen av data i utställningen 
Forntider 1. Under detta år besökte jag museet under två olika perioder; 
dels i början av maj och dels i slutet av juni/början av juli. Jag besökte då 
museet under flertalet dagar. På samma sätt påbörjades insamlingen i 
Forntider 2 under sommaren 2008, i juni och i augusti. 

Besökare i par (gifta par, vänner, förälder med barn etc.) som talade 
svenska med varandra tillfrågades om de ville delta i undersökningen.12 
Ambitionen var att det skulle finnas en spridning när det gäller ålder och 
kön hos de aktuella paren. De olika kategorierna förklarar inte besökarnas 
meningsskapande, men representerar ändå en möjlig olikhet i intressen 
och kunskapsområden. Urvalet är inte representativt i statistiskt mening, 

                                                      
12 Språkfrågan hade en praktisk orsak; det skulle vara enkelt att transkribera och förstå 
deltagarnas kommunikation. 
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utan ska enbart spegla en variation i den specifika situationen. I de fall 
där vuxen och barn gick tillsammans var det önskvärt att barnen skulle 
vara så pass gamla att de kunde genomföra de uppgifter som de 
tilldelades (fotografera och rita kartor). Det visade sig vara ganska svårt 
att få besökare att delta i studien – det gällde för båda utställningarna. 
Detta berodde dels på att det ibland fanns få besökare i utställningen, eller 
att de som var där var utländska turister. Det var också så att många som 
tillfrågades kände sig obekväma med själva förfarandet; de ville inte bli 
filmade eller de befarade att deras medverkan skulle ta för lång tid i 
anspråk. I Forntider 1 visade det sig vara svårt att engagera äldre 
besökare; samtliga som tillfrågades avböjde att delta, även då de erbjöds 
en ersättning i form av biobiljetter.13 I Forntider 2 fanns, av okänd 
anledning, inte samma problem och det gick bättre att finna äldre 
besökare som ville delta i undersökningen. 

Arbetet med att producera data pågick under ganska lång tid; ibland 
kunde det gå en hel dag utan att någon besökare tackat ja till medverkan. 
Under denna väntan var jag placerad vid utställningens början. En 
reflektion kan göras här, kring vilka besökare som de facto tackade ja till 
att medverka i studien. Några av besökarna hade själva erfarenhet av 
olika typer av undersökningar och menade att de därför generellt ställde 
sig positiva till deltagande. Det gällde särskilt deltagare som själva var 
eller hade varit studenter och som i den rollen genomfört empiriskt 
orienterade examensarbeten, eller deltagare som arbetade som pedagoger 
och i den rollen tog emot studenter som genomförde studier av olika slag. 
När det gällde de barn som ville delta, var det tydligt att de uppfattade sig 
utvalda och lite speciella och att de såg på uppgiften som en spännande 
erfarenhet. Urvalet kan möjligen anses snävt, men eftersom studiens syfte 
inte är att visa på generaliserbara resultat, bedömer jag att 
urvalskriterierna kring variation vad avser kön och ålder har tillgodosetts. 

Beroende på när ett rimligt stort material hade insamlats, deltog 
slutligen nio par i den första delen av undersökningen, i Forntider 1. 
Utifrån samtliga nio par gjordes ett urval av fyra par för analys; två par 
bestående av vuxen + barn, ett par bestående av unga vuxna samt ett par i 
nedre medelåldern. Dessa valdes ut på grundval av iakttagbara olikheter i 
sättet att representera och engagera sig i utställningen och på grund av 
skillnader i kommunikationen dem emellan. Skillnaderna som framträder 
blir intressanta utgångspunkter för analys och tolkning av materialet, med 
avseende på kommunikation, engagemang och meningsskapande. Genom 
de erfarenheter som gjordes i den första delstudien, begränsades antalet 
deltagande par i den andra studien, i Forntider 2. De sju par som deltog 

                                                      
13 Samtliga deltagare erhöll biobiljetter som tack för deras medverkan. 
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gav tillräckligt underlag för att göra ett urval på fyra par med olika 
sammansättning vad gäller såväl kön som ålder. Här valdes följande par 
ut: ett par bestående av vuxen + barn, ett par bestående av ungdom + 
vuxen, ett par unga vuxna samt ett par seniorer. 

Förfarandet vid datainsamlingen gick till på samma sätt för samtliga 
deltagande par. Innan besökarna gick in i utställningen fick de muntlig 
information om syftet med undersökningen och om metoden. De fick 
kortfattade instruktioner om att de förväntades dokumentera utställningen 
med hjälp av en digitalkamera och att de kunde fotografera sådant som 
fångade deras intresse, att vi efteråt skulle gå till ett rum där de skulle rita 
en karta över utställningen och att vi dessutom skulle genomföra en 
kortare intervju. På en tryckt fullmakt fanns information om just detta, 
samt information om de etiska hänsynstaganden som gällde för 
undersökningen (se appendix 4). Denna undertecknades efter besöket. 
Besökarna uppmanades att se den aktuella utställningen i den takt de 
själva önskade. I några fall ställde besökarna frågor kring hur de skulle 
förhålla sig till mig som forskare, varpå jag svarade att de så långt det var 
möjligt skulle försöka bortse från min närvaro. Det fanns till exempel 
inga krav på att de måste vara extra uppmärksamma och titta på allt, utan 
kunde avancera framåt i den takt de själva önskade. De olika paren 
följdes av mig själv, som filmade besöket med handhållen kamera. 
Deltagarna bar också varsin mp3-spelare, för att säkerställa ljudkvalitén. 

Efter besöket i utställningen gick jag med besökarna till ett 
närliggande, avskilt rum. Till att börja med bad jag besökarna att rita 
varsin karta över utställningen. Till sitt förfogande hade de vita 
pappersark i A3-format och tuschpennor med svart färg. Några personer 
ställde frågor kring hur de skulle tolka uppgiften och frågade hur en 
sådan karta skulle se ut. I syfte att ge besökarna tolkningsutrymme och 
valmöjligheter kring sina representationer svarade jag att de kunde tolka 
uppgiften fritt och att de kunde utforma sin bild på det sätt de själva ville. 
Upplägget har sin bakgrund i undersökningens ambition att genom 
representationer fånga besökares urval och intresse. 

Intervjun spelades in på mp3-spelare och genomfördes med 
utgångspunkt i besökarnas egna fotografier och de kartor som de ritat. Jag 
uppmanade deltagarna att själva berätta om sina representationer och 
ställde ibland klargörande frågor. Som en avslutande fråga bad jag 
deltagarna föreställa sig att de ska råda en god vän som ska se 
utställningen. Vad ska denna vän koncentrera sig på i utställningen? 
Sammantaget kan intervjun beskrivas som halvstrukturerad, med syftet 
att ”[…] erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld, i 
syfte att tolka deras mening” (Kvale, 1997: 117). 
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Videoinspelningarna gör det möjligt att studera besökarnas 
kommunikation, deras engagemang i utställningens olika resurser och de 
visar på besökarnas navigering genom utställningen. De representerar 
aktiviteter medan de pågår och kan sägas vara formade från ett 
utifrånperspektiv. Filmerna utgör även underlag för analys av besökares 
egna representationer, på så sätt att det blir möjligt att se vad som händer 
före och efter exempelvis fotografering under besöksförloppet. I analysen 
av kartorna, är det också möjligt att närma sig videofilmen för att 
undersöka vilken roll olika representerade resurser spelar under besöket. 

Fotografierna representerar mestadels specifika semiotiska resurser 
som fångat besökarnas intresse, men kan ibland också visa på relationen 
mellan flera resurser i utställningsrummet. Kameran ger dock inte samma 
möjlighet som kartorna, vad gäller att fritt kombinera tecken. 
Fotografierna kan heller inte fånga utställningens rumslighet i sin helhet. 
Fotografierna är tecken på besökarnas intresse och engagemang som kan 
sägas vara formade i ett inifrånperspektiv. De kan förstås som en 
transformation av den ursprungliga utställningen, där besökarna har gjort 
ett urval som representerar deras intresse i det som var framträdande för 
just dem i den kontexten (Kress m.fl., 2001: 29). Det samma gäller för de 
olika komponenterna i kartorna, men kartorna ger också en fylligare bild 
av besöket. Det som kartorna lägger till är dimensioner av rumslighet i de 
fall då kartorna kan karaktäriseras som ’geografiska’. Utgångspunkten för 
valet av datainsamlingsmetod här är att individer skapar tecken som på 
bästa sätt formulerar den mening som de önskar uttrycka (Kress & van 
Leeuwen, 1996/2006: 8). Kartorna ger besökarna en möjlighet att relativt 
fritt ge uttryck för sina intressen i utställningen när det gäller enskilda 
semiotiska resurser men också när det gäller att representera relationer 
mellan semiotiska resurser i ett rum. Kartorna ger delvis samma 
information som intervjun, där besökaren är fri att själv välja vad som har 
varit centralt. Intervjuerna används annars främst för att ge deltagarna 
möjlighet att förtydliga och förklara vad som finns i kartorna och skapa 
kontext kring tolkningen av de samma. 
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Tabell 1. Relation mellan data och tolkningsgrund 
Typ av data Tolkningsgrund 
Videodokumentation Representerar besökares 

engagemang, navigering och 
kommunikation i utställningen samt 
skapar kontext kring besökares 
representationer. Representerar 
aktiviteter medan de pågår. 

Besökares digitala fotografier Representerar besökares intresse 
och urval vad gäller utställningens 
semiotiska resurser, samt delar av 
utställningens rumslighet.  

Besökares ritade kartor Representerar besökares intresse 
och urval vad gäller utställningens 
semiotiska resurser och hela 
utställningens rumslighet  

Intervjuer med besökare Representerar besökares 
metareflektion över fotografier, 
kartor samt utställningens särskilt 
framträdande drag. Skapar en rikare 
kontext kring besökarnas 
representationer, genom att 
klargöra vilka komponenter som 
ingår i representationerna och 
relationen mellan dessa.  

Jag har valt att studera personer som engagerar sig i en utställning i 
sällskap av andra, eftersom jag intresserar mig för kommunikation mellan 
människor. Det skulle naturligtvis vara möjligt att följa ensamma 
personer och deras användning av föremål och rummet. Det är dock en 
annan fråga att utreda. Det är troligt att den ensamma besökaren 
samspelar med andra besökare i utställningen, men jag föreställer mig att 
interaktionen med andra blir mer begränsad. Att följa en ensam person 
skulle ge ett helt annat empiriskt material vilket inte är aktuellt för denna 
undersökning. 

Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska kraven om konfidentialitet 
och anonymitet för studiens deltagare (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2004) och har valt att ge de 
deltagande personerna fingerade namn. Förfarandet har varit konsekvent 
på så sätt att jag har namngivit paren i bokstavsordning. Det första paret 
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har fått namn som börjar på A, det andra har fått namn som börjar på B 
och så vidare. 

Tabell 2. Översikt över studiens deltagare 
Deltagare Ålder 
Ann-Charlotte & Anna 40 år resp. 12 år 
Bengt & Birgitta 42 år resp. 37 år 
Calle & Christine 11 år resp. 25 år 
Disa & Daniel 24 år resp. 23 år 
Ella & Eva 7 år resp. 42 år 
Frida & Fanny 35 år resp. 15 år 
Gustav & Greta 21 år resp. 20 år 
Hans & Hanna 69 år resp. 65 år 

Bearbetning av data 
I bearbetningen av data har jag använt mig av vissa i förväg fastställda 
begrepp som bygger på teoretisk grund, men jag har också använt 
tematiska analysbegrepp som framträtt genom arbetet med materialet. 
När det gäller utställningsanalysen har jag utgått från Hallidays 
metafunktioner (Halliday, 1978; 2004). Analysen av besökarstudien har 
inletts genom en multimodal transkribering av videodata (jfr. Kress m.fl., 
2001; Rostvall & West, 2001), vidare till analys av transkriptioner med 
stöd i videomaterialet, utifrån en modell för design av lärsekvenser 
(Selander, 2008a; 2008b; 2008d). Videodata, transkriptioner, fotografier 
och kartor har analyserats utifrån analysbegreppen engagemang och 
meningsskapande samt kommunikation. För varje besök har jag jämfört 
de olika kategorierna av data och den information de kan bidra med. 
Slutligen har jag i en sammanfattande analys gjort en jämförelse av de 
båda utställningarna, med avseende på utställningarnas design i relation 
till besökarnas teckenskapande. 

Transkription av videodata och intervjuer 
Den forskare som studerar människors yttranden och handlingar ställs 
snart nog inför problemet att presentera det som sägs och sker i skrift. 
Transkriptionen kan utformas på olika sätt, beroende på syftet med 
projektet och den analys som ska göras. Detaljeringsgraden kan därför 
variera, liksom fokus och urval (Linell, 1994: 9). Transkriptionen är 
därför resultatet av ett antal val där endast vissa aspekter i 
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händelseförloppet finns representerade. Genom att välja ut delar ur 
materialet för transkription, har forskaren redan gjort en tolkning av sitt 
material som bland annat baseras på antaganden om hur kommunikation 
kan förstås (Green, Franquiz & Dixon, 1997). 

För mig är transkriptionen ett arbetsredskap som bidrar till att 
åskådliggöra och möjliggöra en beskrivning av den multimodala 
kommunikationen i utställningen. Genom transkriptionen synliggörs och 
uppmärksammas detaljer i kommunikationen på ett sätt som annars inte 
är möjligt att uppfatta. Det multimodala perspektivet innebär att jag låter 
tal och övriga handlingar få en så likställd roll som möjligt. 
Transkriptionen syftar inte till att ge underlag för samtalsanalys i 
konventionell mening, utan är inriktad på hur olika teckensystem 
kompletterar varandra i den sociala handlingen. Därför har jag låtit 
läsbarheten vara vägledande och presenterar talet på ett sätt som ligger 
nära den skriftspråkliga konventionen. Jag behöver exempelvis inte gå in 
i detalj och ange uttal, prosodiska drag eller exakta tidsangivelser för 
pauslängder. På samma sätt anges gester/kroppsrörelser relativt 
översiktligt; jag anger tydliga byten av kroppsrörelse eller hållning, men 
lämnar exempelvis blickar och mer subtila rörelser därhän. 
Videoinspelningarna har jämförts med de ljudfiler som också finns från 
besöken. 

Alla rörelser och gester kan inte transkriberas. Urvalet utgår från mina 
forskningsfrågor kring besökarnas meningsskapande i utställningen, om 
hur de skapar mening utifrån de resurser som erbjuds dem. Jag väljer att 
beskriva det som i situationen framträder som betydelsefullt, utifrån den 
egna erfarenheten och utifrån antagandet att vissa handlingar innehåller 
mer kommunikativ information än andra. Kommunikationen delas in med 
hjälp av ’contextualization cues’, som är signaler mellan deltagarna som 
gör händelser dem emellan begripliga. Indelningen görs utifrån 
pauseringar, röstläge, betoning, intonation, gester, byte av kroppsställning 
och andra signaler. Så kallade ’message units’ eller kommunikativa 
handlingar är den minsta enheten i transkriptionen och har representerats 
genom en ny cell i transkriptionsschemat. Kommunikationen kan därmed 
beskrivas som en serie sådana kommunikativa handlingar. (Green & 
Wallat, 1981; Green, Franquiz & Dixon, 1997; Rostvall & West, 2005: 4, 
95; Rostvall & West, 2006). 

Analysen utgår från besökarnas användning av utställningens resurser. 
Jag har därför ansett att jag inte har behövt transkribera allt material 
(sammanlagt fyra och en halv timmars videofilm). Istället har jag 
koncentrerat mig på de delar av filmen där besökarna är ’mest’ 
engagerade (sammanlagt tre och en halv timmars videofilm). Jag 
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använder begreppet uppmärksamhetsfokus när jag talar om de resurser 
som de besökande engagerar sig i (en monter, ett föremål, en skriven text, 
en bild etc.). Begreppet hjälper mig att identifiera centrala sekvenser i 
mitt material, vilka sedan bildar utgångspunkt för en beskrivning av de 
gester/kroppsrörelser och det tal som äger rum där. Jag tolkar det som att 
de besökande är mest engagerade vid de platser där de uppehåller sig 
längst. 

Arbetet med videofilmerna har gått till så att jag först har identifierat 
samtliga uppmärksamhetsfokus för varje besök och för varje deltagare. 
Identifierade fokus bildar ’sites of engagement’ eller ’engagemangs-
anhalter’ (Scollon, 2001) som i den här studien består av deltagarnas 
engagemang och kommunikation i anslutning till en enskild resurs eller 
ett montersammanhang där jag uppfattat att flera resurser hör samman i 
en multimodal ensemble. För att få en hanterbar mängd data har jag 
därefter identifierat de tjugo engagemangsanhalter i utställningen där de 
besökande uppehåller sig längst. I ett arbetsdokument har jag antecknat 
tiden för de olika anhalterna för de enskilda informanterna; tjugo anhalter 
för var och en. Längden för dessa anhalter varierar från som mest 12 
minuter och 50 sekunder till som minst 28 sekunder. Jag har identifierat 
och därefter transkriberat kommunikationen vid de tjugo 
engagemangsanhalter som jämförelsevis har tilldragit sig störst 
uppmärksamhet under de olika besöken. 

Om inget annat noterats i transkriptionen ska deltagarnas 
uppmärksamhetsfokus förstås som delat. I transkriptionen framgår det 
också när deltagarna tillfälligt eller helt byter fokus. Detta anges som 
sekundärt uppmärksamhetsfokus inom parantes och beskrivs under 
respektive persons kolumn för gester och kroppsrörelser. Det kan röra sig 
om de tillfällen då personerna först uppmärksammar en resurs och sedan 
intresserar sig för något annat utan att förflytta sig rumsligt i 
utställningen. Ett exempel från materialet är tillfället då en besökande 
först tittar på ett föremål, väljer att fotografera detta och därefter riktar 
fokus mot kameran och bilden som visas i kamerans display. Ett annat 
exempel på sekundärfokus är då en besökande tar upp en mobiltelefon 
och ringer till någon, samtidigt som hon står kvar på samma plats i 
rummet. I andra fall kan det röra sig om att en av deltagarna fortsätter 
framåt i utställningen och därmed byter fokus, medan den andra står kvar 
och fortsätter att engagera sig i det som identifierats som primärt fokus. 

I transkriptionen specificeras följande kolumner: ’tid’, ’gester/ 
kroppsrörelser’, ’tal’ samt ’uppmärksamhetsfokus’. Tidkoden anges för 
varje nytt yttrande; antingen som tal eller gest/kroppsrörelse. Om samma 
person gör flera yttranden inom samma teckensystem, anges dock inte 
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någon ny tidkod. Ett exempel på transkriptionsblad för en 
engagemangsanhalt ges i tabell 3 nedan. I avhandlingen har läsbarheten 
varit vägledande i beslutet att låta det transkriberade materialet bearbetas 
till löpande text med utvalda citat. 

Engagemangsanhalterna finns även markerade i åtta planritningar, som 
åskådliggör den ’väg’ som personen förflyttar sig genom utställningen. 
Planritningarna med de inritade navigationsvägarna och anhalterna finns 
infogade vid redogörelsen för varje besök, i resultatkapitlet (se även 
appendix 2 och 3).  
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Tabell 3: Exempel på transkriptionsblad, från engagemangsanhalt under besök A 
Tid  Gester/ 

kropps- 
rörelse 
Anna 

Tal 
Anna 

Gester/ 
kropps- 
rörelse 
Ann-
Charlotte 

Tal 
Ann- 
Charlotte 

Uppmärk- 
samhets- 
focus 

07.27 kommer 
fram till 
gravens 
kortsida, 
står bredvid 
A-C 

 
 

kommer 
fram till 
gravens 
kortsida, står 
bredvid A 

 Skateholm, 
monter C1 

07.52    under mannens 
vänstra arm 
 

(montertext 
vid 
Skateholm) 

07.56  man ser där    
07.59 tar ett steg 

till höger 
va fint    

08.06    två björntänder 
med borrade hål  

(montertext) 

08.11 tar ett steg 
till höger 
långsida 

Är det dom 
där två eller  

   

08.13 pekar ner i 
montern 

mamma dom 
där två 

   

08.16   går runt 
monterns 
vänstra 
långsida  

vi får se  

08.18   lutar sig 
fram och 
tittar ner i 
montern 

ja det är det  

08.29   går runt till 
kortsidan 
igen 

  

08.31 går tillbaka 
till 
kortsidan 

varför hade 
dom 
björntänder 
för? 

   

08.37   för fingret  (montertext) 
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fram och 
tillbaka över 
texten på 
skylten 

08.41    det vet jag 
faktiskt inte  

 

   rör med 
kameran 
upp och ner 
i handen  

det kan ha varit 
dekoration eller 
dom la ju ner en 
bit flinta och en 
nål  

 

   för fingret 
fram och 
tillbaka över 
texten 

så dom kanske 
trodde redan då 
någonting om att 
ett liv efter detta 

 

08.52  mm    
    jag kan tänka 

mig att dom hade 
björntänderna 
som halsband 

 

09.00  mm som min 
hajtand som 
jag fick utav 
Inge 

   

09.02    precis  
09.03 går till 

vänster 
långsida 

 går till 
vänster 
långsida 

  

09.05  jag lever väl 
inte på nytt 

   

09.06    (skrattar) inte än  
09.10 går fram till 

vänster sida 
av rummet 

  går fram till 
vänster sida av 
rummet 
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När det gäller bearbetningen av talet i intervjudata har jag transkriberat de 
åtta intervjuerna enligt den princip som gällde för videomaterialet. Jag 
har även här låtit läsbarheten varit vägledande och valt en 
transkriptionsform som legat nära den skriftspråkliga konventionen. 
Intresset har här handlat om samtalets innehållsliga aspekter, för att få en 
kompletterande bild av besöket. Det har således inte varit aktuellt att 
specifikt analysera besökarnas tal. 

För att ge läsaren en överblick kring mitt material, väljer jag här att 
sammanfatta de olika typerna av data i siffror. I undersökningen deltog 
sammanlagt 32 personer eller 16 par; nio par som besökte Forntider 1 och 
sju par som besökte Forntider 2. Av dessa valdes data från åtta besökande 
par ut för analys, dvs. från sammanlagt 16 deltagare. Av dessa besökte 
fyra par Forntider 1 och fyra par Forntider 2. Materialet från de besök 
som inte valdes ut har fungerat som referensmaterial och har således inte 
använts aktivt i avhandlingsarbetet. För varje besök producerades 
videofilm, fotografier, kartor liksom ljudinspelningar från intervjuer. 
Eftersom delar av detta material inte utgjorde underlag för analys, 
redovisas dessa delar heller inte här. Endast data som använts och 
analyserats i undersökningen redovisas här. De utvalda besöken 
genererade fyra och en halv timmars videofilm, varav tre och en halv 
timmars videofilm valdes ut för transkription. När det gäller besökares 
representationer genererade de åtta besöken 175 fotografier och 16 kartor. 
Dessa fotografier och kartor var utgångspunkten för de 16 intervjuer som 
genomfördes. 

Analysarbetet 

Om utställningsanalys 
Analysen av utställningarna syftar till att svara på frågan om hur 
utställningarnas meningspotential kan beskrivas och jämföras, samt hur 
meningar om forntiden konstrueras i de samma. Utställningsanalysen kan 
förstås som en textanalys (i vidgad bemärkelse) som utgår från mina 
teoretiskt grundade iakttagelser och antaganden om vad som är 
meningsbärande när det gäller utställningens semiotiska resurser. 
Analysen baseras på ett flertal personliga besök i utställningarna och på 
de fotografier som jag tagit i samband med dessa besök. Jag har dessutom 
haft till mitt förfogande alla de skrivna texter som förekommer i 
utställningarna. Analysen har sedan genomförts med utgångspunkt i ett 
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antal analysbegrepp, som är hämtade från Hallidays lingvistiska 
funktionalism, där en viktig utgångspunkt är antagandet om texters 
metafunktioner (Halliday, 2004; 1978). Innebörden i dessa 
metafunktioner har beskrivits i teorikapitlet, men här redogör jag för hur 
jag använder begreppen i avhandlingen. Valet av analysverktyg får 
konsekvenser för vad som kan sägas om det studerade materialet. Vissa 
aspekter görs synliga medan andra möjliga aspekter inte 
uppmärksammas. Verktygen som jag har valt bidrar till att synliggöra de 
studerade texternas kommunikativa funktion och deras komplexitet. De 
hjälper mig också att skapa en struktur för analysen. 

Metafunktioner som analytisk utgångspunkt 
I utställningsanalysen undersöker jag hur de tre metafunktionerna 
realiseras i kommunikationen med besökare. Analysen på ideationell nivå 
handlar här om att undersöka enligt vilken princip semiotiska resurser har 
valts ut och ordnats för att skapa mening kring forntiden. I 
utställningsanalysen handlar det dels om att redogöra för urvalet av det 
arkeologiska materialet och dels om att redogöra för andra semiotiska 
resurser som har lagts till för att skapa en kontext runt de autentiska 
objekten. I analysen beskrivs utställningens design genom att jag redogör 
för kombinationen av de olika resurserna och hur dessa har ordnats i rum 
för rum. Ett antagande här är att sekvensering när det gäller element i 
texten har betydelse för textens meningspotential. Den ideationella 
analysen lyfter fram vad utställningen ’handlar om’, eller vilken mening 
som skapas. Det handlar med andra ord om vilken bild av forntiden som 
genom denna komplexa väv av tecken kommuniceras till besökarna. 

Till den ideationella analysen hör också en bestämning av om 
utställningen representerar narrativa eller konceptuella processer. 
Narrativ representation involverar en eller två deltagare och har en 
dynamisk framtoning genom att den visuellt eller språkligt representerar 
exempelvis förändringsprocesser, händelser och handlingar. De 
representationer som karaktäriseras som konceptuella utgörs av mönster 
som kan vara antingen klassificerande, analytiska eller symboliska. 
Sådana mönster är inte dynamiska utan statiska i tid och ordnar ting, 
platser eller människor rumsligt. Konceptuella representationer innefattar 
inte deltagare (dvs. människor, ting eller platser) som gör saker, de 
representerar snarare deltagare som är något visst, som hör till en viss 
kategori eller som har en särskild karaktäristik. Klassificerande processer 
skapar en relation eller ’taxonomi’ mellan deltagarna. Analytiska 
processer handlar om att representera en struktur som utgörs av en helhet 
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och av delar som hör till helheten. Symboliska processer, slutligen, 
handlar om vad representerade ting, platser eller personer betyder eller är. 

På den interpersonella nivån intresserar jag mig för hur besökarna 
erbjuds olika subjektspositioner, vilket blir synligt i tilltalet i 
utställningens skrivna texter och i perspektivet när det gäller avbildade 
personer som förekommer på fotografier i utställningen. När det gäller de 
skrivna texterna undersöker jag textens stil och språk, där 
textproducenten skapar närhet eller distans till läsaren. I analysen 
framgår det om texterna är skrivna i en formell eller informell stil, 
innehåller öppna frågor, direkt tilltal och så vidare. 

De fotografier som analyseras representerar olika individer, där 
blicken har särskild betydelse för att skapa sociala relationer. Beroende 
på fotografiets placering och den representerade personens blickriktning 
ges betraktaren en viss subjektsposition. Då den representerade personen 
på fotografiet tittar direkt på betraktaren skapas en relation, där blicken så 
att säga kräver av betraktaren att denna deltar i någon slags tänkt 
interaktion med den representerade personen. Vilken slags relation det 
handlar om bestäms av den representerade personens ansiktsuttryck eller 
gestik (Kress & van Leeuwen; 1996/2006: 117ff). Vidare har fotografiets 
placering en potential för att skapa en maktrelation i förhållande till 
betraktaren. Om den representerade personen (på fotografiet) betraktas 
nedanifrån av besökaren innebär det att den representerade personen 
utövar någon form av makt över betraktaren. Om fotografiet istället är 
placerad i ögonhöjd är perspektivet jämställt och ingen maktskillnad 
förekommer (Kress & van Leeuwen, 2001:140). Sammantaget handlar 
analysen om att redogöra för vad texten ’gör’, i relation till deltagarna. 

I analysen av den textuella nivån undersöker jag, när det gäller textens 
koherens, hur utställningarna förhåller sig till andra texter inom samma 
genre. Förekommer de teman och frågeställningar som behandlas i andra 
utställningar eller inom den arkeologiska forskningen? När det gäller 
utställningarnas interna kohesion handlar analysen om att undersöka 
deras komposition och informationslänkning. På en övergripande nivå 
handlar utställningens komposition om hur olika textslag sätts samman 
för att skapa kohesion. På en mer detaljerad nivå undersöks hur 
organisationen av olika semiotiska resurser enligt de olika rumsliga 
strukturerna givet/nytt och centrum/marginal, får betydelse för hur 
besökaren kan röra sig i rummet och skapa mening. Tolkningen av olika 
elements placering i en komposition baseras på konventioner och 
regelbundenheter i visuell design, vilka har utvecklats kulturellt och 
historiskt och som därmed kan betraktas som en slags ’grammatik’ för 
både två- och tredimensionella multimodala kompositioner (Kress & van 
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Leeuwen, 1996/2006). Ett rums komposition bygger enligt detta synsätt 
på att placeringen av komponenter tilldelas olika värde. Element som 
placerats till vänster i en komposition tolkas här som något som är givet 
medan element som placerats till höger associeras med det som är nytt. 
Element som placerats centralt i en komposition/i ett rum ges en mer 
framträdande position än de element som placerats i marginalen. Centrum 
kan förstås som en slags ’kärna’, till vilken de andra komponenterna är 
knutna. 

Analysen innefattar också en undersökning av hur färgsättningen i 
utställningen fungerar som en inramning, vilket skapar kontinuitet mellan 
rummen (van Leeuwen, 2005: 198ff). Färg har av Kress & van Leeuwen 
definierats som ett teckensystem som kan bidra till att skapa textkohesion 
(Kress & van Leeuwen, 2001). Informationslänkningen rör de kognitiva 
kopplingarna mellan utställningens olika informationsdelar. Här 
undersöker jag hur olika principer används för att länka skilda rum till 
varandra, liksom de principer som gäller för hur olika skrivna texter 
logiskt hänger samman. Exempel på logiker som kan användas i 
informationslänkning är utvidgning (extension) genom att lägga till ny 
information till redan existerande information eller mer associativa 
länkningar som bygger på en ad hoc-princip och som därför inte är lika 
tydligt relaterat till den information som presenterats tidigare (van 
Leeuwen, 2005: 219ff). 

Om analys av besökares meningsskapande 
Analysen av besökarnas meningsskapande är gjord i syfte att besvara 
forskningsfrågan om vilka semiotiska resurser som används av 
besökarna, samt vilken mening kring utställningarna de skapar utifrån 
dessa resurser. 

Att beskriva ett händelseförlopp är en inte alldeles enkel uppgift; vi 
kan lätt föreställa oss att vissa repliker och vissa rörelser framstår som 
tydliga medan vi bortser från andra. Det blir möjligen godtyckligt vilka 
tecken som forskaren väljer att representera i skrift. En multimodal 
transkription som åskådliggör olika teckensystem gör det dock möjligt att 
notera sådant som jag annars möjligen inte skulle lägga märke till. Den 
hjälper mig också att systematiskt beskriva detaljerade skeenden i ett 
händelseförlopp. Analysen struktureras genom en modell för design av 
lärsekvenser, som beskrivs i texten nedan (Selander, 2008). 

Analysen av besökarnas meningsskapande kan karaktäriseras som 
abduktiv, genom att jag under arbetets gång växelvis gjort logiska 
slutledningar utifrån givna premisser (med i förväg definierade 
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analysbegrepp från teorin) och växelvis arbetat vidare med de idéer som 
materialet genererat. Materialet har efter hand genererat hypoteser, som 
inte är strikt logiskt härledda, men som inte heller bygger på ren 
induktion. Iakttagelser som gäller för ett av museibesöken har bildat 
utgångspunkt för en tolkning, som sedan har stärkts genom tolkningen av 
de nästföljande besöken, vilket slutligen bildar underlag för en förståelse 
(Alvesson & Sköldberg, 2008; Selander, 1986). Det innebär att jag 
förhållit mig delvis prövande när jag sökt mig framåt med utgångspunkt i 
idéer om analysens resultat. Analysarbetet har givit upphov till en modell 
kring besökares olika former av engagemang som presenteras i 
resultatkapitel 3, den jämförande analysen (Insulander & Selander, 2010). 
Analysen berör också hur olika typer av data överensstämmer respektive 
skiljer sig från varandra under de enskilda besöken, med avseende på 
representerat intressefokus och urval. Här undersöks huruvida en 
samstämmighet finns mellan vad som representeras i kartor och 
fotografier och på vilket sätt dessa resurser framträder i videomaterialet. 
Syftet med jämförelsen handlar om att reflektera kring den valda 
metodologins relevans, genom att undersöka hur de olika typerna av data 
kompletterar eller delvis överlappar varandra. 

Urval för analys 
Beskrivningen av besökarnas meningsskapande utgår från de 
multimodala transkriptionerna, där jag valt att göra en sammanfattande, 
narrativ framställan i löpande text. Min ambition har varit att dessa 
berättelser ska vara läsvänliga, på så sätt att jag tydligt presenterar för 
läsaren vad som försiggår utan att fastna i redogörelser på extremt 
detaljerad nivå. Vissa citat från transkriptionen finns med här, för att 
skapa variation i berättelsen. För att möjliggöra för läsaren att göra sina 
egna tolkningar av skeendena, har jag för varje besök valt att presentera 
kommunikationen kring två engagemangsanhalter särskilt noggrant: 
nämligen de anhalter där besökarna stannar allra längst. 

Besökarnas egna fotografier är infogade i beskrivningen av 
deltagarnas besök, i den ordning som fotografierna har tagits. För att 
undvika att mängden bilder överstiger deras informationsvärde, har jag i 
förekommande fall valt att reducera mängden bilder i analysen. Det gäller 
för de deltagare som har stora kollektioner, där flera bilder visar ungefär 
samma sak. 

För att ytterligare ta hänsyn till läsbarheten, har jag valt att göra 
beskrivningen av det första besöket i varje utställning något mer 
detaljerad, medan de övriga tre besöken beskrivs mer översiktligt. 
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Centrala begrepp i analysen av besökarnas meningsskapande 

Design av lärsekvenser 

Modellen Design av lärsekvenser kan förstås som en teoretisk karta för 
att beskriva och analysera kritiska händelser under en kreativ sekvens där 
mening skapas (Selander 2008a, 2008b, 2008d). Bakom utformningen 
ligger ett intresse för hur människor formar och transformerar olika 
innehåll och budskap, liksom antaganden om individens 
handlingsutrymme. Modellen utgör ett verktyg för att i detalj identifiera 
meningsskapande aktiviteters olika steg, inklusive det teckenskapande 
som sker och de val som görs. I avhandlingen använder jag modellen i 
första hand för att strukturera min analys. Modellens olika sekvenser 
vägleder en analys av besökets olika faser, där mening skapas under 
själva besöket då studiens deltagare engagerar sig i utställningens olika 
resurser och formar representationer i form av fotografier och kartor och 
vidare då de metareflekterar kring representationerna från besöket. 

 
Bild 1. Modell, Design av semi-formell lärsekvens (Selander, 2008a) 

Modellen utgår hos Selander (2008a) från olika grader av formalitet när 
det gäller den institutionella inramningen och finns i tre versioner. För 
mina behov här redogör jag för den modell som utgår från en semi-
formell iscensättning. Museiutställningen, vars iscensättning kan 
betraktas som semi-formell, kan sägas ha särskilda förutsättningar för 
besökares lärande. Jag förklarar modellens centrala delar och begrepp 
utifrån de förhållanden som föreligger i en museiutställning. 

Förutsättningarna för besökarens meningsskapande ligger i 
iscensättningen med de lärresurser, de syften och de institutionella 
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normer som omgärdar situationen. En central aspekt är också besökarens 
intresse och den sociala interaktionen mellan de besökare som befinner 
sig i utställningen samtidigt. Den primära transformationscykeln börjar 
med ett sökande efter information, där besökaren möter teckensystem och 
media, som i en meningsskapande handling formas och transformeras till 
representationer av mer eller mindre bestående art. Ett exempel på en 
sådan representation är digitala fotografier, som personen i fråga tar 
under sitt besök. De transformerande och formande inslagen i sekvensen 
ska inte uppfattas som självklara och enkla, utan det kan t.ex. röra sig om 
ett sökande bland resurserna i utställningen efter lämpliga motiv. I den 
sekundära transformationscykeln riktas fokus mot deltagarnas 
representationer. I studien utgör fotografierna utgångspunkten för ett 
intervjuer där en metareflektion kring representationerna kan ske. 
(Selander 2008d: 273; 2009: 29). 

Redogörelsen för den första transformationscykeln inleds i denna 
studie med en illustration över deltagarnas navigationsväg genom 
utställningen. Med utgångspunkt i det transkriberade videomaterialet, gör 
jag sedan en beskrivning av besöksförloppen. Besökarnas egna 
fotografier finns infogade i beskrivningen. Representationerna fungerar 
som länkar mellan den första och andra transformationscykeln, genom att 
de bildar utgångspunkten för reflektion i vidare mening. I slutet av 
lärsekvensen - i den andra transformationscykeln - understödjer jag som 
forskare en metareflektion över utställningen och besöket i sin helhet. I 
intervjun mellan besökare och forskare utgör de samlade fotografierna en 
utgångspunkt för samtalet. Genom att besökarna ritar en karta över 
utställningen ges de ytterligare en möjlighet att i efterhand reflektera över 
besöket. Kartan utgör en kondensering av, eller sammanfattande bild över 
besökarnas intresse och engagemang i utställningen. Underlaget gör det 
möjligt att studera skillnader i olika intressen och engagemang (jfr Kress 
m.fl., 2001: 29). 

Intressefokus och design 
Fotografierna och kartorna analyseras med avseende på intressefokus och 
design. Intressefokus innebär en precisering av vad som av besökarna 
ställs i fokus när det gäller urvalet. Analysen rör det intressefokus som 
kan spåras i de enskilda fotografierna samt de teman som kan urskiljas i 
en hel kollektion. På samma sätt undersöks kartorna, genom att notera 
vad som är i fokus (skrivna texter, föremål, olika medier etc.). Kartornas 
design handlar om hur rummet har gestaltats. Här undersöks två aspekter 
av kartornas komposition: informationsvärde (information value) och 



 74

särskilt framträdande drag (salience) (Kress & van Leeuwen, 1996/2006: 
175 ff). 

Informationsvärdet handlar om hur olika komponenter är placerade i 
bilder och om relationen mellan dem. I bilden finns olika zoner som har 
olika slags värde knutet till sig. Det som placeras centralt i bild framställs 
som viktigt medan element som finns i bildens ytterkanter framställs som 
underordnat och mindre viktigt. Särskilt framträdande drag är sådana 
inslag i en komposition som fångar betraktarens uppmärksamhet och som 
därmed framstår som särskilt viktiga (Kress, 2003: 69; Kress & van 
Leeuwen, 1996/2006: 175 ff; van Leeuwen, 2005: 198ff). Det kan röra 
sig om enheter som är särskilt stora i förhållande till andra enheter i en 
komposition, eller sådana enheter som har en särskilt utmärkande färg 
och som därför står i kontrast till de övriga komponenterna. 

När det gäller kartorna är besökarna i relativt stor utsträckning fria att 
välja och arrangera sina motiv. Besökarna utgår från ett vitt papper och 
får sedan ur minnet välja resurser, som i bildens komposition kan 
avbildas mer eller mindre verklighetstroget enligt den ordning som 
besökaren själv väljer. Jag har således analyserat kartor med avseende på 
vad som placerats i centrum, respektive i periferin och jag har undersökt 
vilka komponenter som är de mest framträdande. Besökarnas 
metareflektioner kring kartor och fotografier, liksom beaktandet av det 
urval som gjorts, finns med i analysen av materialet och bidrar därmed till 
att det blir möjligt att urskilja de innehållsliga principer som finns i en hel 
kollektion av fotografier. Jämförelsen mellan de olika individernas 
representationer är central här, eftersom dessa kan säga oss något om de 
val som har gjorts i samband med tillkomsten. Relationen mellan form 
(design) och innehåll (intressefokus) är aldrig godtycklig, utan motiveras 
av individers intressen i att finna den mest lämpliga formen för det de vill 
uttrycka. Genom formen uttrycker man också något om hållningen till det 
innehåll och de begrepp som representeras och tvärt om (Kress, 1993; 
Kress m.fl., 2001: 5). 

Engagemang och meningsskapande 
Meningsskapande är ett komplext fenomen som är svårt att fånga. Vi kan 
fråga oss vad det är som blir betydelsebärande för besökarna när de går 
genom utställningen? I denna avhandling är meningsskapande nära 
förbundet med engagemang, som kan förstås som själva ingången till en 
lärsekvens i vidare bemärkelse. I analysarbetet har det framgått att 
besökare engagerar sig i utställningen på olika sätt. En målsättning har 
här varit att beskriva dessa olika former av engagemang, så att olika 
aspekter av denna aktivitet eller process kan lyftas fram. Intentionen är att 
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visa hur besökares engagemang är kontextberoende och hur det triggas av 
de olika semiotiska resurserna i utställningen (Selander & Insulander, 
2010). 

Tanken om olika former av engagemang kan kopplas till hur 
besökaren, i mötet med olika semiotiska resurser och ämnesinnehåll, gör 
en ’inventering i minnet’ och upptäcker saker som kan användas i 
tänkandet kring ämnet. Resonemanget har vissa likheter med hur Maria 
Wolrath Söderberg framställer retorikens topos, som står för platser i 
medvetandets landskap .14 I den nu föreliggande studien handlar det om 
de utgångspunkter kring vilka besökarna väver sina berättelser. Att 
beskriva utgångspunkterna blir för mig en väg till att försöka synliggöra 
kopplingarna mellan utställningens resurser och besökarnas berättelser. 
Under den tid som individerna går genom utställningen pendlar 
engagemanget mellan flertalet olika perspektiv och i kommunikationen 
prövar individen också perspektiv som den medföljande personen 
introducerar. När den andra kommenterar något i utställningen framstår 
utsagan som ett erbjudande om mening, ett möjligt perspektiv ur vilket 
det utställda kan betraktas. På så sätt byggs mening upp gemensamt. 

Bearbetningen av data innebar att videoinspelningarna studerades ett 
flertal gånger. Genom bearbetningen identifierades ett antal tematiska 
analysbegrepp, dvs. olika utgångspunkter, som utifrån det befintliga 
datamaterialet framträdde som möjliga förhållningssätt när det gäller 
besökares engagemang. Dessa enskilda utgångspunkter har sedan 
sammanförts till tre övergripande kategorier, som kan beskrivas som 
skilda former av engagemang: expressivt, narrativt och metareflekterande 
engagemang. 

Kommunikation 
Varje besök analyseras också med avseende på besökarnas 
kommunikation. Latinets communicare betyder ’göra gemensamt’ och 
min användning av begreppet kan sägas ligga nära denna betydelse. För 
mig blir kommunikationen i utställningen vad studiens deltagare 
åstadkommer tillsammans, genom deras tal, deras gester och sättet att 
förhålla sig till varandra. Besökarna skapar en specifik gemenskap, i just 

                                                      
14 Topikläran handlar om hur människan får idéer och upptäcker kopplingar som gör 
situationer begripliga. Genom att analysera topoi (plur.), synliggörs de referensramar eller 
de förståelsehorisonter varifrån individen tolkar världen. Dessa ”inre” platser blir det 
medium genom vilket människan upplever verkligheten och skapar mening. De kan 
förstås som tankescheman eller relationsbegrepp som i mer allmänna ordalag kan hjälpa 
oss att se något i relation till andra saker, eller mer specifikt får sin betydelse inom en 
särskild kultur eller kunskapsdomän. Topoi görs synliga genom språket. (Wolrath 
Söderberg, 2003; 2006). 
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den utställningen, vid just det tillfället och med just de specifika 
föremålen. Kommunikationen avser besökarnas samspel, där de genom 
att gestalta sina handlingar kan skapa och dela mening med andra (Kress, 
2003: 44; 2010: 71). Jag noterar hur personerna tar initiativ till rörelse i 
rummet, deras talutrymme och gestik och hur de ger respons på varandras 
yttranden. 

Etiska hänsynstaganden 
I studien har samtliga deltagare informerats om studiens utformning och 
syften i enlighet med de krav som uttrycks i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2004). Informationskravet innebär bland annat att de som 
medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, 
hur länge och på vilka villkor de skall delta. De ska ha möjlighet att 
avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Jag 
har poängterat att medverkan i studien är frivillig och att deltagarna när 
som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Detta medför särskild 
hänsyn när det gäller de barn som deltar i studien, eftersom jag, som 
forskare, har deras integritet att ta hänsyn till, liksom deras 
beroendeställning gentemot föräldrarna (Hermerén, 1996: 162). I de fall 
då deltagaren är minderårig har medverkan därför godkänts av målsman. 
Deltagarna har informerats både skriftligen och muntligen om alla de 
inslag av undersökningen som kan tänkas påverka deras villighet att 
delta. Förfarandet, såsom en del i ett större forskningsprojekt, har även 
etikgranskats av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, enligt 
lagen (2003: 460) om etikprövning av forskning som avser människor.15 

Samtyckesregeln innebär att forskaren måste få uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke innan undersökningen påbörjas. De 
personer som valde att delta i studien har undertecknat en fullmakt där de 
även gavs möjlighet att ange i vilken grad de vill medverka i projektet 
(appendix 4). De har haft möjlighet att välja att endast medverka i studien 
och tillåta att materialet används i undersökningen, samt som 
redovisningsmaterial i seminariesammanhang. Deltagarna har även haft 
möjlighet att välja att ge mig tillåtelse att kontakta dem inför en eventuell 
önskan att använda materialet också i andra sammanhang, såsom i 
publikationer. Här har jag således kontaktat de besökarpar som valdes ut 
för studien och på nytt ställt frågan om tillstånd att använda materialet 

                                                      
15 Dnr 721-2006-2476. Enligt protokoll 2007/5:3, sammanträde 070328, omfattas 
projektet ej av etikprövningslagen. 
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också i publikationer. Avväganden fick göras i två av fallen, då 
minderåriga deltagare var på museet i sällskap med andra personer än 
sina målsmän. Problemet löstes på så sätt att vi först kontaktade 
föräldrarna per telefon och att jag då fick ett muntligt besked om att deras 
barn tilläts medverka i studien. I efterhand fick jag deras skriftliga 
godkännande. 

Information om studien har naturligtvis även lämnats till det aktuella 
museet och berörd personal vid dessa. Tillstånd vad gäller fotografering 
och filmning har inhämtats före datainsamlingen. Materialet har under 
undersökningstiden förvarats på ett säkert sätt, så att ingen otillbörlig 
utanför studien har kunnat få tillgång till det. Deltagarnas namn används 
endast för att identifiera individer under arbetet med materialet. Alla 
personuppgifter har hanterats konfidentiellt i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204). Studiens videomaterial har behandlas på 
motsvarande sätt. Samtliga deltagare har avidentifierats i avhandlingen.  
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5. Resultatkapitel 1 – Utställningarna 

Beskrivning och analys av Forntider 1 
I detta avsnitt beskrivs designen i Forntider 1. Jag ger först en 
introduktion till utställningen i dess helhet. I en analys undersöker jag 
sedan textens meningspotential, som fokuseras genom den ideationella, 
den interpersonella och den textuella metafunktionen. 

 
Bild 2. Forntider 1, entré. Foto: Statens historiska museum 

En introduktion till utställningen Forntider 1  
Historiska museets basutställning Forntider 1 öppnade i november 2005, 
som den första av två planerade utställningar om skandinavisk forntid. 
Den presenteras på museets hemsida som en utställning där vi får möta 
många olika berättelser från olika tidsperioder; från Bäckaskogskvinnan 
som levde under tidig stenålder (7000 f. Kr) till mannen från Vendel 
under järnåldern (600 e. Kr). Utställningen handlar om människor som 
genom historien har levt på den plats vi idag kallar Sverige. Som 
besökare uppmanas vi att undersöka likheterna mellan dessa människor 
och oss själva. Enligt museets hemsida försöker utställningen besvara 
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frågor om hur man såg på livet, relationer och döden under sten-, brons- 
och järnålder. Man ställer frågan om vad ”dessa människor har för 
likheter med dig och mig idag.”. 
(http://www.historiska.se/utstallningar/fastautstallningar/forntider/häm-
tad 090422). 

På en skriven väggtext i början av utställningen, kan vi läsa att det är 
en utställning om människorna som levde ”här” före oss. Där står att läsa 
att besökaren möter åtta livsöden som presenteras som frusna ögonblick i 
historien. Utställningens livsöden introduceras på flera sådana stora 
väggtexter, där det också finns öppna frågor som direkt adresserar 
besökaren. Inledningsvis ställs frågor om de forntida människornas 
känslor och föreställningar, där man poängterar likheterna som finns 
mellan de som levde då och oss själva och vår tid. 

Forntider 1 kan sägas vara en utställning där den scenografiska 
gestaltningen spelar en viktig roll; besökaren stiger in i hela miljöer med 
rörlig bild, jättelika fotografier, illustrationer och ljud. Tidigt i 
utställningen möter vi exempelvis Bäckaskogskvinnan i skogsmiljö. 
Därefter finns den gamle mannen med barnet från Skateholm i en 
arrangerad marin miljö och längre fram återfinns godsherren från Vendel 
i en hallbyggnad med högsäte och eldstad. Scenografin är genomgripande 
och i utställningen finns flera konstruerade tredimensionella föremål som 
exempelvis ett ’isblock’, ett ’hus’, en ’grav’, en ’bäck’ o.s.v. De 
arkeologiska föremålen presenteras kronologiskt i montrar, som med sina 
färger och former ofta är integrerade i rummets gestaltning. 

Utställningen är uppbyggd i ett givet rektangulärt utrymme, vilket har 
utgjort ramar för utställningens utformning. Den består av elva små 
avdelningar på en sammanlagd yta av 320 kvadratmeter. Vägen genom 
utställningen är ordnad kronologiskt, med början ca 10 000 f Kr och slut 
på 600-talet e Kr. Den kronologiska strukturen betonas också genom en 
illustrerad tidslinje i utställningens ’inledning’ (istiden). Väl inne i 
utställningen finns inga möjligheter att avvika; vill besökarna avsluta sitt 
besök får de återvända samma väg de kom, alternativt skynda på och gå 
rakt genom utställningen till dess slut. Det finns mycket för besökaren att 
undersöka och rikta sin uppmärksamhet mot, men inga föremål som kan 
vidröras. 

Till utställningen hör tre auditiva ’spår’ som besökaren kan lyssna på i 
en ljudguide som lånas ut i informationsdisken. Det är dels en allmänt 
hållen vägledning, dels ett personligt urval gjort av en journalist och 
slutligen en del av en poetisk vandring som löper genom flera av museets 
utställningar. Ljudspåren aktiveras genom transpondrar som är 
utplacerade på olika platser i utställningen. Besökaren riktar den bärbara 
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guiden mot en transponder, som automatiskt känner av vilken berättelse 
som ska spelas upp. Det finns ingen utställningskatalog. 

Ideationell analys 
Forntider 1 har en design som består av en mängd semiotiska resurser; 
dels arkeologiska fynd och dels andra resurser såsom skriven text och 
bilder av olika slag. Kombinationen av de olika resurserna skapar 
tillsammans representationer av olika iscensatta miljöer som är 
uppbyggda kring berättelser om åtta livsöden och deras ’livsvärldar’. 
Urvalet arkeologiska fynd är förhållandevis begränsat och är direkt 
kopplade till de olika livsvärldarna som skildras. Samtidigt som 
utställningen behandlar ett längre tidsperspektiv, intensifieras tiden med 
ojämna intervaller, genom att vi får en detaljerad inblick i en specifik tid 
och plats kring ett eller två livsöden. De utvalda livsödena presenteras i 
små rum som följer på varandra enligt den sekvensering som bygger på 
en kronologisk tidsföljd. Det är den lilla kontexten kring individer och det 
vardagliga som lyfts fram, istället för stora berättelser eller strukturer i 
historien. I utställningen är det specifika händelser, handlingar och 
förändringsprocesser som representeras och på så sätt kan dess design 
karaktäriseras som narrativ. De semiotiska resurserna har valts ut och 
ordnats för att på en övergripande nivå skapa en viss mening, där 
besökaren i ett dunkelt och intimt rum möter en Forntid som ger sken av 
närhet i tiden; dvs. att den tid som representeras gör anspråk på att vara 
just forntida. I analysen behandlas mer ingående hur detta går till: i rum 
för rum. 

Istid 
Utställningen börjar i ett inledande öppet utrymme, som gestaltar tiden 
före forntiden: istiden. I det första utrymmet finns ett par blå rektangulära 
’isblock’. Ett av isblocken är centralt placerat och innehåller en monter 
med ett renhorn och en pilspets. I rummet finns en montertext som 
berättar om istidens slut. En större vägghängd, skriven text berättar om 
utställningens övergripande tema. 

Den större skylten med skriven text, är också den ett slags förord som 
introducerar utställningens tematik och som samtidigt illustrerar den 
aktuella tidsperioden med en tidslinje. Genom de båda automatiska 
skjutdörrarna skymtar bildspelet med de åtta livsöden som utställningen 
senare skall berätta om. 
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Bildspelsrum 
Bakom skjutdörrarna finns ett utrymme med bänkar och två bildskärmar 
för filmvisning. Här visas bildspelet om utställningens olika livsöden, 
med korta sekvenser som avlöser varandra. På en mörk bakgrund syns ett 
virvlande mönster i gult-orange samt årtal som räknar bakåt i tiden; från 
2000 e.Kr. till 7000 f.Kr. De personer som visas är gestaltningar av 
Kvinnan från Bäckaskog, Den gamle och barnet från Skateholm, 
Hallonflickan, Kvinnan från Stora Köpinge, Mantelmannen från Gerum, 
Kvinnan från Gårdlösa, Hövdingen från Kvissleby samt Godsherren från 
Vendel. Samtliga personer har kläder och attribut som gör att dessa 
framstår som ’forntida’. I bildspelet ingår musik och dämpad sång, 
barnskrik och fågelkvitter. Längs rummets sidor finns vågformade plåtar 
uppsatta, vilka skapar ljusreflexer i rummet. 

Bäckaskog 
Miljön kring Bäckaskogskvinnan utgörs av ett ’hus’ som ligger i en skog. 
Det skapas en metafor genom denna ’tid-sluss’, som innebär att 
besökaren träder in i forntiden genom att komma in i någons hem. 
Centralt placerat i huset finns en ’eldstad’ i form av ett projicerat bildspel 
på en rund golvyta. Elden inger möjligen en känsla av värme och trygghet 
åt den husliknande konstruktionen, som är målad i en klarröd färg och har 
montrar med röd bakgrundsfärg infällda i väggarna. Besökaren går 
genom ’huset’ och kan därmed välja att se in i montrarna på både höger 
och vänster sida. Här visas redskap i ben och sten, exempelvis harpuner, 
pilspetsar och mejslar. Bredvid föremålen, i montrarna, finns även 
uppförstorade fotografier av de mönster och dekorationer som finns på 
föremålen. Rekonstruktionen av Bäckaskogskvinnans huvud syns tydligt 
bland övriga inslag i utställningen. Det finns även mindre föremålstexter. 

Rummet och besökarens horisont vidgas och vi befinner oss i en 
’skogsmiljö’. Det ursprungliga fyndet av Bäckaskogskvinnan, graven, är 
placerad efter rekonstruktionen, längs vänster vägg. Ett stort fotografi 
visar en skog med träd och grönska och ovanpå denna, hänger en vepa 
med ett fotografi av Bäckaskogskvinnan från filmen. Till vänster finns 
också en inspelad film om rekonstruktionen, som syns på en mindre 
bildskärm. Montern, bildskärmen och hörlurar är inbyggda i en 
arbetsbänk där det finns plats att anteckna eller läsa. På höger sida hänger 
en stor fotografisk bild av en hjort i en skog i skymning. En stor väggtext 
berättar om Bäckaskogskvinnans livsöde. Golven (först en skogliknande 
mjuk matta och sedan ett golv med grov, sandliknande struktur) och en 
slags konstruktion av slanor skiljer denna avdelning från den 
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nästföljande. I rummet hörs ljudet av en eld som sprakar och en man som 
hostar. 

 
Bild 3. Forntider 1, interiör. Foto: Statens historiska museum 

Skateholm 
Nästa avdelning är en gestaltning av en marin miljö, där 
Skateholmsgraven är placerad centralt i rummet. Till vänster dominerar 
ett stort fotografi som sträcker sig från golv till tak. Motivet är en 
strandbosättning, som en slags rekonstruktion av miljön i området kring 
Skateholm. På den motsatta väggen visas med rörlig bild en strandlinje. I 
rummet finns stenar, golvet liknar en sandstrand och det finns flera olika 
slags bilder kring temat sjö och hav. Vid Skateholmsgraven hörs havets 
brus. 

I den högra sidan av rummet finns en väggtext som handlar om den 
livsvärld som hör till Den gamle och barnet. På golvet ligger en stockbåt 
och i en monter ett fiskeredskap kallat mjärde. I en annan monter finns 
olika typer av fiskekrokar och harpuner i ben och horn. Längs vänster 
sida finns en monter med blå fondfärg, innehållande yxor i flinta och 
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bergart och i en annan monter finns olika föremål och material från 
flintbearbetning samt keramik. Det rör sig exempelvis om flintspån, 
skrapor och borrar, samt om keramikkärl. Vid samtliga montrar finns 
föremålstexter och även annan information. Längs väggen längst bort i 
det vänstra hörnet hänger vepor med fotograferade mönster i närbild, 
samt ett fotografi av Den gamle och barnet från bildspelet. 

Rössberga 
I nästa rum öppnas perspektivet ytterligare, genom att rummet gestaltar 
en jordbruksbygd där en grupp av människor har levt: folket från 
Rössberga. Vägen genom rummet är formad i vinkel. Vid rummets 
ingång finns en rekonstruerad grav (en gånggrift) i vars ’ände’ vi ser en 
filmad sekvens med en gestalt som rör sig mot oss. I ett fack längs med 
gravens vänstra innervägg visas ett ’utsnitt’ av graven med innehåll från 
graven i Västergötland, i form av tänder och gravgåvor som nål och 
bärnsten. Till höger finns en monter med gravgåvor i form av benpärlor 
och nålar, samt tänder och ben som visar på de sjukdomar som de 
begravda individerna har lidit av. Direkt till vänster om graven hänger en 
grön väggtavla som illustrerar antalet individer som genom generationer 
begravts i (den verkliga) graven. Här finns också en monter med 
gravgåvor eller offer som påträffats utanför graven; krossad keramik och 
bränd flinta. 

Det långsmala rummet gör att det bara finns en väg för besökaren att 
röra sig och studera montrarna som är placerade längs vägen. I rummets 
högra del finns en monter med keramik, samt olika stridsyxor av bergart. 
Bredvid montrarna finns ett fotografi och skriven text om ’Hallonflickan’ 
som påträffats bunden i en mosse med hallonkärnor i magen. På väggen 
finns uppförstorade fotografier av ansikten, som är utsmyckningar på 
forntida föremål av ben och bärnsten. Föremålen (en kam och en figurin) 
finns i en monter runt hörnet. Rummet är vinkelformat och dess bortre del 
består av montrar på båda sidor om en gång, innehållande fler offerfynd 
och fynd som berättar om livet i det öppna landskapet. Bakgrundsfärgen i 
rummets montrar är grön. På upplysta glasskivor finns bearbetad bärnsten 
och stora flintyxor på en lång rad. I en monter med två ’våningar’ finns 
högst upp stenyxor, mejslar och keramik och i den nedre delen smycken 
och keramik. Fondväggar visar fotografier av öppna landskap med 
böljande gröna kullar och skog och ett svart/vitt fotografi av nötboskap. 
Golvet är en mjuk, gräsliknande matta. Det smala rummet bildar en 
passage in i nästa rum. 
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Bild 4. Forntider 1, interiör. Foto: Christer Åhlin/Statens historiska museum 

Hasslöv 
I nästa rum finns en jättelik projicerad solnedgång direkt till höger på en 
gulmålad rundad vägg. Direkt till höger finns också en introducerande, 
skriven text om Kvinnan från stora Köpinge och hövdingen från Hasslöv, 
jämte en sten med skålgropar. Det bruna golvet är grovt med flertalet 
hällristningsfigurer, såsom en häll. I rummet hörs ljudet av vågor som slår 
mot en strand. Till vänster finns två montrar längs kortsidan på en vägg, 
innehållande bronsföremål som svärd samt utrustning för hästar, liksom 
gjutformar och andra föremål för bronstillverkning. Bottenfärgen i 
rummets montrar är gul. Längs med vänster långsida finns flertalet 
montrar med olika föremål. I en monter finns olika ’ensembler’ av 
föremål; keramikkärl har kopplats till olika silhuetter av individer som 
placerats jämte gravgåvor såsom knivar, knappar och sylar i brons. I 
andra montrar finns stora smycken (hals- och armringar, bälteskupor och 
bältesskålar) liksom yxor i brons och textilfragment. I montern med textil 
finns ett fotografi av får och mellan montrarna hänger stora fotografier av 
de livsöden som rummet skildrar. Ett exempel är kvinnan från stora 
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Köpinge, som i en snörkjol genomför en dans som liknar rörelsemönstret 
hos en liten figurin, en s.k. voltigör. Bredvid fotografierna av kvinnan 
finns ett förstorat fotografi av figurinen. 

Gerum 
Nästföljande rum behandlar Mannen från Gerum med sin mantel och 
Barnen från Bankälla. Manteln är arrangerad i en stor monter centralt 
placerad i rummet. Monterns bakre vägg är målad i en orange kulör och 
på denna har man illustrerat manteln i utvikt perspektiv. Det är möjligt 
för besökaren att röra sig fritt runt montern. Direkt till höger i rummet 
finns en liten monter med små ansiktsmasker i brons. Till vänster finns 
skrivna texter om fyndet, en anslagstavla med olika utklipp och notiser 
om det som presenteras som en möjlig mordgåta, samt uppgifter om 
tyget. I en monter finns textilfragment. Efter denna hänger en stor 
väggtext om mannen från Gerum och hans livsöde. På golvet finns en 
mjuk matta med ett mönster av löv och gröna fläckar. Är detta ’barrskog’ 
eller ’en mosse’? På motsatt sida om manteln finns en stor monter med 
orange väggfärg och ett stort fotografi av ett långhus. Fem centralt 
placerade krukor representerar barnen under bronsåldern. Vid sidan av 
dessa finns metallkärl och en mängd järnredskap och föremål såsom 
knivar, skäror, spännen och borrar. Där finns också en stor skriven text 
om Barnen från Bankälla. 

Gårdlösa-Öremölla 
I rummets ingång finns en vägghängd, skriven text som berättar om två 
livsvärldar; Kvinnan från Gårdlösa och mannen från Öremölla. Ett 
fotografi av mannen hänger mellan två montrar till vänster. Montrarna 
innehåller föremål från hans grav; en romersk dryckesservis med 
glasbägare, skopa och sil liksom rester av brynja och dräkt, samt i den 
andra montern små statyetter och föremål i brons med romersk 
anknytning. Vid sidan, till vänster, står en runsten och en sten till en 
hällkista med runskrift. Bakom dessa hänger vepor med exempel på 
skriftspråk som var samtida med runskriften. I rummet hörs rösten av en 
kvinna som talar fornnordiska.  På rummets andra sida finns en monter 
som visar medaljer (guldbrakteater) och föremål med runskrift. Kvinnan 
från Gårdlösa finns representerad på väggen. Där finns också hennes 
grav, där skelettet ligger utsträckt jämte föremål som spännen och pärlor. 
I en monter finns de övriga föremålen från graven; pärlor, ringar, 
dräktspännen, kam, nålhus. I montrar längs nästa vägg finns fler föremål 
från dryckesserviser, men också vapenuppsättningar med svärd, 
sköldbucklor och spjutspetsar. Mellan montrarna finns illustrationer av 
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romerska kolonner och förstorade mönster och i en av montrarna ser vi 
flera fotografier som kan vara filmscener med romerska soldater. I 
utrymmet dominerar den röda färgen, medan golvet är brunt. 

 
Bild 5. Forntider 1, interiör. Foto: Statens historiska museum 

Kvittsleby-Krankmårten 
I nästa rum finns en ’älv’ som delar rummet i två delar. Älven syns 
forsande som en projektion på väggen till vänster och ’rinner’ sedan i 
form av vågmönstrat glas över golvet till den högra sidan av rummet. I 
rummet hörs också bruset från älven. På den högra sidan av rummet finns 
ett stort fotografi från vägg till tak som visar fortsättningen på älven. Där 
finns också en bronskittel med ben, horn, keramik och glaskärl från den 
hög där mannen från Kvittsleby begravdes. Vi återser männen från 
bildspelet: Männen från Kvittsleby och Krankmårtenhögen. 
Krankmårtenhögen finns gestaltad i hörnmontern med offer i form av älg- 
och renhorn på stenar. En skriven text tar också upp frågan om ursprung 
och etnicitet för de första människorna i norr. En teckning i montern visar 
hur gravarna på ett gravfält var placerad i landskapet. Längs älven delas 
också rummen av ett vågformat staket av gröna ribbor. Bakom detta finns 
ett enskilt föremål, en hjälm, placerad i en monter. Till vänster i rummet 
finns en monter med guldbrakteater, spännen och knappar; samt 
ytterligare en monter med spännen med djurornamentik och drakmotiv. I 
montern finns också en mindre målning av en drake och en teckning som 
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representerar ett uppförstorat mönster från ett spänne. På väggen över 
montrarna finns också fotografier som visar förstorade detaljer och 
mönster från föremål. 

Vendel 
Det sista rummet är uppbyggt som en hall, med dubbla stolprader, 
inbyggda sittbänkar och trägolv. Rummet är ordnat kring Den 
aristokratiska kvinnan från Köpingsvik och Godsherren från Vendel. 
Högsätet är placerat rakt fram i rummet längs ena kortväggen. Det är 
byggt så att man kan sätta sig i det; och bakom sätet finns en infälld 
monter med föremål från godsherrens grav; ett svärd, en sköld, 
hästutrustning samt lyxföremål såsom ett brädspel, bälte och en 
glasbägare. Montrarna i rummet har en bakgrund och detaljer i samma 
klara röda färg som vi har sett i tidigare rum med järnålderstema. Till 
vänster finns en monter med smidesverktyg, svärd, spjut och dekorationer 
till hästutrustning. Längs ena långsidan hänger en vepa med en 
reproduktion av en bonad och längs den andra sidan hänger en rad av 
stora rekonstruerade sköldar. I järnåldershallen hör vi hur någon spelar på 
ett stränginstrument, ett stränginstrument finns också rekonstruerat i en 
av montrarna. I en monter finns de fynd som kommer från graven i 
Köpingsvik; smycken, nycklar liksom nitar och spikar från den farkost 
som den döda begravdes i. I montrar finns också små guldgubbar och 
figuriner som vittnar om kult och ritualer, liksom glasbägare och andra 
föremål som var viktiga bytesvaror inom aristokratin. Mitt emot högsätet 
finns en projektion av en härd och ett kokkärl med tillhörande redskap. 

Avslutande utrymme 
Utställningen avslutas med ett mindre utrymme. Till vänster finns en 
svart/vit teckning av en rekonstruerad järnåldersgård samt en ritning av 
en sådan gård och till höger finns fotografier på ett par män som enligt 
den skrivna texten representerar ofria män eller trälar. I rummet, jämte ett 
fotografi av Godsherren från Vendel, finns en monter med en hjälm, ett 
svärd och en sköldbuckla. Slutordet handlar om ofria människor och i en 
monter finns små föremål såsom en ansiktsmask, hängen, beslag och 
figuriner med motiv som anknyter till gudavärlden. 

Till utställningen hör också den audioguide, som besökaren kan låna i 
informationsdisken. Guiden är därmed en ytterligare resurs för 
meningsskapande, som utnyttjas av somliga men inte av andra. Det första 
spåret i audioguiden, ”Lyssna på förhistorien”, är en allmänt hållen 
vägledning som ger besökaren möjlighet till fördjupad information kring 
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vissa föremål och sammanhang i utställningen. Dessa berättelser är ca två 
minuter långa och på många platser finns dessutom ytterligare 
fördjupning kring samma tema. Berättelserna kompletteras med ljud, 
såsom ”isiga vindljud, folk som trampar fram i snö" (Audioguide 
Forntider 1, 2005). Inslagen inleds på två olika sätt; antingen med direkt 
fokus på ett specifikt fynd som kopplas till ett livsöde: ”Vänd dig om mot 
ansiktet i montern. Framför dig ser du nu en 9000 år gammal kvinna!”. 
Inledningen kan också ske genom att ge en miljöskildring som 
bestämmer i vilket tid och rum besökaren har hamnat: 

Romarriket är nära! Mycket av det som finns i det här rummet är olika 
föremål som har med Rom och romarriket att göra. Du befinner dig ett 
par århundraden efter vår tideräknings början och romarrikets norra gräns 
ligger inte särskilt långt borta. (Audioguide Forntider 1, 2005: 7) 

Tilltalet i audioguiden är personligt och där finns många frågor och 
uppmaningar till besökaren: ”Vad kan det vara för personer som ligger i 
graven och varför ligger de egentligen i samma grav?”, ”Ser du 
fotografiet på väggen som föreställer en ung kvinna med bundna 
händer?”, ”Vänd dig om och gå fram till hörnmontern, med alla 
renhornen”. Frågorna som ställs är ofta öppna och har inte alltid givna 
svar. Det andra spåret i ljudguiden, ”Möten i forntider”, ger besökaren 
möjlighet att lyssna till intervjuer med olika ’expertröster’ som uttalar sig 
om fynd och föremål utifrån sitt specifika kompetensområde. Intervjuerna 
är gjorda av journalisten Tobias Svanelid, som också har gjort urvalet. 
Varje spår börjar med att Svanelid beskriver en viss kontext i 
utställningen. Därefter riktas frågor till den person, som i egenskap av 
sakkunnig, berättar om kontexten. Som exempel kan nämnas skulptören 
som intervjuas om sitt arbete med att rekonstruera ansiktet på kvinnan 
från Bäckaskog, samt museets vikingaexpert som berättar om de mäktiga 
godsherrarna från Vendel. Audioguiden rymmer slutligen några stopp i 
det som kallas ’Poetisk vandring’, där olika författare och poeter läser 
sina egna skrivna texter kring föremål som författarna själva har valt ut. 
Denna vandring är inte begränsad till utställningen Forntider, utan löper 
genom flertalet utställningar på museet. 

Interpersonell analys 
Utställningens skrivna texter har en icke-formell stil, med ett språk som 
kan karaktäriseras som lättläst med få specialuttryck. En mängd öppna 
frågor kring fyndkontexter fungerar så att besökarna inbjuds att reflektera 
över det arkeologiska materialet, så att de också kan komma med egna 
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tolkningar kring det som visas. Texterna är skrivna med direkt tilltal, där 
producenten skapar närhet till läsarna. Genom direkt tilltal och öppna 
frågor involveras läsarna och det blir möjligt att i en dialog skapa mening 
kring inslag i utställningen. Ett exempel på detta ser vi i inledningstexten, 
där man kan läsa: ”Du möter dem i ’frusna ögonblick.’, Det kunde varit 
du som levde då.”. På andra skyltar finns liknande formuleringar: ”I 
monter C2 kan du se olika former av yxor”, ”De fint bearbetade eggarna 
tillverkades av flinta som du kan se exempel på i monter B5”. 

I bilder som representerar personer har blickriktning en särskild 
betydelse för att skapa sociala relationer. Om en person på en bild tittar 
på betraktaren, så skapas en tänkt relation till betraktaren, på så sätt att 
hon kräver något av den som ser på bilden. Fotografierna av de åtta 
individerna (såväl stillbilder som rörliga bilder) är oftast arrangerade så 
att personen på bilden möter betraktarens blick. Varje person är 
representerad som någon vi kan interagera med och som besökare kan vi 
föreställa oss att dessa (förhistoriska) människor var lika oss. Samtidigt 
framstår flera av individerna som allvarliga och ibland nästan befallande 
(armarna i kors, håller i ett spjut), vilket ändå skapar en viss distans till 
oss som besökare. Fotografierna är oftast monterade i ögonhöjd, vilket 
gör att ett jämlikt förhållande skapas mellan den representerade 
deltagaren och den interaktiva deltagaren.16 Bildens placering erbjuder 
besökaren en ’direkt’ interaktion med individer i iscensatta miljöer. 
Genom att både skrivna texter och fotografier skapar en relation till 
besökaren, bjuder utställningen in till personlig interaktion och tolkning. 

Textuell analys 
Koherens skapas genom att Forntider 1 ställs i relation till andra 
utställningar inom samma genre. Här finns en överensstämmelse mellan 
de övergripande frågor och teman som tas upp i Forntider 1 och hur man 
väljer att representera det förflutna i andra samtida och kulturhistoriska 
utställningar. Kopplingen till social historia, det lokala och den ’lilla’ 
historien förekommer på fler museer som en del av en större diskurs.17 

                                                      
16 Några undantag finns, exempelvis bilden av Bäckaskogskvinnan som är monterad 
högre upp på väggen. 
17 Se till exempel Kina före Kina på Östasiatiska museet i Stockholm samt 
basutställningen om judisk kultur på Judiska museet i Berlin, som är utställningar som 
delvis är konstruerade runt berättelser om individer. Diskursbegreppet ska här förstås som 
socialt konstruerade kunskaper om någon aspekt av världen. De har utvecklats i specifika 
sociala kontexter, på ett sätt som ligger i linje med intressen som finns hos de sociala 
aktörerna inom dessa kontexter (Kress & van Leeuwen, 2001: 4) Diskurser rör 
produktionen och organisationen av mening om världen från ett institutionellt perspektiv 
(Kress, 2010: 110). 
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Här kan vi också se spår av hur själva arkeologiämnet har förändrats från 
en positivistiskt präglad vetenskap till att få en samhällsteoretisk prägel, 
där frågor om religion, känslor och relationer bereds plats (Aronsson, 
2004). Härnäst undersöker jag utställningens kohesion närmare, genom 
att fokusera analysen kring utställningens komposition och 
informationslänkning. 

Komposition och informationslänkning 
Här kan vi se att utställningen i sin helhet är uppbyggd kring textslag som 
på olika sätt gemensamt bidrar till att skapa en balanserad enhet. Istiden 
kan karaktäriseras som en paratext, som fungerar liksom en ’tröskel’ in i 
utställningen. På liknande sätt kan vi säga att bildspelet fungerar som 
utställningens ’innehållsförteckning’, där olika livsöden liknar olika 
kapitel som strukturerar utställningen. Bildspelet sammanfattar 
utställningens innehåll, den skapar en enhet och ger en ingång och är 
liksom Istiden en paratext som, eftersom den är placerad inom 
skjutdörrarna, tydligare befinner sig inom utställningen. I det avslutande 
mindre rummet saknas dock egentlig avslutning; det finns ingen skrift 
som knyter ihop eller sammanfattar utställningen för besökaren. För den 
besökare som kommer in i utställningen från detta håll, finns en kortare 
introduktionstext samt två mindre bildskärmar där bildspelet visas. 

Färger, som här har en textuell funktion, fungerar som ett 
sammanhållande kitt mellan de olika rummen, så att hela perioder hålls 
samman genom samma färgsättning.18 Färg används också som ett 
teckensystem för att uttrycka aspekter av diskursen ’att leva under 
förhistorien’. De värden som artikuleras genom de förhållandevis dova, 
’jordiga’ tonerna, framställer forntiden som i första hand intim och 
’naturnära’ och som en del av ett ekologiskt sammanhang. På liknande 
sätt presenteras likheter i material, tekniker liksom seder och bruk mellan 
de olika livsvärldarna och över periodgränserna. Härigenom framstår 
historia som en långsam förändringsprocess, utan skarpa brott. Jag tolkar 
valet av färg på följande sätt: 

Grönt och blått används för den äldre stenålderns två rum. I det första 
rummet är det Bäckaskogskvinnans livsvärld som gestaltas. Den gröna 
färgen förstärker illusionen av en skog med träd och gräs. I det andra 
rummet gestaltas även miljön kring Skateholm, som är en kustbosättning 
i den blå färgskalan. Stenar, sand samt olika slags bilder av hav och 
landskap som förstärker stämningen och berättar om livet vid en lagun. 
Gestaltningen säger också något om hur utställarna potentiellt uppfattar 

                                                      
18 I utställningen förekommer ingen periodindelning. Det som anges är istället 
tidsangivelser med årtal. Indelningen är min egen tolkning.  
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livet under stenåldern: här är människan nära naturen (mer här än under 
senare perioder) före introduktionen av jordbruk och teknologi. 

Gråbrunt och grönt används för den yngre stenålderns rum som är 
konstruerat i fil. Färgerna säger något om livet i det öppna landskapet, 
som är miljön kring Rössberga. Jordbruk har nu introducerats och 
människor håller boskap och producerar keramik. Att den gröna färgen 
finns kvar antyder också kontinuitet i historien; att många tekniker, seder 
och bruk har dröjt sig kvar. 

Orange/gul används för bronsålderns enda rum, där livsvärlden för 
Hövdingen från Hasslöv och Kvinnan från Stora Köpinge gestaltas. 
Färgvalet ger konnotationer till två företeelser som särskilt lyfts fram i 
rummet; solen och bronset. På den ena väggen projiceras dessutom en 
solnedgång. Golvet är brunt och föreställer en häll med motiv från 
hällristningar. Den orangea färgen återfinns också i nästa rum kring tidig 
järnålder (förromersk järnålder), där miljön kring Hasslöv och Bankälla 
har gestaltats. Ett nytt inslag är golvet, som anspelar på marken i en skog, 
har även gröna och bruna toner. 

Röd används för järnålders tre rum kring Öremölla och Gårdlösa, 
Kvitsleby och Krankmårtenhögen samt Vendel och Köpingsvik. Den röda 
färgen kompletteras i det första ’järnåldersrummet’ med vitt för de 
romerska kolonnerna, med grönt och grått i det andra för det norrländska 
landskapet och mörkt brunt i det tredje rummet som gestaltar en 
hallbyggnad. Den röda färgen ger konnotationer till kunglighet 
(aristokrati, kejsaren) men kan även tolkas som järnets röda färg. Den 
röda färgen finns också i stenålderns inledning, i den runda hyddan. Den 
kan representera eldens värme i både stenålders- och järnåldersbostaden. 
Genom att den röda färgen används i både inledning och avslutning 
framstår utställningen som sammanhållen. 

I Forntider 1 finns väggar som avskiljer de olika rummen från 
varandra. Denna inramning medför samtidigt att ’livsvärldarna’ kring de 
olika individerna framträder som tydligt enhetliga i varje rum. Inom 
rummen kan man iaktta två huvudsakliga rumsliga strukturer; dessa 
bygger på en polarisering av förhållandena givet/nytt respektive 
centrum/marginal. De olika principerna möjliggör fri navigering i olika 
stor utsträckning. Den första delen av utställningen har centrum/marginal-
struktur, där det första rummet, Bäckaskog, är uppbyggt som ett hus med 
en central härd i mitten. Runt väggarna finns montrar. Det andra rummet, 
Skateholm, är uppbyggt kring den centralt placerade Skateholmsgraven. 
Dessa rum har stor variation när det gäller olika typer av semiotiska 
resurser och utplaceringen av olika montrar. Besökaren kan navigera fritt 
i relativt stor utsträckning. 
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Därefter följer några rum med givet/nytt-struktur. I rummet kring 
Rössberga kommer besökaren in med den rekonstruerade graven rakt 
framför sig. Till vänster sitter skrivna texter som berättar om området och 
gravarna och till höger introduceras berättelsen om Hallonflickan. 
Rummet som följer är långsmalt och ordnat så att besökaren passerar rakt 
igenom det, med montrar både på höger och vänster sida. Båda dessa 
utrymmen är tydligt strukturerade, vilket därmed ger besökaren få reella 
valmöjligheter när det gäller navigering. Rummet Hasslöv har en 
komposition med montrar i rader endast längs rummets vänstra sida. 
Golvets ’hällristningsfigurer’ har visserligen en framträdande roll i 
kompositionen, men läsvägen löper tydligt enkelriktat från vänster till 
höger nedåt i rummet. 

Rummet Gerum och Gårdslösa/Öremölla har båda en komposition där 
besökaren kan röra sig relativt fritt runt i rummen. Gerumsmanteln är 
placerad i en fritt stående monter mitt i rummet och i Gårdlösa/Öremölla 
är montrarna placerade längs rummets väggar, vilket skapar ett tomt 
utrymme i rummets mitt. Kvittsleby/Krankmårten har en ’älv’ som går 
tvärs över rummet, vilket bidrar till en tydlig uppdelning i två sidor. Det 
är troligt att besökaren väljer att undersöka den ena sidan först och sedan 
den andra, i en rörelse från vänster till höger. Utställningens sista rum, 
Vendel, har montrar som löper längsmed rummets väggar i en cirkelform. 
På den ena kortsidan finns en eldstad och på den andra kortsidan en 
tronstol. Det finns öppningar in på både vänster och höger sida, vilket 
bidrar till att det finns en variation i rummets konstruktion. 
Kompositionen är organiserad enligt principen centrum/periferi, men här 
med ett tomt utrymme i centrum. Besökaren har därmed flera 
valmöjligheter och kan röra sig fritt runt i rummet. 

Vidare kan vi fråga oss hur utställningens olika delar är länkade till 
varandra. Utställningen består av en sekvens av mindre rum som ordnas 
tidsmässigt. Det finns en början och ett slut som anger en tidsmässig 
dimension. Detta sätt att ordna praktiker, idéer och ideal längs en tidsaxel 
har sedan början av 1800-talet varit ett vanligt grepp för iscensättningen 
på museer (Bennet, 1995; Börjesson, 2005: 196). På så sätt kan 
utställningen med dess sekvensering karaktäriseras som en sammanhållen 
och tämligen sluten text, där besökaren inte har så stora valmöjligheter 
när det gäller navigering. Audioguiden löper parallellt med utställningens 
progression. Ljudguiderna har en hierarkisk struktur. De tre spåren 
”Lyssna på förhistorien”, ”Möten i forntider” samt ”Poetisk vandring” 
har numrerade spår; 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 etc. 

Informationslänkningen på en mer detaljerad nivå, mellan de skrivna 
texterna, bygger i huvudsak på att man börjar med en introducerande, 
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övergripande skriven text på stora vägghängda, skrivna texter. Därefter 
finns fördjupande, skrivna texter som kan knytas till olika 
montersammanhang. Det finns slutligen föremålstexter som presenterar 
de olika objekten i montrarna med datering och geografisk fyndplats. De 
tre texttyperna kan sägas ha en ökande grad av svårighet och 
detaljrikedom. 

De fördjupande, skrivna texterna som kan kopplas till 
montersammanhang bygger på en utvidgning (extension) av den redan 
presenterade informationen. Nya skyltar behandlar nya aspekter som kan 
läggas till det introducerade temat (van Leeuwen, 2005). Ett exempel på 
hur detta är ordnat, är rummet ”Vendel”, med den introducerande 
rubriken i fet stil: ”Godsherren från Vendel och den aristokratiska 
kvinnan från Köpingsvik” och montertexterna ”Godsherren från Vendel”, 
”Den artistokratiska kvinnan från Köpingsvik”, ”Aristokratin”, 
”Aristokratiskt kontaktnät”. Kopplingen mellan dessa skrivna texter är 
utvidgningar av den redan presenterade informationen och kan ses som 
löst kopplade aspekter av samma tema. I samma rum finns också de 
skrivna texterna ”Gudar och offer” som är ett nytt tema som introduceras 
och snarare kan tolkas som en löst knuten association. I den avslutande 
delen berättas det om ”Ofria människor”, vilket är ytterligare ett tema 
som framstår som en löst knuten association. 

Sammanfattning  
Den ideationella analysen gör det möjligt att dra slutsatser om 
utställningens meningspotential. Här menar jag att den dämpade 
belysningen, färgsättningen i grönt/brunt/ orange/rött, fotografierna som 
gestaltar de utvalda individerna, liksom ljuden från olika aktiviteter 
konstruerar mening om en intim forntid som är ’nära’ förhistorien, på så 
sätt att de olika miljöerna framstår som just forntida. Ett begränsat urval 
av arkeologiska föremål som alla kopplas till specifika sammanhang, den 
genomgripande scenografin och betoningen på den lilla historien verkar 
på liknande sätt för att konstruera mänsklig erfarenhet i en narrativ 
representation. Utställningens narrativa representation bjuder potentiellt 
in till engagemang kring de olika livsvärldarna. Även audioguiden med 
dess ljudillustrationer och miljöskildringar implicerar att utställningen 
’handlar om’ en gestaltning av forntida livsvärldar. Att de olika rummen 
följer på varandra i en sekvens och representerar en kronologisk tidsföljd, 
får betydelse för hur forntiden framstår som sammanhållen och utan 
skarpa brott. Potentiellt skulle de olika rummen, tillika livsödena, ha 
kunnat ordnas på annat sätt, så att besökaren möter olika människor men 
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enligt en annan ordning. Detta skulle dock konstruera en annan mening 
än den som skapas genom den tidsmässiga kontinuiteten. 

Analysen av den interpersonella funktionen gör det möjligt att dra 
slutsatser kring hur kommunikationen skapar sociala relationer mellan 
deltagarna. Här visar det sig att den ickeformella stilen, det lättlästa 
språket och det direkta tilltalet i den skrivna texten skapar en närhet 
mellan textproducent och besökare. Genom öppna frågor som ställs direkt 
till besökaren blir det möjligt att delta i skapandet av mening kring det 
som visas. Fotografier på personer är placerade i ögonhöjd och de 
representerade personerna möter betraktarens blick. Blickriktning och 
fotografiernas placering medverkar också till att en personlig interaktion 
blir möjlig mellan besökare och producent. 

Genom analysen av den textuella funktionen kan slutsatser dras kring 
hur utställningen framstår som en sammanhängande text, som uppvisar 
såväl intern kohesion och extern koherens. Utställningen har visat sig 
vara koherent genom kopplingen till andra utställningar som handlar om 
människor, samt genom en diskurs kring social historia och det lokala. 
Kohesion skapas bland annat genom inledningen i flera steg. 
Sekvenseringen och den kronologiska strukturen bidrar även den till 
utställningens kohesion, vilket samtidigt får till följd att utställningen 
måste läsas ’steg för steg’. Audioguiden följer den linjära kompositionen. 
Även färgsättningen medverkar till att utställningen hålls samman på en 
övergripande nivå. En tydlig inramning av de enskilda rummen håller 
dem samman internt med en komposition som till stor del utgörs av 
centrum/marginal-struktur vilket skapar möjlighet till fri navigering för 
besökarna. När det gäller informationslänkningen framstår utställningen 
som sammanhängande genom de tre olika typerna av skriven text, med 
ökande grader av svårighet och detaljrikedom. Montertexterna bygger 
vidare på och utvidgar redan tidigare presenterad information. 



Forntider 1

Rum M

Rum L
Transithall

Rum Q Rum P Rum O Rum N

Vikingar
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Beskrivning och analys av Forntider 2 
I detta avsnitt beskrivs designen i Forntider 2. Jag ger först en 
introduktion till utställningen i dess helhet. I en analys undersöker jag 
sedan utställningens metafunktioner. 

 
Bild 8. Forntider 2, interiör. Foto: Christer Åhlin/Statens historiska museum. 

En introduktion till utställningen Forntider 2 
Utställningen Forntider 2 öppnades i november 2007, som den andra av 
två planerade utställningar om forntiden. På museets hemsida berättas att 
utställningen är byggd som en modern transithall med flera ’gater’ till det 
förflutna. Utställningen sägs ge en bakgrund till dagens Sverige och vill 
väcka funderingar kring hur vi lever idag. Vid varje gate ställs därför en 
fråga som museet menar har varit viktig för människor i alla tider (t.ex. 
Vem lever du med? Vad styr ditt liv?) Besökaren erbjuds att resa i tid och 
rum till en värld som innehåller över 3000 föremål. Föremålen och 
utställningens innehåll ska vara redskap som besökaren kan använda sig 
av för att fundera över den egna och andras tillvaro, både i det förflutna, i 
samtiden och i framtiden. Utställningen ställer också frågor om hur 
historia skapas, av vem och hur det får betydelse för oss idag. 
Utställningen vill placera besökarna i centrum och uppmuntrar dem att 
dra egna slutsatser kring de frågor som ställs. 
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(http:www.historiska.se/utstallningar/fastautstallningar/forntider/hämtad 
090715). 

Utställningen börjar där Forntider 1 tar slut. I utställningens första 
utrymme finns en större textskylt som hälsar besökaren välkommen in i 
utställningen. Utgångspunkten är att människor inte har förändrats så 
mycket genom historien och att många av de frågor vi ställer oss idag är 
de samma som människor ställde sig då. Exempel på sådana frågor är: 
”Vem är jag?” och ”Vart är jag på väg?”. Den skrivna texten berättar 
också om att utställningen är byggd som en transithall och att besökaren 
är på väg in i en resa i tid och rum. Varje gate har en fråga som varit 
viktig för människor i alla tider. Utställningen handlar enligt den skrivna 
texten också om hur historia skapas med hjälp av arkeologi. 

Utställningen är tematiskt och icke-kronologiskt ordnad. Den är byggd 
på en 360 kvadratmeter stor yta. Den ena långsidan rymmer en långsmal 
transithall med grupper av sittmöbler/soffor i modern design. ’Borden’ 
framför de olika soffgrupperna är montrar med föremål. Från 
transithallen kan besökaren gå till fem olika gater. Gaterna ligger på en 
rad från den ena kortsidan till den andra. Det är möjligt att själv välja i 
vilken ordning rummen ska besökas och det är möjligt att påbörja besöket 
från andra hållet, från vikingautställningen. Här finns ungefär samma 
introduktion, men besöket börjar då inte med temat kring vad det innebär 
att vara människa, utan börjar med ett tema som handlar om vårt ursprung 
och om skapelseberättelser. Frågorna som ställs är ”Var kommer jag 
ifrån?” och ”Vart är jag på väg?”. 

Över ingången till varje gate, finns således centrala frågor eller teman. 
De olika rummen är utformade på olika sätt och med skilda 
uttrycksmedel för att behandla den aktuella frågan. Jämfört med Forntider 
1 finns ett större urval av föremål. Utställarna har valt att arbeta med 
andra typer av pedagogiska verktyg, som till exempel tittskåp som 
besökaren kan öppna, föremål som kan hanteras och en film med 
tredimensionella effekter. Det finns ingen audioguide, men istället en 
utställningskatalog som ger ytterligare information för den som så önskar. 
Katalogen, som hänger vid sittgrupperna, består av en samling artiklar 
om de olika frågor och teman som utställningen berör. Till utställningen 
hör ”Arkeoteket”, rum H, som är ett interaktivt rum som riktar sig till 
yngre besökare. Jag har valt att inte inkludera detta rum i min 
undersökning. 
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Ideationell analys 
Forntider 2 består, på samma sätt som Forntider 1, av en mängd 
semiotiska resurser; dels finns där ett urval arkeologiska fynd och dels 
finns resurser som skrivna texter och olika typer av bilder. Urvalet 
arkeologiska fynd är i sammanhanget förhållandevis stort. De semiotiska 
resurserna har valts ut och ordnats för att skapa en viss mening, som kan 
förstås som en metareflektion kring forntiden. Meningen realiseras 
genom en design kring en transithall som har ett övergripande tema kring 
resor och möten. Genom modern inredning, en ljus färgsättning, 
existentiella frågeställningar samt kopplingen till historiebruk skapas ett 
distanserat förhållningssätt till forntiden. ’Forntiden’ blir här ett offentligt 
rum med flera valmöjligheter och ’avgångar’, där också flera röster får 
komma till tals: såväl textproducenter (både museets anställda och andra 
ämnesföreträdare) som besökare. 

Utställningen kan karaktäriseras som en konceptuell representation, 
genom att den har en tematisk struktur som inte bygger på sekvensering. 
Tematiken struktureras istället kring den meningsbärande idén med 
transithallen. Gaterna, som är uppbyggda kring olika grupperingar av 
allmänmänskliga frågor eller teman, kan förstås som delar av en större 
helhet. De föremål, människor och platser som representeras i de olika 
rummen finns med därför att de relateras till den övergripande kategorin, 
som utgörs av temat resande och möten mellan kulturer. Till detta 
kopplas sedan flertalet frågor i underkategorier som rör exempelvis 
identitet, normalitet och trosföreställningar. Här utgår besökaren från sin 
egen erfarenhet i mötet med olika frågor. I analysen behandlas hur denna 
mening representeras i rum för rum. 

Inledning – Vem är du? 
I Forntider 2 kommer besökaren först in i ett litet utrymme, skapat av vita 
vägghyllor med kvadratiska fack eller boxar (rum K). I boxarna finns 
föremål, skrivna texter och färgade ytor under täckande glas samt några 
speglar. Boxarna på höger sida bildar en skärmvägg mot transithallen. 

I utställningens inledning behandlas frågan om vår självbild och vårt 
utseende. Hur ser vi på oss själva och hur upplevs vi av andra? De teman 
som tas upp handlar om skönhetsideal, viktiga kroppsdelar, jämförelser 
med djuren samt mytologi. I boxar finns föremål och fotografier som 
anknyter till dessa olika teman. Här finns exempelvis sylar, rakknivar, 
pincetter och örslevar. Vi hittar även kammar och miniatyrkärl av 
keramik. Där finns figuriner och föremål som spännen, pärlor, brakteater, 
beslag och söljor som alla har motiv i form av människor eller djur. En 
koppling till Forntider 1 kan iakttas, genom att några av fotografierna på 
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de åtta individerna, förekommer även här, men nu i ett mindre format. 
Återanvändningen av fotografierna signalerar att de båda utställningarna 
hör samman. 

Den rumsliga organiseringen av utställningen med en konceptuell 
istället för narrativ representation, erbjuder besökaren flera 
valmöjligheter och läsvägar. Korridoren/transithallen med flera rum/gater 
gör det möjligt för besökarna att röra sig relativt fritt. Det inledande 
utrymmet har ett hyllsystem som ger besökaren fri sikt genom hela 
transithallen och till de olika ”gaterna”. Väggen är inte särskilt lång, 
kanske 1,5 meter och besökaren kan också se ner genom hallen runt 
skärmväggens kant. 

 
Bild 9. Forntider 2, entrévägg. Foto: Christer Åhlin/Statens historiska museum. 

C2 Vem lever du med? 
Från det rutmönstrade utrymmet leder gate C2 in till ett rum direkt till 
vänster i utställningen, där man själv kan välja sin läsväg (rum M). 
Rummet är öppet med stående montrar, i flera våningar, längs väggarna 
och i mitten av rummet. Formspråket är modernt och stramt hållet med en 
färgskala i ljust grå/grön/silver, ett räfflat golv av metall och ett ljussken 
under montrarna som ger ett kallt ljus. På väggarna finns silhuetter av 
människor och där finner vi också svart/vita fotografier av samtida 
människor som framträder i olika familjekonstellationer. Personerna på 
fotografierna riktar blickarna mot rummets mitt och mot den tänkta 
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besökaren, där vi som deltagare i en mening är underordnade dessa 
personers nyfikenhet. Där finns ’badrumsskåp’ som besökaren kan 
öppna, som innehåller hygienartiklar från nutid och dåtid. Frågan som 
ställs handlar om att besökaren ska försöka lista ut vilka som har fyllt de 
olika skåpen; vilka som lever tillsammans, om det är en kvinna eller en 
man och i vilken tid de lever. 

Rummet handlar om normalitet och genus. I rummet tar man också 
upp frågan om hur vi kan tolka arkeologiskt gravmaterial. I stora montrar 
finns skelettgravar med gravgåvor, placerande i nivåer under varandra, 
såsom individer liggandes i trevåningssängar. I likadana trevånings-
montrar finns vidare olika ’ensembler’ av föremål som potentiellt kan 
kopplas till olika genus: svärd, yxor, keramik, smycken, bronsföremål 
som knappar, halsringar, spännen och bälteskupor. En annan monter rör 
frågor om normalitet, där benmaterial som har spår av olika former av 
funktionshinder visas. 

Transithall 
Transithallen består av ett långsmalt rum, med grupper av moderna 
sittmöbler längs ena långsidan som tillåter pauser och samtal (rum L). 
Vita designlampor i taket, stora glasfönster ut mot gården och trägolv 
skapar känslan av en offentlig plats, en modern flygplats. Montrar med 
föremål står som bord vid sofforna och längs sidorna. 

Vid andra långsidan finns fyra gater, som är utmärkta med stora 
upplysta skyltar i gult. Från korridorens kortsida och sedan nedåt i 
utställningen har gaterna följande, till synes slumpvis valda, benämning: 
C2, A13, B5, A3, B18. Besökaren går genom hallen längs vänster sida på 
den gångyta som skapas där. I högtalare hörs med jämna mellanrum en 
kvinnoröst säga: ”Välkommen till Historiska museet! Gör en resa i tid 
och rum. Vart är du på väg?”, ”Tack för att du reser med historiska 
museet”, ”Hur stor är din värld? Gå till gate B5”. Utropen görs även på 
engelska. Det är en loop som återkommer med samma budskap om och 
om igen. På den ena långväggen hänger en del större föremål; en båt, en 
paddel, ett hjul, en bit av en bildsten med ett skepp som knyter an till det 
övergripande temat om resande. 

Föremålen och de tillhörande skrivna texterna berättar om resande, om 
möten mellan kulturer och platsens betydelse för människan. Jämförelser 
görs med dagens globalisering. Symboler för resor är skeppet, nyckeln 
och snäckor, som finns placerade i montrar. Kontinentala vanor handlar 
om spel och dryckesvanor genom historien. I en monter finns vidare 
begravningsurnor i form av små hus som uppträdde på olika platser i 
Europa för 3000 år sedan. 



 102

Vid sittgrupperna finns utställningskataloger fastsatta, som liksom en 
resekatalog presenterar delvis nya aspekter av de redan introducerade 
frågorna. De olika artiklarna är ordnade under de olika teman som 
introduceras i utställningens olika rum/gater. Artiklarna utgår ofta från 
specifika fyndomständigheter, där läsaren bjuds in till reflektion kring 
tolkningen av kontexter och fynd, i relation till den egna samtiden. 

 
Bild 10. Forntider 2, detalj Hasslefyndet. Foto: Christer Åhlin/Statens historiska 
museum 

A13 Vad styr ditt liv? 
Rummet har en given läsväg genom att montrar är arrangerade cirkulärt, i 
en ’rörelse’ genom rummet (rum N). Vid ingången finns en pil på väggen 
som anger åt vilket håll besökaren ska gå, uppåt direkt till vänster på en 
låg ramp. Montrarna är integrerade i väggar och golv. Färgskalan är 
dämpad i rött och svart. På golvet finns en filtmatta i grått. I utrymmet 
finns montrar som behandlar temat kring människans vilja att påverka sitt 
liv, genom offer och genom statusföremål och handlingar. I utställningen 
ställs frågan om vad man är beredd att offra för att få det man önskar. Det 
är olika typer av offerfynd och statusobjekt som är utställda i montrarna 
och kopplingar görs till hur vi idag försöker påverka vår framtid. Några 
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särskilda fall tas upp, som offerfynden i Kärringsjön och i Skedemosse 
liksom mannen från Bredgård som möjligen var ett människooffer. 

I taket hänger en mängd gula skyltar med ord som antyder olika 
instanser som styr människors liv, både på svenska och engelska: staten, 
jag själv, ödet, gud, familjen, jobbet, pengar, alkohol, droger och rädsla. 
Där finns en bildskärm som visar ett bildspel som handlar om hur 
människor både nu och förr vill påverka sin livssituation och framtid. 
Följande textrader tonar fram: ”Jag vill ha barn”, ”Jag vill ha mat”, ”Jag 
vill ha trygghet”, ”Jag vill ha status”, varvat med bilder på föremål i 
utställningen som anspelar på just sådana teman. Bilder från en modern 
samtid visar till exempel en kvinna som bär en designerväska och 
hemsidor om pensionsförsäkring. Den skrivna texten på bildskärmen 
uppmanar besökaren att ”Titta i montern bakom dig” eller ”Titta i 
montern mitt i rummet”. I en öppen hylla finns fastsatta stenyxor av olika 
typer, med uppmaningen ”rör gärna”. Om man följer den utstakade vägen 
ser man i det bortersta hörnet ett rött, cylinderformat rör, med en 
bildskärm i botten. Där visas rörlig bild av vatten och vi hör ljud av 
vatten i rörelse. Frågan som ställs är ”Kastar du pengarna i sjön”, vilket 
kan kopplas till det övergripande temat om offer, där föremål ofta lades i 
sjöar. Samtidigt är det ironiskt uttryckt, på så sätt att offret kanske inte 
har någon verklig effekt eller betydelse. 

B5 Hur stor är din värld? 
Rummet består av två avdelningar; en mindre introducerande avdelning 
med montrar integrerade i väggarna och därefter ett större rum med 
bildspel på tre väggar (rum O). I det första utrymmet är väggarna turkosa, 
medan ’filmsalen’ är mörk och har svarta väggar. Här bryts utställningens 
färgkodning och en enskild färg introduceras. Golvet har en grå filtmatta. 
Det första rummet introducerar hur landskapet har organiserats och 
omvandlats i människans önskan att skapa bestående monument. I 
utställningen presenteras fem platser som utgör exempel på detta; 
Alvastra pålbyggnad, Nämforsen med dess hällristningar, Skåne med 
bronsålderns solsymboler, Bolmsös järnframställning och Vårberg som 
en del av sjöleden till Birka. I montrarna finns föremål som hittats på 
platserna; yxor och skrapor i flinta, eldslagningsstenar, ben från människa 
och andra fynd som tolkas som offergåvor, redskap i kvartsit och skiffer, 
rakknivar i brons med solmotiv och kultföremål som Balkåkratrumman. I 
montrarna finns också fotografier från det intilliggande utrymmets 
bildspel. 

Bildspelet handlar således om de fem platserna. Vid Nämforsen hörs 
vattnet som forsar, vi ser grönskande natur och hällristningar med 
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älgmotiv. Någon knackar i hällen, tillverkar ett skifferverktyg och lämnar 
över det till någon annan. Frågan som ställs är om älgen var ett heligt 
djur. I Skåne finns gånggriften från bronsålder, med temat om soldyrkan. 
Vi ser solen på hällar, en animerad vagn som rör sig över himlen samt 
rakknivar med solmotiv. Filmen visar också hur sjöar och myrar varit 
viktiga som täkter för järnmalm. Järnåldersgårdar och högar varvas med 
skriven text om hur malmen byttes mot eftertraktade varor. 

A3 Hur ordnas din värld? 
Detta rum består av sex små utrymmen (rum P). I det första utrymmet 
finns små lådor märkta med landskapsbeteckning och äldre svart/vita 
fotografier av personer som varit viktiga för arkeologiämnet. Där finns 
också svart/vita fotografier på magasin och hyllsystem och typologiska 
serier av föremål. En karta finns som visar de olika landskapen, föremål 
som yxor, pärlor, keramikskärvor och hela kärl uppsatta på vita 
väggplattor och paneler märkta och sorterade efter landskap. Väggytorna 
mellan panelerna är målade i en mörkt röd färg. I ett hörn är moderna 
borstar av olika slag uppsatta, sorterade efter typ eller modell. 

Här handlar det om arkeologin som vetenskap, hur den har utvecklats 
och hur tanken om indelning, sortering och utveckling påverkar vår 
kunskap om forntiden. Syftet är att peka på hur urval och kategorisering 
ofta görs subjektivt och slumpmässigt. Textskylten har rubriken ”De som 
ordnade världen” och berättar bland annat om Christian Jürgen Thomsen 
som på 1830-talet delade in forntiden i tre tidsperioder och Oscar 
Montelius som skapade typologiska serier, utvecklingsserier som bygger 
på likhet hos forntida föremål. I utställningen kontrasteras vanliga 
arkeologiska tolkningsmetoder med förhållanden i nutid. Ett exempel är 
att skillnader i föremål ofta knyts till skillnader i geografisk härkomst. 
Kan vi idag tänka oss att diskutera människors härkomst utifrån de ting 
de omger sig med? 

B18 Vem berättar din historia? 
Rummet är kvadratiskt format och har väggar draperade med svart tyg 
(rum Q). Golvet har en matta av grå filt. Tre monterkonstruktioner är 
formade som halvmånar och står utplacerade i rummet; en rakt fram och 
de två andra längs kortsidorna. Varje konstruktion är målad i guldfärg 
och rymmer fyrkantiga vitriner med föremål. I varje sådan form finns en 
mindre vitrin som kan betraktas från båda håll. Där finns också en mindre 
bildskärm som visar filmklipp, liksom föremål och olika typer av 
bildmontage. Ett gemensamt tema för rummet är historiebruk och hur 
historia formas av sin samtid. 
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Den vänstra montern berättar om de romantiska strömningarna under 
1800-talet, då man vurmade för forntiden och skapade vikingatiden som 
en distinkt period. Små skrivna texter berättar om personer som under 
1800-talets slut särskilt bidrog till detta skeende; Esaias Tegnér, Hjalmar 
Stolpe och August Malmström. På en bildskärm visas en film om hur 
bilden av vikingen representeras i olika tider och i olika media. I den 
mindre vitrinen finns en ornamenterad spännbuckla och en stor dräktnål. 

Den mittersta monterkonstruktionen handlar om hur historia använts 
för att skapa illusionen av ett enat Sverige redan under forntiden. En 
skärm visar svart/vit journalfilm som berättar om Uppsala högar och 
fynden från Valsgärde. I den mindre vitrinen visas en av hjälmarna från 
Vendel. Här finns även vikingatida fynd från Birka och i samband med 
detta ställs frågan om hur tolkningar förändras genom historien. 

Den högra montern handlar om hur historisk forskning ger legitimitet 
och har använts för att stärka rasbiologiska strömningar. I den mindre 
vitrinen visas en skalle som på 1850-talet fick påskriften ”lappkranium”. 
Skrivna texter berättar om hur Historiska museet visade en utställning på 
1940-talet, som framhöll att Sverige sedan forntiden befolkats av en ren, 
blond och blåögd ras. En skärm visar journalfilm med Riksantikvarien 
som talar om ”Kulturminnesvårdens strävan”. Bäckaskogskvinnan tas 
upp som ett exempel på hur tolkningar är beroende av den samtid som 
producerar tolkningarna. 

Avslutande utrymme - Vart är du på väg? 
Det avslutande rummet består precis som inledningen av vita vägghyllor 
som formar boxar, fyllda med mindre föremål, fotografier, färgfält och 
skrivna texter (rum S). Den här delen av utställningen kan också vara en 
början för den som gått genom utställningen Vikingar. En stor skylt 
hälsar besökaren välkommen. I den skrivna texten påpekar man att 
vikingatiden var den tid då resor och möten var viktiga, vilket också är 
temat för denna nya utställning. Där står att människan på många sätt är 
sig lik genom historien och vissa frågor som vi ställer oss idag också var 
giltiga för de som levde under forntiden. Långsidans vägg rymmer 
frågan: ”Var kommer du ifrån?” och behandlar religiösa föreställningar 
och skapelsemyter om människans ursprung. I montrar visas figuriner 
och redskap som förknippas med myter om vårt ursprung; älgar i bland 
annat skiffer, liksom sälar och vattenfåglar. Ett fotografi visar 
trafikmärket ”varning för älg”. På kortsidan finns fotografier av motiv 
som symboliserar livet; ägg i ett bo, en stork och spermier i närbild. 



 106

 
 Bild 11. Forntider 2, interiör. Foto: Christer Åhlin/Statens historiska museum 

Interpersonell analys 
De skrivna texterna är på en nivå lättlästa med ganska enkla ord och 
moderna uttryck. Det finns få facktermer. Meningarna är korta och bidrar 
till att den skrivna texten potentiellt upplevs som tillgänglig för de flesta. 
Stilen och språket kan därför beskrivas som informellt och lättillgängligt. 
Texterna är skrivna som en dialog med besökaren, där han eller hon 
inbjuds att bidra med egna reflektioner. Exempel på detta är de 
övergripande frågor som står som rubrik för de olika gaterna, men också i 
skrivna texter på andra nivåer finns frågor för besökaren att reflektera 
över; t.ex. ”Hur skulle du sortera?”, ”Är det viktigare att samla vapen än 
vardagsföremål?” eller ”Vilka av dina vanor är påverkade av andra 
kulturer?”. Textproducentens val att använda direkt tilltal medför också 
att den skrivna texten upplevs som riktad direkt till läsaren, såsom i 
textraden ”Din vän från Australien”. Genom att använda pronomen som 
”du” och ”vi” blir läsaren inkluderad i den mening som skapas. 

Även om läsaren bjuds in till att göra egna tolkningar, så är de 
existentiella och metareflekterande frågorna som riktas till besökaren inte 
helt enkla att svara på. De kräver mycket eftertanke av den som möter 
dem. Genom producentens ’lek’ med objekten i utställningen, där 
exempelvis moderna borstar lyfts in i utställningskontexten som om de 
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vore förhistoriska ting, erbjuds samtidigt interaktion med besökaren på en 
distanserad metanivå. 

I utställningen finns flera fotografier; dels sådana som redan 
förkommit i Forntider 1 och nya fotografier i de olika gaterna.19 
Fotografierna i rummet Vem lever du med? innehåller flertalet 
porträttbilder i svart/vitt. Det är närbilder av leende ansikten, där de 
representerade personerna ser direkt på besökaren och möter betraktarens 
blick. På så sätt skapas genom blickriktningen en närhet och interaktion 
mellan den representerade personen och betraktaren. Fotografierna i 
utställningen är dock oftast monterade högt upp i rummen, så att 
personerna på bilderna betraktar besökaren från ovan. Placeringen gör att 
den representerade personen ges en hög maktposition i förhållande till 
den interaktiva deltagaren (Kress & van Leeuwen, 1996/2006: 140). 
Detta gör att en mer distanserad relation till besökaren skapas. 

Textuell analys 
När det gäller koherens i ett samhälleligt sammanhang, känner vi igen 
ansatsen att skapa en ’öppen’ utställning, där besökaren bjuds in att delta 
i tolkningen. Detta finns med som ett centralt spår också på andra museer 
såväl i Sverige som i andra länder.20 Lang, Reeve & Wollard (2006) talar 
exempelvis om ”The responsive museum” och syftar på hur många 
museer idag arbetar på ett nytt sätt för att inkludera det omgivande 
samhället i sin verksamhet. De frågor och teman som tas upp i 
utställningen återfinner vi också som centrala teman i andra samhälleliga 
sammanhang. Frågor om genus och normalitet/utanförskap, mång-
kulturalism och globalisering känner vi igen exempelvis från den 
värdegrund som uttrycks i skolans läroplan (Skolverket, 1994). Frågor 
om hur historia brukas och används för ideologiska syften behandlas i 
utställningen, men även i andra kulturella, samhälleliga, politiska och 
ekonomiska sammanhang (jfr Aronsson, 2004). Den stora berättelsen 
ersätts av flera berättelser och tolkningar, när museerna inte längre gör 
anspråk på att presentera absoluta sanningar. 

Komposition och informationslänkning 
Textproducenter använder ofta olika enheter eller texttyper i syfte att 
skapa tydlighet och kohesion. Forntider 2 saknar dock det 

                                                      
19 Jag tar inte med de äldre svart/vita fotografierna här. 
20  Se t.ex Nordiska museets utställning Sápmi, som med hjälp av frågor till besökaren 
bjuder in till tolkning kring samernas rättigheter och möjligheter. Utställningen öppnade 
2007 och pågår tills vidare. 



 108

perspektivskapande mellanutrymmet (en paratext), som vi såg i Forntider 
1 och istället stiger besökaren rätt in i det första utrymmet, där 
utställningens övergripande tematik kortfattat presenteras på en stor 
väggtext. Vi kan möjligen hävda att Forntider 1, som är den första 
utställningen om Forntiden, ’behöver’ en mer genomarbetad inramning 
och introduktion. I Forntider 1 fungerade bildspelet som en 
’innehållsförteckning’ för utställningen. En sådan innehållsförteckning 
saknas i Forntider 2, trots att samma behov av struktur trots allt skulle 
kunna föreligga även hos tvåan. 

Precis som i Forntider 1, fungerar väggarna åtskiljande, så att separata 
enheter kan urskiljas. Varje rum har ett tydligt formspråk, vilket skapar 
kohesion men som också säger något om det innehåll som representeras. 
Med utgångspunkt i de frågor som ställs vid varje ingång behandlar 
rummen olika teman. De skilda rummen har fått var sin enhetlig 
färgsättning; grått/grönt, rött/svart, turkost/svart, rött/vitt, svart/gult, 
vilket i en mening gör att rummen framställs som avskiljda från varandra. 
Samtidigt skapar färgsättningen en övergripande kohesion genom att 
färgerna i de olika rummen också går igen i den större transithallen med 
dess rutmönstrade hyllsystem. Transitshallens färger är röd, gul, svart och 
vit. Den turkosa färgen som finns i ett av rummen har dock inte någon 
motsvarighet i transithallen, vilket i viss mening kan anses vara 
motverkande för kohesionen. 

Utställningen består, på en övergripande nivå, av större enheter – 
moduler – som länkas till varandra. För utställningen har man valt en 
struktur som är tematisk, där kopplingarna mellan delarna blir mer 
flexibel. Den centralt placerade transithallen gör det möjligt för 
besökarna att ta sig an de olika rummen, tillika utställningens olika 
teman, i valfri ordning. Det är också fullt möjligt att påbörja utställningen 
från två håll. I Forntider 2 saknas audioguide som följer den övergripande 
strukturen, men istället finns en ’resekatalog’ som kan ses som en 
fristående textsort i anslutning till utställningen som erbjuder ytterligare 
information. Skillnaden från en audioguide, som löper längs med hela 
utställningen, är att guideboken är en samlad tryckt text, som läses på en 
speciellt avsedd plats, vid de olika sittgrupperna. 

De enskilda rummens komposition utgör både möjligheter och hinder 
för besökares rörelse och engagemang. Kompositionen inom de enskilda 
rummen följer lite olika principer, som erbjuder både friare navigering 
(centrum/marginal-struktur) och mer hårt styrd läsning (givet/nytt-
struktur). Det inledande kvadratiskt formade utrymmet (rum K) har små 
montrar infällda i de fyra väggarna, där den öppna ytan i rummets 
centrum skapar förutsättningar för besökaren att navigera fritt. Rummet 



 109

intill, C2 ”Vem lever du med” (rum M), har på samma sätt en öppen 
komposition. I marginalen, längs rummets väggar, finns montrar. Tre 
större montrar finns placerade längre in mot rummets mitt. Ett tomt 
centrum bildas innanför dessa montrar och besökaren som placerat sig 
här möts av blickarna från alla de personer som finns representerade i 
rummet. Det visar på ett tydligt sätt att det är ’jag själv’ som är i centrum 
här. Transithallen har en liknande struktur med flera små sittgrupper med 
möbler, där centralt placerade montrar fungerar som ’bord’. I en yttre 
marginal finns också fler montrar med föremål.  

Rummet A13 ”Vad styr ditt liv?” (rum N) är till skillnad från de nu 
nämnda rummen styrande i sin struktur med en väg som löper genom 
rummet i en cirkel. Principen för rummet blir givet/nytt, där besökaren 
går från den ena montern till den andra. Även det påföljande rummet, B5 
”Hur stor är din värld?” (rum O), har en struktur där besökaren leds i 
enkelriktning, mot den inre delen av rummet där bildspelet visas. Nästa 
rum är A3 ”Hur ordnas din värld?” (rum P). Liksom i de två tidigare 
rummen finns en given läsväg för besökaren, där han eller hon leds runt i 
små utrymmen, som i en cirkelrörelse. 

Därpå följer rummet B18 ”Vem berättar din historia?” (rum Q). Detta 
rum har en öppen struktur med tre halvmåneformade 
monterkonstruktioner som bildar tre centrum i rummets hörn, kring vilka 
besökaren kan röra sig på valfritt sätt. Det sista rummet ”Vart är du på 
väg?” (rum S), ger liksom i inledningen besökaren flera valmöjligheter 
vad gäller urval och ordningsföljd. Besökarna är potentiellt fria att välja i 
vilken ordning de undersöker rummen och hur de sedan navigerar inom 
de olika rummen. Sammantaget framstår strukturen inom de flesta av 
utställningens enskilda rum som relativt öppen, med många 
valmöjligheter för besökaren. 

På samma sätt som i Forntider 1 finns tre olika typer av skrivna texter 
med en stegvis ökande grad av svårighet och detaljrikedom. Det finns en 
introducerande, skriven text som sitter vid ingången till varje gate och 
sedan tillkommer montertexter och föremålstexter. Montertexterna, som 
är utvidgningar av introduktionstexterna, bidrar med nya aspekter av den 
redan presenterade informationen. Ett exempel är B18 ”Vem berättar din 
historia?”, där vi vid ingången till rummet kan läsa om att föremål och 
händelser kan skildras på olika sätt beroende på vem som berättar. Temat 
är historiebruk och historisk tolkning. De tre monterkonstruktionerna har 
sedan textlänkar med följande rubriker: a)1800-tal: Vurmen för forntiden, 
1800-tal: Vikingatiden skapas, Historia hanterar förändring 
Fornnordiska former, Frithiofs saga, Hjalmar Stolpe. b)1800-tal: 
Myten om Sveastaten skapas, 1900:tal: Arkeologin förmedlar tanken om 
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SveastatenHistoria ger sammanhang, Ny utställning, Den mångtydiga 
Ottarshögen, Carl Larssons Midvinterblot. c)1800-tal: Rasbiologi och 
arkeologi, 1940-tal: Ras och ursprung Historia ger legitimitet, 
Rasbiologiska institutet, Bäckaskogskvinnan. 1900-tal: Arkeologin 
förmedlar tanken om Sveastaten. De tre monterkonstruktionerna 
representerar informationslänkning med tre olika delteman; det 
romantiska intresset för forntiden och vikingatiden i synnerhet, 
historiebruk med kopplingar till nationalstaten nationalism samt bruk av 
historia med rasistiska förtecken. Inom dessa teman utvidgas den givna 
informationen från introduktionstexten och besökaren får därigenom syn 
på fler aspekter av temat. 

Sammanfattning 
Den ideationella metafunktionen rör utställningens meningspotential. 
Genom ett stort urval arkeologiska föremål i kombination med andra 
semiotiska resurser designas en mening om ’forntiden’ som en transithall, 
där flertalet möten och röster bereds plats. Besökaren deltar i den mening 
som skapas. Det ljusa och moderna formspråket, de existentiella 
frågeställningarna och fokus på historiebruk verkar för att konstruera 
mänsklig erfarenhet på en metareflekterande nivå. Utställningen är 
konceptuell, vilket innebär att den struktureras omkring den 
meningsbärande idén med transithallen. Grupperingar av 
allmänmänskliga frågor eller teman samlas i de olika rummen, som kan 
förstås som delar av den större helheten, dvs. idén kring transithallen. De 
olika rummens ordning är inte betydande för den mening som skapas. 
Potentiellt skulle de olika rummen ha kunnat ordnas på annat sätt, utan att 
utställningens mening för den skull ändras. 

Analysen av den interpersonella funktionen har visat att utställningen 
konstruerar sociala relationer mellan deltagarna. I Forntider 2 är stilen 
och språket informellt hållen med korta meningar och direkt tilltal vilket 
skapar närhet till läsaren. Upplägget kring existentiella frågor där 
exempelvis normalitetsproblematik och historiebruk behandlas, kan dock 
beskrivas som intellektualiserande, vilket samtidigt bidrar till att en viss 
distans skapas. Fotografier på avbildade personer har en liknande dubbel 
karaktär, på så sätt att de genom blickriktningen skapar en viss närhet 
men samtidigt, genom den höga placeringen, också en distans till 
besökaren. 

Den textuella funktionen handlar om hur utställningen designas som 
en sammanhängande text. Här framstår utställningen som koherent 
genom dess koppling till både en samhällelig och en vetenskaplig diskurs 
kring exempelvis intersektionalitet och historiebruk. Kohesion skapas i 
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utställningen genom komposition och informationslänkning. 
Färgsättningen håller samman utställningen över rumsgränserna, men 
avsaknaden av egentlig inledning och avslutning skapar samtidigt en 
något otydlig inramning. En tematisk och öppen korridorstruktur i 
moduler skapar dock överblick och ger besökare möjligheten att navigera 
fritt genom utställningen som helhet. Utställningens katalog kan 
beskrivas som en separat modul eller del och erbjuder ytterligare 
information. De enskilda rummen har avskiljande väggar och en varierad 
design som håller samman rummen internt. Rummen har både 
centrum/marginalstruktur och givet/nytt-struktur, vilket implicerar både 
styrda läsvägar och möjligheter till fri navigering. Det finns dock en 
övervägande del rum som erbjuder fri navigering. Kohesion skapas också 
genom de skrivna texterna, som är uppbyggda enligt samma princip som i 
Forntider 1. Texterna är konstruerade på tre olika nivåer, med ökande 
grad av svårighet och detaljrikedom och bygger på principen om 
utvidgning av redan presenterad information. 
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6. Resultatkapitel 2 – Besökarna  

I detta kapitel undersöks besökarnas meningsskapande i utställningarna 
Forntider 1 och Forntider 2. Här besvaras frågan om vilka resurser som 
används av deltagarna samt vilken mening kring utställningarna som 
besökarna skapar. Selanders modell kring design av lärsekvenser, med 
indelningen i en första och en andra transformationscykel, fungerar som 
ett teoretiskt raster för analysen av besökarnas meningsskapande 
(Selander, 2008a).  

Resultatet för de båda utställningarna redovisas var för sig, enligt 
samma struktur. För att underlätta för läsaren har jag valt att göra en 
detaljerad analys av det första besöket i varje utställning, medan analysen 
av de övriga besöken blir mer koncentrerad och fokuserad. På detta sätt 
hoppas jag att framställningen blir mer angenäm att ta till sig. Analysen 
av besökarnas meningsskapande avslutas med en sammanfattning där 
jämförelser görs mellan de fyra besöken i varje utställning. 

Besökare i Forntider 1 

Besök A: Anna och Ann-Charlotte 
Ann-Charlotte och Anna är mor och dotter som tillsammans besöker 
utställningen. Ann-Charlotte är i fyrtioårsåldern och är lärare i språk. 
Anna är tolv år gammal och går i sjätte klass. Familjen bor i en 
Stockholmsförort. Ann-Charlotte förklarade efter besöket att hon inte 
ville fotografera något i utställningen, eftersom de var på museet mest för 
Annas skull. Det var Annas upplevelse som var det viktiga, menade Ann-
Charlotte. 
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Första transformationscykeln - besöksförlopp och navigering  

 
Bild 12: Navigationsväg för Anna och Ann-Charlotte 

Anna och Ann-Charlotte inleder sitt besök med att gå rakt genom rummet 
med det introducerande bildspelet. De tittar sedan till höger i den 
husliknande konstruktionen, där de söker efter utställningens ’början’. De 
går tvärs över rummet till den motsatta sidan och undersöker monter B1, 
som innehåller mindre redskap från äldre stenålder. Där tittar de in i de 
små montrarna som finns infasade i rummets rundade väggar och läser de 
tillhörande montertexterna. Ann-Charlotte berättar om en av 
fyndplatserna, Bäckaskog, som hon känner väl till eftersom hon har 
vänner som bor där och ofta har lekt där som barn. Anna frågar ett par 
gånger vad det är för föremål i montrarna. Ann-Charlotte går fram och 
tillbaka mellan montrarna för att söka information om de föremål som de 
tittar på. Hon berättar för Anna om sin tolkning av föremålen, varifrån de 
kommer, deras funktion och design. De upptäcker det rekonstruerade 
kvinnohuvudet, som Anna säger ser äckligt och verkligt ut. Anna 
fotograferar huvudet (Anna Bild 1). 

      
Anna Bild 1–2 
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De går framåt och över till rummets högra sida, där de läser på en större 
vägghängd, skriven text. De läser om kvinnan från Bäckaskog och tittar 
bort mot rekonstruktionen på andra sidan rummet, monter B9. De går 
fram till montern, som innehåller skelettet av Bäckaskogskvinnan, 
sittande i sin grav. Anna gör sin mamma uppmärksam på kopplingen 
mellan texten de just läst och skelettet i graven. Båda böjer sig fram för 
att titta närmare, varpå Ann-Charlotte påminner om att de sett arbeten 
med rekonstruktioner på TV. Anna fotograferar skelettet (Anna Bild 2). 

Ann-Charlotte läser högt för Anna om hur lång kvinnan var och jämför 
med det hon själv känner till om medellängden idag. De går vidare till en 
centralt placerad monter, C 1. Det är den så kallade Skateholmsgraven 
med två skelett i liggande ställning. Hon läser högt från montertexten om 
fyndens placering i montern, varpå Anna säger att arrangemanget ser fint 
ut. Anna frågar om varför de hade björntänder och hennes mor sökläser 
på skylten och föreslår att det nog hade varit halsband kring den dödas 
hals. Anna gör jämförelser med sin egen vardag: ”Mm, som min hajtand 
som jag fick av Ivar” och frågar skämtsamt om också hon kommer att 
leva på nytt efter döden. Mamman skrattar och de går vidare till vänster 
till en monter med yxor, C3. Anna uppmanas av sin mor att vara aktiv 
och själv läsa montertexten. Hon läser tyst, varpå Ann-Charlotte pekar 
och talar om vad som finns i montern och presenterar sina egna 
tolkningar kring hur redskapen har använts. 

Anna och Ann-Charlotte går in i nästa rum och betraktar D1; en tavla 
med figurer som visar antalet individer i en grav. Anna tycker att 
figurerna ser roliga ut, vilket Ann-Charlotte skrattar åt. Anna fotograferar 
(Anna Bild 3) medan Ann-Charlotte läser på den tillhörande skylten, där 
hon högt berättar för Anna om vad illustrationen ska visa. Anna tror först 
att det rör sig om en kyrkogård, men Anna berättar igen: ”Ja, det är en 
enda jättestor grav, som det står här”, vilket förvånar Anna. 

      
Anna Bild 3–4 
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Exempel 1: D4 Gravgåvor och sjukdomar 
Anna säger till sin mamma att graven, som är en rekonstruerad gånggrift, 
finns ”här inne”. De går in i D4, där de stannar i dryga fem minuter. Till 
vänster och till höger i ’gravens’ sidor finns integrerade montrar med 
gravinnehåll. Rakt fram visas en film med en person som kommer gående 
mot besökarna in i graven. Anna och Ann-Charlotte tittar först på höger 
sida, söker sedan information som finns på en montertext på motstående 
sida. Ann-Charlotte berättar att det står att det är gravinnehåll och 
påpekar att det är mycket tänder i montern.  ”Mm, bitar från skallar 
också”, säger Anna i relation till skapandet av mening kring det utställda. 
Hennes mamma förtydligar att dessa bitar är käkar. Anna säger att det är 
”coolt” och påpekar att det finns tänder kvar också.  Sedan går de över till 
höger sida igen. De lägger märke till bärnsten, som Ann-Charlotte 
berättar mer om: 

 
Ann-Charlotte: Jaa, här med, pärlor, bärnsten, bärnsten vet du vad det är, va? 
Rav kallas det för också. Det är kåda från uråldriga tallar, tror jag mest och 
riktigt fin bärnsten som man då har polerat. Finns det en insekt inbakad i där, 
så blir det värt jättemycket pengar. 
Anna: Om det är en insekt i? 
Ann-Charlotte: Jaa. 
Anna: Kan det vara vilken insekt som helst? 
Ann-Charlotte: Ja, men dom är ju jättegamla. Dom flöt i land. Om man har 
riktigt tur så kan man, vid stugan, så kan man hitta bärnsten som har flutit i 
land. Inte så mycket nu mera, utan mera när morfar var liten, nere utanför 
kusten, Laholm, Båstad, i bukten så kunde man hitta bärnsten.  
Anna: Vad coolt! 

Ann-Charlotte talar om för Anna vad som finns i montern: pärlor och 
ringar. Hon böjer sig fram och pekar in i montern: ”Bennålar, har dom 
gjort av ben också, om du tittar”. Ann-Charlotte berättar vidare: ”Så ser 
man att det är lederna liksom, om du tänker dig som ett kycklingben”. 
Anna ger respons: ”Mm, jag vet”. Ann-Charlotte fortsätter: ” Fågelben är 
ju väldigt vassa, det är därför man inte ska ge dom till hundar”. 
”Vildsvinsbetar”, säger hon sedan. Anna tycker (inte) att det är ”fräscht” 
och lutar sig framåt för att läsa på skylten. Hon tittar närmare in i montern 
när modern berättar att det finns ett kranium från en sjuåring där. Hon 
säger förvånat: ”Vad stora tänder!”, varpå Ann-Charlotte fortsätter att 
läsa om innehållet i montern och förklarar för Anna om olika sjukdomar. 
Hon pekar flera gånger in i montern för att visa Anna, som kommenterar 
det hon lägger märke till: 
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Ann-Charlotte: Mm, ska se om det bara är, ja det är också barn, för det står 
inte hur gammalt det är, men det står att det har fel på tänderna och det är ju 
sjukdomar då. Och bakom ligger det en med friska tänder, det är den som 
man ser där, som du tyckte var stora. Då ser man också att dom nya tänderna 
är på väg fram. Dom har inte kommit fram riktigt än, dom har tappat 
mjölktänderna. 
Anna: Jaa, det där är jätte-, typ flera lager, bruna också, det är så där fläckar 
på. 
Ann-Charlotte: Men det är ju förstörda tänder då, på grund av sjukdom. 
Tuberkulos, engelska sjukan är ju en bristsjukdom, rakitis, så har han 
dessutom hål i en tand. 
Anna: Vilken då? 
Ann-Charlotte: Det måste vara den andra, översta, ser du att det saknas en 
bit? 
Anna: Jaa. 
Ann-Charlotte: Lite ryggrad, här är en stackare som har haft 
ledbroskförslitningar, artros. Artros är ju, om inte jag minns alldeles fel, en 
form av nån reumatisk sjukdom när man får ont i lederna. I det här fallet är 
det utslitet då, där har du ett normalt ben. Där du ser hur det ska se ut, mot 
hur det där ser ut, jaha, här ute på sidorna, du ser det va? 
Anna: Mm. 
Ann-Charlotte: Där har du ett armbågsben som är brutet och sedan läkt. Du 
ser hur krokigt det är och där har du ett friskt, normalt. Och på det där sista, 
man har skadat hälen om man ramlat ner och där är ett normalt och där är ett 
som är alldeles, det ser ut som om det var poröst, alltså ihåligt, mm.  

De lämnar graven, går över golvet och stannar vid en vägghängd, skriven 
text, före D5, på rummets högra sida. Ann-Charlotte läser högt om en 
flicka som hittades död i en mosse. Hon berättar om flickans längd och 
jämför med Bäckaskogskvinnan, vilket också Anna kommenterar. Ann-
Charlotte frågar Anna varför flickan kallas Hallonflickan och uppmanar 
henne att läsa. Anna svarar: ”Magen var full av hallonkärnor”. Ann-
Charlotte fortsätter med att livligt berätta om andra mosslik som hon sett 
på TV.  

De går vidare längs rummets högra sida, stannar till vid två montrar 
med keramik och yxor och fortsätter sedan in i nästa rum där de stannar 
vid en monter i två plan, D8 och D9, innehållande keramik, yxor och 
utsmyckningar i ben. Ann-Charlotte visar att de ska börja där, varpå Anna 
följer efter. Båda är aktiva i att finna information om sakerna i montrarna. 
Ann-Charlotte berättar om keramikugnen som finns på den egna skolan 
och att de just har använt den. ”Jag vet”, svarar Anna. De vänder sig om 
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och tittar i montrar med bärnstenspärlor, som Anna säger är fina. Hon 
fotograferar dem (Anna Bild 4). Bredvid ser de på några stora yxor i en 
monter innan de fortsätter in i nästa rum. 

      
Anna Bild 5–6 

I nästa rum, som behandlar bronsålder, stannar de först till vid två 
montrar med bronsföremål och tittar sedan på begravningskärlen i monter 
E4, längs rummets långsida. Anna läser vid montern och Ann-Charlotte 
läser högt om fyndplatsen ”Hasslöv”, som hon säger att de känner väl till. 
Anna påpekar att hon ser att urnorna är lagade och Ann-Charlotte pekar 
och visar i en egen tolkning hur ”dom” har rekonstruerat urnorna för att 
besökarna ska förstå hur de såg ut. Anna kommenterar utifrån texten att 
man lade ben och ”sån’t” i urnorna och Ann-Charlotte lägger till att där 
också kan finnas gravgåvor. 

De går vidare till nästa monter; E7, som innehåller bältesprydnader 
och spännen i brons. Ann-Charlotte pekar och läser på skylten att flera av 
föremålen kommer från för henne välkända platser. Hon berättar för 
Anna om platserna och om personer som bor där. Anna säger att ett av 
föremålen ”ser ut som en askkopp”. Ann-Charlotte fortsätter med att 
reflektera kring olika fyndplatser och presenterar tendenser som hon ser i 
spridningen av fynd i olika landskap. 

De fortsätter framåt till ett par montrar, E8 och E9, som innehåller 
stora bronssmycken. Anna läser om vilka föremål som finns i den ena 
montern; halsband, halsringar. De båda gör egna tolkningar kring hur de 
är gjorda och diskuterar deras tyngd och hur de kan ha använts. Anna 
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undrar om några spiralformade armringar kanske är halsringar, sådana 
som hon har fått höra att vissa afrikanska kvinnor bär. Ann-Charlotte 
säger att det är armringar och de pratar om hur de tror att de kan ha suttit 
på armen. 

De går sedan vidare längs monterraden och in i nästa rum, som 
behandlar förromersk järnålder, där de stannar vid en monter med rester 
av en klädesdräkt; F1. Anna läser och konstaterar: ”Det finns ju nästan 
ingenting kvar”. Ann-Charlotte förklarar att skinn är sådant som förstörs. 
Hon läser högt om att dräkten är funnen i en mosse och förklarar i en 
egen tolkning hur det kan komma sig att organiska ämnen kan bevaras i 
mossar. De går sedan förbi den centralt placerade manteln, som de har 
svårt att finna information om. Anna säger att hon ändå måste ta kort på 
den (Anna Bild 5). 

Anna följer sedan efter Ann-Charlotte till monter F3, som innehåller 
keramikkärl, bronsföremål och gravinnehåll.  Anna frågar vad som finns i 
montern, varpå Ann-Charlotte läser högt att där finns brända ben från 
nyfödda barn. ”Va!”, utropar Anna som också frågar om ett av fynden 
kan vara en liten skalle.  Modern svarar att det tror hon att det är.  

De går sedan vidare in i nästa rum, som handlar om järnålder och tittar 
i montern direkt till höger, men går sedan över till montern på vänster 
sida, G1. Den innehåller en servis i brons och glas. Ann-Charlotte läser 
den skrivna texten och återger för Anna hur långt upp i norr som 
romarriket sträckte sig och att handel med romarriket var vanligt. Anna 
upptäcker glaset i montern, men de hittar inte den information de söker. 
”Sån’t kan göra mig lite irriterad”, säger Ann-Charlotte. 

De går vidare till nästa monter och förbi runstenen som står längs 
vänster kortsida. Anna stannar vid hällkistan i rummets nedre vänstra 
hörn; G4 och G5, där det också finns andra föremål med runskrift. Ann-
Charlotte berättar att Annas bror är jättefascinerad av runskrift. Ann-
Charlotte uppmanar Anna att fråga om hon vill veta något. Hon pekar in i 
montern och läser ”Tärning, från Vallentuna, det är inte så…”. Anna 
tycker att den ser konstig ut. Hennes mor säger att den kanske har blivit 
förstörd, hon pekar på den skrivna texten och läser att spel har funnits 
länge i människans historia. 

De går vidare och tittar på en grav med ett skelett, G7, som är placerad 
som ett bord rakt ut från väggen, går runt denna och fram till en monter 
med gravinnehåll till höger om graven. De tittar på föremål och bilder i 
montern och Ann-Charlotte säger att kvinnan hade mycket grejer med sig 
i graven. Anna uppmärksammar nålarna i montern och berättar lite om 
dem, varpå Anna upptäcker ett spänne som hon frågar om: ”Där är en sån 
där, översta bilden, typ som en, vad heter det?”. Hon tittar ner i graven, 
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där originalet ligger. Ann-Charlotte tittar också och läser bredvid, men 
där står bara att det är ett silverspänne. Anna säger också att hon tycker 
att ringarna är finare nu än tidigare. Ann-Charlotte håller med och säger 
att där finns mycket bärnsten. Hon uttrycker en reflektion kring att den är 
matt, till skillnad från idag och att hon själv inte är så förtjust i bärnsten, 
men att det finns något hemma som Anna kan få titta på. 

Exempel 2: G10  Romerska spår 
De går vidare till den sista montern på höger sida, G10. Den innehåller 
utrustning och tillhörigheter för soldater och officerare som tjänstgjorde i 
den romerska armén. Anhalten, som är drygt tre minuter lång, börjar med 
att Ann-Charlotte pekar på den skrivna texten bredvid montern och frågar 
Anna vad nummer tre till tio är för något, som för att uppmana till 
aktivitet. Anna läser att där finns en kvarnsten. Ann-Charlotte tar ett steg 
närmare montern och säger ”Okej, var använder man en sån?”. Anna 
svarar att hon inte vet, modern upprepar frågan: ”vad gör man med 
kvarnstenar?” Anna svarar åter att hon inte vet. Ann-Charlotte berättar 
utifrån sin egen tolkning om att man maler säd med dem och börjar 
förklara hur det gick till, samtidigt som hon böjer sig framåt och visar 
med en malande rörelse med båda händerna. Hon berättar sedan en lång 
historia om en släkting som dog i en olycka. 

 
Ann-Charlotte: Maler säd. Den låg antagligen ovanpå en annan sten och så 
stoppade man ner säden i hålet här och så förde man den runt, runt, runt och 
så blir det mjöl, det som kommer ut under. Du har en anfader som dog under 
en kvarnsten.  
Anna: Va? 
Ann-Charlotte: Johan Axel, min mormors farfar.  
Anna: Hur dog han av den? 
Anne-Charlotte: Ja, egentligen var det inte kvarnstenen som dödade honom, 
men han skulle nämligen flytta den mitt i vintern. Kvarnen låg uppe på en 
kulle och så skulle Johan Axel, hette han, han skulle byta kvarnhjulet när 
kvarnen inte var i gång och då… 
Anna: Halkade han? 
Ann-Charlotte: Nej och alla sa det till honom, för kvarnstenar var såna 
jättestora stenar som väger flera ton, om du tänker dig, men han sa: jag 
spänner hästen för vagnen och drar upp den nya kvarnstenen. Det gick 
jättebra och sen skulle han ner med den gamla och det var ju snö och is och 
det här är flera hundra år sen och då så säger dom att, men snälla Johan Axel, 
du kan inte bromsa. Joo då, säger han, jag tar ett järnspett, du vet ett sånt som 
vi har i stugan, sånt där som är nästan fyrkantigt med en spets längst ner, i 
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metall, som man kan ha och hacka i jorden med. Ett sådant tog han och så 
spände han fast det med ett rep bredvid kärran och resultatet blev det, att när 
han skulle bromsa med det, när hästen och vagnen och allt det här gled ner, 
då for spettet upp och slog ihjäl honom. Så vi brukar säga att han dog av 
envishet, när han vägrade ge sig.  
Anna: Mhm. 

Ann-Charlotte gestikulerar livligt och gör rörelser med händerna, går lite 
fram och tillbaka och pekar in i montern under hela berättelsen. Anna står 
stilla men visar intresse genom att ställa frågor: ”Hur dog han, halkade 
han?” under berättelsens gång. De stannar vid montern i drygt tre 
minuter. De tar båda ett steg bakåt och Ann-Charlotte fortsätter att peka 
på och tala om andra saker som hon ser i montern. Hon tror att där finns 
kammar och ett bältesspänne, men Anna tittar på ett annat föremål som 
hon känner igen från tidigare montrar och gestaltar sin tolkning genom en 
gest med handen: ”Eller en sån där som sitter där på skölden”, vilket 
Ann-Charlotte håller med om. Ann-Charlotte lutar sig närmare, pekar och 
förklarar vilket föremål hon menade och säger att det ser ut nästan som 
ett modernt spänne. De förflyttar sig åt vänster för att titta i monterns 
vänstra del. Ann-Charlotte pekar och säger sedan att hon undrar över vad 
några andra föremål är för något. Anna läser upp föremålens numrering 
och Ann-Charlotte läser att det är spelbrickor av glas och säger återigen 
att ”dom” ju hade tärningar också och att det är som idag med poker på 
Internet. 

De går in i nästa rum och tittar in i en monter på vänster sida och längs 
rummets vänstra långsida. På vägen, i en monter, ser Anna en hjälm som 
hon fotograferar (Anna Bild 6). De kommenterar den kortfattat, men går 
sedan vidare och stannar vid en monter direkt på vänster hand, J2, 
innehållande utrustning för hästar. 

Ann-Charlotte upptäcker ett föremål som hon tycker ser roligt ut. Hon 
ber Anna att läsa vad det är för något och får veta att det är en bägare av 
glas. Ann-Charlotte säger att de påminner henne om tiden då barnen var 
små och hon fick pumpa ur bröstmjölk. Hon kommenterar andra föremål 
(svärd) som hon säger är ”jätteläckra” och Anna läser vad det är för 
något. Anna föreslår att mamman ska fotografera svärden och Ann-
Charlotte gör ett försök, men tycks inte få kameran att fungera. 

De går vidare fram längs raden med montrar på vänster sida. De 
stannar vid en monter med smycken, J4. ”Nu har vi tjusiga saker här”, 
säger Ann-Charlotte och Anna säger att det är ”coolt” och att hon måste 
ta kort på föremålen i montern (Anna Bild 7). Ann-Charlotte läser och 
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pekar in i montern och talar om vad som finns där: nycklar och guldtråd. 
Anna kommer in flera gånger med kommentarer; hon tycker att nycklarna 
ser ut som idag och att de smycken som finns där är fina eller snygga. 
Ann-Charlotte undrar över något som ligger utspritt på botten i montern, 
hon föreslår i en egen tolkning att det är brända ben, men hittar ingen 
information om det hon ser, vilket hon uttrycker irritation över. 

 
Anna Bild 7 

De går vidare framåt in i det sista, avslutande rummet, följer detta 
utrymme till höger, tittar in i montrarna där och kommer sedan runt och 
tillbaka in i det näst sista rummet. Där stannar de vid monter J9, som 
finns infälld i ett rekonstruerat högsäte. Ann-Charlotte läser att det ska 
finnas en ringbrynja, pekar med handen och böjer sig fram för att se i 
montern. Förvånat påpekar hon att ringbrynjan där i montern ”måste ha 
rostat ihop fullkomligt”. Anna frågar vad det är för något och Ann-
Charlotte, som här gör en egen tolkning, förklarar och gestikulerar med 
händerna hur en brynja skyddar mot svärdshugg. De avslutar sitt besök 
och lämnar rummet. 
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Andra transformationscykeln – kartor och metareflektion kring 
representationer 

Kartor 

Anna – Intressefokus 
Annas karta är en slags tankekarta, eller ett fiktivt rum, som inte kan 
sägas representera verkligheten på ett direkt sätt. Hon berättar att hon nog 
har blandat ihop rummen och det är tydligt att hon har placerat in inslag 
från många olika rum på samma bild. Anna tog med det som hon kom 
ihåg, säger hon. Här finns flera figurer eller ’montrar’ med ben liksom 
kategorier som metall, yxor, glas och urnor, yxor, flinta, ett älghorn, två 
runstenar samt smycken. ”Älghornet” och runstenarna är i utställningen 
placerade på ett liknande sätt i två skilda rum, men i övrigt är montrarna 
med föremålen utplacerade enligt Annas egen logik. 

Anna är ganska fåordig då hon kommenterar de olika föremål som 
förekommer i kartan. Hon säger att hon inte kom ihåg så mycket om de 
olika sakerna, men att hon tyckte att smyckena var fina. Hennes karta 
representerar mestadels olika kategorier av föremål (förutom älghorn och 
runstenar), det är inga unika objekt som hon har ritat där. Det är språket 
som bär meningen som Anna vill kommunicera och den skrivna texten 
framstår därför som nödvändig för att vi ska förstå vad som ryms inom de 
olika figurerna i kartan. 

Anna – Design 
I kartans mitt har Anna placerat fyra montrar med smycken (och nycklar). 
Genom den centrala placeringen får just smycken ett högre 
informationsvärde. Kanske uppfattas dessa som de mest värdefulla och 
därmed också viktiga att ta med? Hon säger också att hon tyckte att 
smyckena var fina och att det var intressant att ”de” kunde göra så fina 
smycken för så länge sedan. I periferin, i en yttre cirkel i marginalen finns 
saker som yxor, ben, älghorn och runstenar. Dessa framställs som mindre 
’värdefulla’, men är ändå utvalda för att de är uppfattas som viktiga 
komponenter i utställningen. 

En markering som finns i kartans övre kortsida förtydligar att det finns 
ett tänkt ”nästa rum”. På så sätt kan vi avgöra hur bilden ska läsas; från 
vänster till höger med det givna representerade rummet till vänster och 
det nya, okända nästa rummet, till höger. 
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Anna, karta 

Ann-Charlotte – Intressefokus 
Ann-Charlottes karta är en geografisk bild av utställningens rumslighet 
och den visar organiseringen av olika komponenter inom detta rum. De 
olika komponenterna är utplacerade i den ursprungliga kronologiska 
ordningen. Kartan innehåller endast några få detaljer; specifika föremål 
och grupper av föremål som förekommer i utställningen, men inga andra 
semiotiska resurser. 

Även i detta fall är det den skrivna texten som bär meningen. Ann-
Charlotte har skrivit att det fanns flinta i utställningens första rum och i 
intervjun berättar hon att hon uppfattade att verktygen blev mer och mer 
utvecklade längre fram i utställningen, från grovt formade föremål av 
flinta till fint bearbetade föremål också i brons och sedan järn. Det tyder 
på att Ann-Charlotte intresserade sig för utställningens kronologiska 
struktur. 

Hos Ann-Charlotte är samlingsnamnet ”Forntid” en svårtydbar 
kategori, eftersom hela utställningen handlar om just forntiden. Möjligen 
uppfattar hon att det första rummet, som innehåller föremål från stenålder 
är just ”forntid”, medan de andra rummen handlar om en tid som är 
senare? I det första rummet finns den vida kategorin flinta, liksom den 
mer unika Bäckaskogskvinnan. I intervjun berättar Ann-Charlotte om 
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Bäckaskog, som var en plats där hon lekte som barn. Själva fyndet kände 
hon inte till sedan tidigare, utan det var ortnamnet som var bekant. 

I nästa rum har Ann-Charlotte skrivit ”Barn under vänster arm i grav”, 
vilket syftar på den så kallade Skateholmsgraven. I intervjun berättar hon 
att graven med mannen som höll sin arm runt ett barn hade väckt en del 
funderingar kring den omtanke som måste ha funnits i människors 
medvetande, också för så länge sedan och att hon som mamma kan känna 
igen sig i detta. I det tredje rummet finns ”brons”, som hon inte 
omnämner särskilt i intervjun. Till sist har hon tagit med ”smycken”. Hon 
berättar att en del av smyckena fick henne att tänka på en vän till 
familjen, som var arkeolog och hade låtit göra repliker av liknande antika 
smycken. 

På frågan om vad Ann-Charlotte har ritat i sin karta, så säger hon att 
där också fanns ”krig och elände” och att hon inte intresserar sig för 
sådana saker och inte tog med det i kartan. Hon nämner att det handlade 
om romarna och att det på slutet fanns svärd, hästutrustning och 
sköldbucklor. 

Ann-Charlotte – Design 
Kartan kan sägas vara en slags modell över utställningens och historiens 
progression. Rektangulära former markerar, tillsammans med pilar, 
övergångarna mellan rummen. Dessa övergångar är de mest framträdande 
komponenterna på kartan. De är särskilt markerade och mer bearbetade 
än de övriga inslagen. Pilarna ger direktiv om hur utställningen skall 
läsas. Det första Ann-Charlotte säger vid samtalet kring kartan, är att den 
inte visar hur ologisk utställningen var och att det var svårt att förstå hur 
man skulle gå och finna information. Detta säger något om hur Ann-
Charlotte skapar mening under sitt besök; genom att läsa utställningen i 
’rätt ordning’. 

På kartan syns två alternativa vägar att gå till nästa rum och mellan 
dessa finns en rektangel som representerar en monter eller någon annan 
konstruktion. När det gäller skriften, drar kategorin smycken betraktarens 
uppmärksamhet till sig genom dess framträdande drag. Ordet är markerat 
med flertalet tjocka streck och har dessutom ringats in. Till vänster 
framställs den äldre tiden, dvs. stenålder/forntid och till höger det nya 
som med några prickar i en linje (”… …”) antyder att det finns en 
fortsättning. Ann-Charlotte väljer också att i sin karta lyfta fram den 
rumsliga formen med rummens rundade väggar samt övergångarna 
mellan rummen. Det sista rummet har fått en öppen, icke avslutad form, 
som antyder att utställningen fortsätter. 
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Ann-Charlotte, karta 

Fotografier 

Anna – Värderande omdömen och förvåning kring föremål och fynd  
Den övergripande innehållsliga princip som kan urskiljas bland Annas sju 
fotografier handlar om forntida föremål eller fynd som Anna uttrycker 
värderande omdömen eller förvåning kring. En aspekt av detta handlar 
om estetiska värderingar kring utseende, utsmyckning och kläder, men 
det finns också fotografier av föremål som snarare handlade om att Anna 
förvånades av fyndens utseende eller av vad hon fick veta om föremålen. 

Anna berättar i intervjun att flera av sakerna som hon fotograferat var 
häftiga och coola. Anna menar att både hjälmen och ”kappan” var 
”häftiga”. Om att det rekonstruerade kvinnohuvudet säger Anna: ”det var 
den där tanten […] det var så likt, som på riktigt”. Anna har inte tagit 
reda på så mycket om de olika föremålen, hon har inte läst på skyltarna: 
”det var mest mamma som läste vad det var”, men hon har fångats av hur 
föremål ser ut. 

När det gäller Bäckaskogskvinnan säger Anna att hon blev förvånad 
över att kvinnan var ganska kort; bara 151 cm, men att hennes mor ändå 
menade att detta var förhållandevis långt under forntiden. Något annat 
kommer hon inte ihåg och hon kopplar heller inte ihop det rekonstruerade 
ansiktet med skelettet i montern. Tavlan med små människofigurer var 
kul för att figurerna såg ut som pepparkaksfigurer, men också att det var 
spännande att tänka sig att så många människor fick plats i en och samma 
grav. 

Annas fotografier visar i första hand olika föremål (inklusive 
mänskliga lämningar); endast i ett fall har Anna fotograferat en bild; en 
tavla som visar små tredimensionella figurer. Anna har inte fotograferat 
några skyltar eller sådant som kan föras till utställningens formgivning. 
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Ann-Charlotte – Rollen som förmedlare främst 
Ann-Charlotte förklarar efter deras besök i utställningen, att hon inte ville 
fotografera, eftersom de i första hand var där för Annas skull. Ann-
Charlotte lägger därmed vikt vid sin roll som förmedlare under besöket. 
Anna uppmuntrar ändå sin mamma att ta bilder på sådant som hon tycks 
intressera sig för, men Ann-Charlotte är motvillig. Vid ett tillfälle 
försöker hon fotografera, men det blir visst ingen bild. 

Sammanfattande analys av Besök A 

Engagemang och meningsskapande 
Ann-Charlottes och Annas besök varar i sammanlagt ca 55 minuter. De 
går genom utställningen i lugn takt och är tillsammans i stort sett hela 
tiden. De tittar i de flesta montrarna som finns i de olika rummen och 
börjar gärna med sådant som finns till vänster i ett rum, eller med montrar 
som är centralt placerade i rummet. Föremålen, tillsammans med 
montertexterna, tycks vara av störst intresse för Anna och Ann-Charlotte. 
Det rör sig om mindre föremålstexter som innehåller sifferbeteckning och 
upplysningar om alla föremål i montrarna. Oftast läser paret, främst Ann-
Charlotte, om vad det är för föremål som finns i montern och vidare om 
varifrån föremålen kommer. De visar mycket lite intresse för de större 
vägghängda texterna som introducerar besökaren i de olika individernas 
livsvärld. Museets tolkning av kontexten kring föremålen och berättelsen 
om sammanhang och den forntida människan tycks vara av sekundär 
betydelse. De poetiskt skrivna texterna med inspiration från föremål i 
utställningen läser de inte alls. Paret uppvisar mycket lite intresse för 
bilder. De ser inte på någon av de rörliga bilderna och kommenterar 
endast vid ett tillfälle en bild som de ser. De visar heller inte att de 
uppmärksammar andra semiotiska resurser såsom inredningsdetaljer. 
Anna och Ann-Charlottes väg genom utställningen tycks i första hand 
styras av rummets utformning med utplaceringen av montrar. 

Ann-Charlottes meningsskapande präglas främst av ett narrativt 
engagemang, som kan kopplas till hennes personhistoria med familj eller 
vänner. Ann-Charlotte gör associationer utifrån ortnamn, som 
uppenbarligen är platser som familjen har anknytning till på olika sätt. 
Hon berättar om platserna och familjens koppling till dem, samt gör 
utvikningar kring dem i samtalet med Anna. Exempel på sådana 
engagemangshalter är vid B1, där Ann-Charlotte talar om Bäckaskog där 
hon lekt som barn, eller vid G10 där hon med utgångspunkt i den 
kvarnsten som ligger där, berättar en historia om en släkting. 
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Även yrket är en utgångspunkt i Ann-Charlottes narrativa engagemang 
i utställningen. Hon är lärare och visar på flera sätt att hon är där för att 
förmedla utställningen till Anna, t.ex. säger Ann-Charlotte att hon inte 
ville fotografera, eftersom besöket mest var för Annas skull. 
Utställningen igenom riktar Ann-Charlotte Annas uppmärksamhet på 
olika saker i utställningen, i likhet med en lärare som i undervisningen 
gör ett urval i ett stoff och sedan riktar elevernas uppmärksamhet på det 
som hon anser centralt. Ann-Charlotte läser högt, talar om vilken väg de 
ska gå och uppmanar ibland Anna att vara aktiv och läsa vad som står. 
Hon förklarar och reder ut orsak och verkan kring de föremål och 
företeelser som paret intresserar sig för i utställningen. Hon utvidgar 
också de erbjudanden som finns i utställningen, genom att göra egna 
tolkningar och berätta mer om sådant som de talar om eller ser. Hon 
berättar till exempel om var olika orter ligger, var man kan hitta bärnsten, 
vad olika bristsjukdomar kan innebära och berättar om mossar och 
förhållanden kring fynden av människor i mossar. Ann-Charlottes 
meningsskapande tycks vara kopplat till hennes ’uppgift’ att vara den 
som ska visa utställningen för Anna. Hon vill läsa utställningen i rätt 
ordning och för varje monter ta reda på vad som finns där. Hennes karta 
visar att övergångarna mellan rummen spelar en viktig roll. 
Progressionen genom utställningen tycks vara viktig här. På motsvarande 
sätt kan man säga att Anna tar på sig rollen som elev; hon läser när Ann-
Charlotte uppmanar henne att göra så, hon ställer frågor och ger små 
kommentarer, men framträder som mindre engagerad både när det gäller 
handling och tal. 

Det finns flera exempel på expressivt engagemang, där särskilt Anna 
reagerar spontant på de specifika resurser som finns i utställningen. 
Hennes engagemang är värderande när hon säger att smycken är fina eller 
coola. Hon uttrycker på ett liknande sätt en värdering när hon till exempel 
säger att Bäckaskogskvinnans rekonstruerade ansikte ser äckligt ut eller 
att vildsvinsbetar är fräscha (äckliga). Hon uttrycker också förvåning över 
att exempelvis barntänder är så stora eller att tärningen verkligen är en 
tärning, eftersom den inte ser ut som en sådan. Ann-Charlotte är mest 
koncentrerad på att berätta vad hon ser eller på att förklara vad saker och 
ting är, men utbrister vid ett par tillfällen att exempelvis ”Hallonflickan” 
låter mysigt eller att några svärd i en monter ser jätteläckra ut. 

Vid några få tillfällen reflekterar Ann-Charlotte och Anna på metanivå 
kring utställningens design och kombination av främst föremål och 
information i montertext. De uttrycker irritation när de inte hittar den 
information de söker och tycker att det är ologiskt hur informationen är 
placerad. Detta påpekar även Ann-Charlotte i intervjun. 
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Kommunikation 
Under besöket talar Anna och Ann-Charlotte mycket med varandra om 
det som de ser, ofta enligt modellen att Ann-Charlotte berättar för Anna 
om vad som finns där, läser innantill från montertexten och förklarar 
ytterligare aspekter av sådant som de engagerar sig i. Ann-Charlotte rör 
sig mycket fram och tillbaka, gestikulerar livligt och pekar när hon talar. 
Anna är dock betydligt mindre synligt aktiv under besöket än vad Ann-
Charlotte är. Hennes repliker är korta och hon står mestadels stilla. Hon 
visar genom återkopplingssignaler så som nickningar och orden jaa och 
mm, att hon lyssnar. Ibland tar hon dock initiativet och visar sin mamma 
var någonstans olika saker finns i en monter. 

Ann-Charlotte har en ’undervisande stil’, medan Anna är den till synes 
’passiva eleven’. Ibland uppmanar Ann-Charlotte Anna att vara mer 
aktiv, att läsa på skyltar och svara på frågor. Hon säger också till Anna att 
hon får fråga om sådant som hon vill veta mer om, så ska Ann-Charlotte 
försöka förklara. Anna svarar ganska fåordigt på dessa uppmaningar och 
blir en gång irriterad och säger att hon inte vet svaret på den fråga som 
modern ställer. 

Det är mestadels Ann-Charlotte som bestämmer hur de ska röra sig i 
rummet. Vid ett par tillfällen är Anna på väg att gå åt ett annat håll, då 
Anna genom att säga ”här” eller ”vi börjar här ska vi se” riktar Annas 
uppmärksamhet mot det som Ann-Charlotte har valt. 

Korrespondens och differens mellan data 
I Annas fall finns en viss korrespondens mellan videodata, fotografier och 
kartor, genom att de tre typerna av material representerar smycken. Anna 
reagerar spontant i utställningen och säger på olika platser att smycken är 
fina. Hon säger också att ”Det måste jag ta kort på!”. Under intervjun 
säger hon att ”Det var mest mamma som läste vad det var för något”. Det 
verkar därför som om Anna brytt sig mer om smyckenas utseende än vad 
de kan berätta om forntiden. I övrigt finns kategorin ”ben” på Annas 
karta, vilket kan sägas korrespondera med det skelett som finns med på 
en av bilderna. Under besöket riktar Anna sitt intresse mot de skelett och 
gravar som finns och hon ägnar tid åt att tala om det hon ser och gör 
påpekanden kring detaljer på skelettdelarna, att det exempelvis sitter kvar 
tänder i käken. Min tolkning blir att Anna i kartan försöker ge en 
representativ bild av utställningen och tar med saker som för henne 
framstår som värdefulla och väsentliga, oavsett om hon själv fann dessa 
engagerande eller inte. Anna intar en elevposition, eftersom hon i kartan 
inkluderar sådana saker som hon uppfattar att museet presenterar som 
intressant. 
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Den största differensen mellan Annas kartmaterial och bilderna, är att 
kartan är mer allmänt hållen än bilderna. Inga specifika föremål finns 
avbildade på kartan, varken Bäckaskogskvinnan, hjälmen, manteln eller 
tavlan med ”pepparkaksfigurerna på”. Smycken finns med i 
fotokollektionen, men i övrigt är föremål som flintastenar, yxor, metall, 
glas och urnor frånvarande i fotomaterialet. 

I Ann-Charlottes fall finns inga fotografier, men om vi jämför kartan 
med videomaterialet, finns en överensstämmelse mellan de platser som 
hon uppvisat engagemang vid och de element som finns med på kartan. 
Bäckaskogskvinnan och Skateholmsgraven, som här omnämns ”barn 
under vänster arm i grav”, liksom smycken, är tydliga exempel på sådant 
som fångat Ann-Charlottes intresse och som hon har talat med Anna om. 

Vad som särskilt kan påpekas är att de engagemangsanhalter där 
besökarna har uppehållit sig längst tid inte finns representerade i 
materialet. Gånggriften (G4), där paret stannade i över 4 minuter, finns 
inte med på kartan, inte heller monter G10, som innehöll ”Romerska 
spår” och kvarnstenen som var utgångspunkten för Ann-Charlottes långa 
utläggning om släktingen och kvarnstenen. 

Besök B: Bengt och Birgitta 
Bengt, 42 år och Birgitta, 37 år, bor i en sörmländsk småstad. Bengt 
arbetar inom läkemedelsindustrin som processtekniker medan Birgitta 
arbetar inom verkstadsindustrin. Birgitta har nyligen avslutat en 
eftergymnasial utbildning där hon studerat läkemedelsteknik och söker nu 
arbeten inom läkemedelsindustrin. Birgitta har tidigare haft ridning som 
intresse. 

Första transformationscykeln - besöksförlopp och navigering  

 
Bild 13: Navigationsväg för Bengt och Birgitta 

Bengt och Birgitta kommer in genom skjutdörrarna mellan A1 och B1, 
där de båda stannar till och en kort stund tittar på bildspelet. Bengt går in 
i nästa rum, följd av Birgitta. De går båda längs rummets vänstra sida och 
tittar in i montrarna där. Vid rekonstruktionen av Bäckaskogskvinnan, 
B4, stannar de till. Bengt riktar Birgittas uppmärksamhet mot huvudet 
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genom att peka och säger: ”ja, titta”. Birgitta kommenterar 
rekonstruktionen, som hon säger är häftig, varpå Bengt fotograferar 
(Bengt Bild 1). Birgitta läser den skrivna texten i montern bredvid, 
samtidigt som Bengt konstaterar att bilden blev bra. 

      
Bengt Bild 1–2 

De går sedan vidare längs rummets vänstra sida. De stannar till vid en 
liten skärm som visar en film om rekonstruktionsarbetet. De tittar också 
bort mot B9, som innehåller det sittande skelettet och växlar mellan att se 
mot skärmen och bort mot montern. Bengt pekar ner mot skärmen och 
berättar att han sett liknande arbeten tidigare, på TV. Han ifrågasätter om 
det verkligen är möjligt att återskapa utseendet. 

Exempel 1: C1 Den gamle och barnet från Skateholm 
Paret fortsätter framåt mot rummets mitt och stannar vid kortsidan av 
monter C1, som innehåller en grav med två individer. De intresserar sig 
för graven i drygt en och en halv minut. Bengt, som står till höger om 
Birgitta, säger att han vill veta vad som står i montertexten, varpå Birgitta 
börjar läsa högt om innehållet: ”Den gamle och barnet”. Bengt ställer sig 
på vänster sida för att läsa. Han läser för Birgitta om 
fyndomständigheterna, pekar och säger att det var mannen som begravdes 
först och att människorna senare öppnat graven för att begrava barnet. 
Han läser vidare om att barnet i graven är fyra till fem år gammalt. 
Birgitta lutar sig fram och frågar Bengt om var någonstans barnet 
egentligen ligger: 
 

Bengt: Mm, han begravdes först och så öppnade dom graven igen. Ja, barnet 
är fyra, fem år gammalt, lades ner. 
Birgitta: Ja, men vart var det, var då? 
Bengt: Ja, barnet måste ju ligga på vänster, precis där, fast man ser ju inte så 
direkt när man inte kan det här. Under mannens vänstra arm och sen är det 
gravgåvor på barnets bröst då. 
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Birgitta: Den är väldigt, den är jättehopvikt, orkade dom inte gräva så långt? 
Bengt: Nej. 
Birgitta: (Skratt) 

Bengt menar att det inte är så tydligt när man inte kan ”det där” (om 
arkeologi), men pekar och visar hur han tror att barnet ligger. Han läser 
högt: ”Under mannens vänstra arm” och läser att där också ligger 
gravgåvor. Birgitta pekar ut var dessa ligger och säger att hon tycker att 
skelettet ligger väldigt hopvikt och undrar om det kan ha varit för att de 
inte orkade gräva en så lång grav. Hon skrattar till åt sitt förslag till 
tolkning och Bengt svarar att så kanske det var och går sedan vidare till 
nästa monter medan Birgitta dröjer sig kvar. Hon säger att hon tycker att 
det hela är konstigt och fotograferar sedan graven (Birgitta Bild 1). 
Birgitta tittar på fotografiet i kameran, varpå Bengt går tillbaka till C1 
och ställer sig bredvid Birgitta. De diskuterar hur man bäst fotograferar. 
Birgitta kommenterar igen att det är konstigt att individerna ligger 
hopvikta, medan de går vidare längs gravens sida och bort mot nästa 
monter. Bengt kommenterar användningen av blixt vid fotografering och 
pekar bort mot graven; ”Men det är inte på alla bilder, i vissa ljus måste 
man ha blixt och ibland utan”, säger han. De går vidare längs rummets 
vänstra sida. 

Paret går vidare och stannar vid monter C3, som innehåller redskap i 
flinta och keramik. Birgitta pekar in i montern och läser att där finns en 
borr och gör en tolkning kring att människorna på den tiden måste ha 
borrat och gjort hål med redskapen i montern. Hon gör en roterande 
rörelse. Bengt kommenterar föremålens ålder och går vidare framåt i 
utställningen, följd av Birgitta. Han går in i en rekonstruerad gånggrift 
med gravinnehåll i montrar. Birgitta kommer efter. De tittar in i D3 och 
identifierar tänder och stenar. Bengt vänder sig om och tittar på motsatta 
sidan, D4, men Birgitta står kvar en stund och läser skylten på sidan av 
montern, innan hon går fram till D4. Bengt pekar in i montern, först med 
höger och sedan med vänster hand: ”Här har du lite om sjukdomar”. 
Birgitta läser och pekar på den skrivna texten och säger att det är innehåll 
från en grav. Bengt svarar jakande, medan Birgitta kommenterar det som 
finns i montern: något litet som hon tycker ser ut som ett huvud. Bengt 
läser och pekar, han säger att det är ett sjuårigt barn som hade defekter på 
tandemaljen. Han säger att det fanns olika sjukdomar och att livet förr 
inte var så enkelt. Han pekar in montern där han ser fler skelettdelar; 
kotor och ryggrad. Birgitta skrattar till och säger förvånat att det även 
finns vildsvinsbetar och att de kanske hade dem till halsband. Bengt tar 
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ett steg fram och tillbaka och sedan lämnar paret graven och går vidare 
framåt, runt hörnet och mot nästa utrymme. 

       
Birgitta Bild 1–2 

      
Birgitta Bild 3–4 

Exempel 2: D8, D9 Livet i landskapet 
Paret går fram till två montrar som är placerade ovanpå varandra mot 
väggen, D8 och D9. Dessa innehåller keramik, yxor och smycken. Bengt 
säger att han tycker att yxorna som finns i montern är roliga. Birgitta 
sätter sig samtidigt på huk och tittar på andra saker i den nedre montern, 
medan Bengt lyfter kameran och fotograferar yxorna i den övre montern 
(Bengt Bild 2). Birgitta frågar högt vad som finns där och säger att ”Det 
var tjusiga halsband, det är ett halsband”, som hon också fotograferar. 
Hon lutar sig närmare montern. Bengt tittar i sin kamera och säger att 
bilden blev kanonbra. Han böjer sig ner och tittar i den nedre montern. 
Birgitta reser sig upp och säger samtidigt till Bengt att det finns tjusiga 
halsband där. Hon pekar sedan på yxorna som ligger i den övre montern 
och frågar varför en del är blanka och andra inte och undrar om det bara 
beror på att det finns olika sorters stenar. 
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Birgitta: Men varför är en del så himla blanka och andra inte, beror det bara 
på de olika stenarna?  
Bengt: Ingen aning, sexan är yxa, flintyxa. 
Birgitta: Ja, och åtta. 
Bengt: Åtta är flintyxa. 
Birgitta: Ja men varför? 
Bengt: Och dom här yxorna? 
Birgitta: Det var väl vad dom tyckte själva. 

Bengt läser i montertexten, räknar upp vad som finns där och 
kommenterar yxornas ålder; ”4000 till 2000 före Kristus, det är liksom 
okej”. Birgitta fortsätter att fråga om varför stenarna är olika mycket 
blanka och föreslår att det kanske berodde på vad var och en själv tyckte 
(var snyggt?), men går över till att hålla med Bengt om att det var länge 
sedan. De stannar vid montrarna i knappt en minut. Bengt går vidare till 
nästa rum och Birgitta ställer sig rakt framför den skrivna texten och 
fortsätter läsa. Hon går sedan vidare till D11. 

Birgitta tittar in i monter D11 och läser den tillhörande skrivna texten; 
”Det här är en kam, den ser ju kul ut”, säger hon till Bengt som går 
tillbaka för att titta. Birgitta fortsätter att prata om att kammen ser söt ut: 
”Med en liten gubbe på”. Bengt läser den skrivna texten, Birgitta 
fotograferar (Birgitta Bild 3) och upprepar åter att det är en kam och att 
den är söt. Hon skrattar och de går vidare in i nästa rum. 

Bengt och Birgitta går fram till monter E1, som innehåller 
hästutrustning i brons. Bengt säger att där finns ”hästprylar” igen. Birgitta 
lutar sig närmare och förklarar, utifrån sina egna tolkningar, för Bengt 
vad det är för olika saker. Bengt påminner Birgitta om att de har sett 
liknande saker tidigare på museet och påpekar att föremålen ser nästan 
lika dana ut i dag. Birgitta håller med och fotograferar (Birgitta Bild 4), 
medan Bengt fortsätter att prata om att också hästarna idag ser ut som de 
gjorde då. 

Bengt föreslår att de ska gå fram till E7 som innehåller 
bältesprydnader och spännen. Birgitta tittar in i montern, medan Bengt 
läser vid sidan av montern. Birgitta riktar Bengts uppmärksamhet genom 
att säga ”Dom där, vad fina, med såna blad”. Bengt påpekar att föremålen 
är yngre än yxorna de tittat på tidigare. De tittar i montern bredvid och 
säger att det är svårt att hitta information om det som de ser på. Bengt går 
vidare till nästa rum som berör den period som kallas förromersk 
järnålder och går fram till F1. Bengt står vid F1 och tittar ned i montern 
när Birgitta kommer in i rummet. Hon läser högt vad hon ser där; rester 
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av kläder och päls. Bengt läser: ”2300 år gammal yllemantel funnen i en 
mosse”. Birgitta ifrågasätter att det kan vara en yllemantel, eftersom det 
finns päls på textilfragmentet. Bengt håller med om att det ser ”skumt” ut. 
Birgitta läser till höger, att manteln faktiskt finns i en annan monter. 
Birgitta går fram till den i monter F2. Hon säger att hon tycker att den ser 
nästan mer ut som en filt. Bengt går fram till montern och tittar, håller 
med om detta, men vänder sig sedan om till rummets motsatta sida. Även 
Birgitta går över till rummets andra sida och vidare till nästa rum som 
rymmer föremål och miljöer från järnålder. 

De tittar på glasföremål och dryckeshorn som finns i monter G8. 
Bengt säger att det är konstigt att de kan stå och titta på så gamla saker. 
De läser en skriven text på väggen om dryckesvanor och Bengt säger 
sedan att ”Det är mycket sån’t där, dom var inte nykterister då heller”. De 
båda går längs rummets högra sida utan att stanna och Birgitta håller med 
om Bengts uttalande. Birgitta tittar först i montrarna längs väggen medan 
Bengt går fram till monter G6, som är en grav med tillhörande gravfynd. 
De läser den skrivna texten på väggen och tittar ner i graven. Bengt läser 
delar av väggtexten högt och kommenterar dateringen. Birgitta förvånas 
över att det inte finns så mycket kvar av människan, ”bara småbitar”. 
Bengt fortsätter framåt och säger samtidigt att det blir ju ”sådär”. Birgitta 
går efter in i nästa rum. 

Där tittar de in i monter H2, som innehåller guldföremål och en bild på 
en drake. Birgitta utbrister att bilden är läskig och säger att dom trodde 
väl på drakar. Bengt svarar att så var det ju förr och de går vidare mot 
nästa rum. De stannar vid J2, som innehåller hästattribut och 
vapenutrustning. Birgitta säger att tränsen är fina och Bengt säger att det 
är väl sådana hästprylar som hon gillar. Hon förtydligar i en egen 
tolkning att det handlar om dekorationer på hästens utrustning och 
fotograferar innehållet i montern (Birgitta Bild 5). 

      
Birgitta Bild 5–6 
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Bengt läser textskylten bredvid montern. Han påpekar fyndens datering 
för Birgitta och de går sedan vidare längs rummets vänstra sida. De tittar 
på J3, som är en rekonstruktion av ett musikinstrument. De letar efter rätt 
montertext och tar reda på att det troligen är en ”stråkharpa”. De går 
vidare längs vänster sida och Birgitta föreslår att de stannar vid J4, som 
visar gravinnehåll. De tittar i skåpet och hon konstaterar att hon ser 
kammar, halsband och spik. Bengt frågar om det verkligen är spikar och 
Birgitta svarar ”Små, små, små, små spikar” och läser sedan att det är 
järnstift. Bengt svarar jakande och går sedan vidare framåt, medan 
Birgitta fortsätter att identifiera en nyckel i brons och järntråd, innan hon 
fortsätter framåt och sedan tillbaka till J14, som liknar en eldstad med en 
järngryta och redskap. Birgitta kommenterar föremålen och tycker att det 
är en ”redig kätting”. Hon fotograferar medan Bengt går vidare (Birgitta 
Bild 6). Hon följer sedan efter honom för att avsluta sin rundtur i 
utställningen. 

Andra transformationscykeln – kartor och metareflektion kring 
representationer 

Kartor 

Birgitta – Intressefokus 
Birgittas karta är en slags tankekarta, som innehåller fem specifika 
föremål som återfinns i utställningen. Hon har avbildat matkärlet, som 
hänger i sin kätting över elden, benkammen, halsbandet med benpärlor, 
Skateholmsgraven med två individer, ett betsel och träns. Hon säger själv 
att hon tog med det som hon tyckte var intressant och att det var 
fascinerande att tänka på det som hänt för så länge sedan. Birgitta säger 
att hon skulle rekommendera en vän att koncentrera sig på det unika i 
varje rum, inte titta så mycket på det som det finns mycket av. Graven 
med en vuxen och ett barn hör till det som man inte ska missa, den tyckte 
hon var lite ”konstig”. Till sådant som man kan hoppa över hör smycken, 
som det fanns så mycket av i olika varianter. Birgitta är koncentrerad på 
föremål och har inte avbildat några andra resurser. 

Birgitta – Design 
Birgitta har placerat graven med mannen och barnet i mitten av kartan. 
Den har därmed tilldelats högt informationsvärde, i jämförelse med de 
andra föremålen. Halsbandet med benpärlorna har fått minst utrymme 
och framställs därmed som underordnat och mindre viktigt, då det finns 
utritat längst nere i vänstra hörnet. Graven i mitten är det föremål som 
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framträder tydligast i bilden och utgör bildens mest framträdande drag.  
Den är mer bearbetad än de övriga komponenterna, med de olika benen i 
skelettet och den dubbla inramningen av montern/graven. Graven har 
även fått en utförlig beskrivning som ”grav med vuxen och barn”, i 
förhållande till de övriga komponenterna som enbart benämns med ett 
ord. Vid sidan av graven framstår tränset som väl bearbetat med de olika 
metallplåtarna som finns utmärkta på läderremmarna. 

 
Birgitta, karta 

Bengt – Intressefokus 
Bengts karta är en geografisk bild som representerar utställningens 
rumslighet, med organiseringen av olika inslag som följer på varandra på 
ett sätt som liknar den verkliga utställningen. Här finns 
Skateholmsgraven utmärkt, liksom flertalet montrar, somliga utan 
markering av innehåll. Det innehåll som finns markerat är matkärl, skålar, 
hästsaker och smycken. Det är dock endast skelettet som är närmare 
specificerat som ”skelett, litet barn + äldre”. De övriga inslagen har 
benämnts i mer övergripande ordalag såsom kategorier av föremål mer än 
specifika föremål, medier eller andra resurser. Bengt berättar att han 
imponerades över hantverksskickligheten hos människorna som levde 
förr i tiden och att de kunde göra så fina jobb med vad han antar var 
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begränsade verktyg och hjälpmedel. Han reflekterar över att dessa 
föremål måste ha tagit mycket lång tid att tillverka och gör jämförelser 
mellan detta hantverk och det som han förmodar är mer automatiserat 
idag. Bengt har valt att representera föremålskategorierna skålar och 
smycken på en övergripande nivå. När det gäller hästsakerna berättar 
Bengt att de båda reflekterade över att föremålen var ganska lika nutida 
hästsaker. 

När det gäller skelettet i graven kommenterar han mer specifikt att det 
var en individ som var i sextioårsåldern med ett litet barn och att han 
tyckte att det var fascinerande att där fanns gravgåvor. Även 
matlagningskärlet beskrivs i intervjun, det är den jättestora järngrytan 
som hängde i en stor krok över en projicerad bild av en eld. 

 
Bengt, karta 



 138

Bengt – Design  
I mitten av kartan har Bengt ritat Skateholmsgraven med skelettet och 
framför detta den runda grytan eller matkärlet. Placeringen ger dessa båda 
föremål ett högt informationsvärde och de framstår som vikigare än de 
övriga. Längs kartans kanter finns kategorier av föremål; skålar, hästsaker 
och smycken. Placeringen av dessa montrar, längs rummets sidor, ger 
komponenterna lägre informationsvärde. 

Utmed kanterna finns även fler montrar utritade, som för att antyda 
rummets design. Ingången är trattformad med snedställda väggar och 
rummet delas sedan av något på bredden genom ett antal breda montrar 
som finns utplacerade i utställningsrummets mittparti. Bengt säger själv 
att han ritade utställningen med dess mittengång, för att han kände att 
strukturen på utställningen var sådan. Bilden av kartan visar ett 
sammanhållet rum, utan några skarpa avgränsningar. 

I kartan framstår skelettet som den komponent som har mest 
framträdande drag, eftersom det är den komponent som är mest 
bearbetad. Förutom matkärlet är alla de övriga montrarna tomma och 
hamnar mer i skymundan. Montrarna längs vänster sida har dock 
specificerats i några fall genom den skrivna texten. Bengt berättar också 
att han har ritat hur han och Birgitta gick längs den vänstra sidan och att 
han ritade de saker som de tittade närmare på. Utöver dessa montrar 
framstår matkärlet som något mer framträdande än övriga komponenter, 
eftersom den är specifikt utmärkt i en monter. 

Fotografier 

Birgitta – Värdering, aktiviteter och problematisering av tolkning i 
relation till forntida föremål 
Av Birgittas sju fotografier har sex fotografier inkluderats i beskrivningen 
av besöket. En övergripande innehållslig princip som kan identifieras 
bland dessa handlar om forntida föremål som Birgitta uttrycker värdering 
eller bedömning kring, eller som hon gör reflektioner kring. De olika 
föremålen tycks ge upphov till funderingar om vad som var annorlunda 
under forntiden med avseende på hushållssysslor, hanteringen av de döda, 
djurhållning och även när det gäller formaspekter av arkeologiska objekt. 
Birgitta har enbart fotograferat föremål. Inga andra resurser finns 
representerade. 

Birgitta säger i intervjun att hon funderar över varför individen i 
graven ligger i sovställning och frågar sig om detta kan ha praktiska 
orsaker. Kanske gjorde människorna så för att det var arbetsamt att gräva 
stora gravar och att man genom att ”vika ihop så mycket som det gick” 
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sparade plats? Hon säger också att hon undrade över anledningen till 
varför mannen och barnet begravts tillsammans. Var de kanske släkt med 
varandra? Hon kommenterar också bilden på den stora järngrytan och 
påpekar att den måste ha varit svår att få ren. När det gäller halsbandet 
och kammen säger Birgitta att hon tyckte att de var så speciellt 
utformade. Hon hade inte sett kammar med figurer på tidigare, berättar 
hon. Det var också lite speciellt att kammen var gjord i ben och inte i trä, 
säger Birgitta. Och hon berättar slutligen att hon tyckte det var kul att se 
hästutrustningen, för att ridning och hästar är ett intresse och att det fanns 
vissa skillnader mellan dåtidens utrustning och dagens. Hon berättar om 
sina funderingar kring att utrustningen inte kan ha använts till vardags, 
utan kanske till festligare tillfällen. 

Bengt – Fokus på fotografering 
Bengt berättar i intervjun att han valde motiv som han trodde skulle bli 
bra fotografier. Han berättar att han tänkte på att de saker han 
fotograferade skulle vara konkreta föremål och ”lite rejälare”, eftersom 
det är lättare att få fina bilder då, än när man fotograferar detaljer. Han 
har tagit två bilder. Den första bilden, som föreställer rekonstruktionen av 
Bäckaskogskvinnan, tycks hänga samman med en omedelbar upplevelse 
av framställningen. Bengt berättar att han är fascinerad av själva tekniken 
när det gäller att rekonstruera ett utseende med utgångspunkt i ett skelett. 
På frågan om han kan utveckla sitt svar lite mer, svarar Bengt dock att 
han inte minns något om den livsvärld som var uppbyggd kring fyndet i 
utställningen, inte heller minns han något om dateringen av det 
ursprungliga fyndet. Yxorna på bilden blev fina motiv, tyckte Bengt, 
eftersom de var något konkret utan så mycket detaljer. Han imponerades 
också av att de var så pass gamla och anger den ungefärliga dateringen på 
föremålen. Bengt har enbart fotograferat föremål. Inga andra resurser 
finns representerade. 

Sammanfattande analys av besök B 

Engagemang och meningsskapande 
Bengt och Birgitta går genom utställningen på drygt 14 minuter. De följs 
åt då de i ganska snabb takt går framåt. De hoppar över mycket och 
stannar som längst 57 sekunder för att titta på ett inslag i utställningen. 
Deras navigationsväg löper till större delen längs utställningens vänstra 
sida. Ofta är det Bengt som väljer läsvägen. 

De utgår från föremålen i montrarna och försöker få information om 
det som de ser och kommenterar ibland när de inte hittar rätt skylt. Det 
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handlar då om att få en benämning på just det föremål som de har 
intresserat sig för. De läser på monter- och fyndtexter, men inte de större 
vägghängda texterna som presenterar individernas livsvärld i ett bredare 
perspektiv. De visar inget märkbart intresse för bilder i utställningen. Vid 
inledningen tittar de på bildspelet, men kommenterar varken dessa bilder 
eller några andra av bilderna som förekommer i utställningen. När det 
gäller järngrytan, så visar de dock att de uppmärksammar elden som finns 
med som en projicering mot väggen. De skojar med varandra och Bengt 
säger att ”Här har det gått hett till”. Birgittas och Bengts läsning tycks till 
största delen utgå från de föremål som de fastnar för i utställningen. De 
verkar vara inställda på att hitta information om det de ser i montrarna, då 
de vill veta vad föremålen är för något och hur gamla de är. 

Meningsskapandet karaktäriseras av engagemang på olika nivåer, men 
med en liten betoning på expressivt engagemang. Här handlar det om att 
specifika föremål ger upphov till en spontan reaktion och en kommentar 
om hur dessa föremål framstår. Bengt och Birgitta uttalar sig om vad som 
är estetiskt tilltalande, där Birgitta till exempel säger att en kam är söt och 
kul eller ett halsband är tjusigt. Bengt säger att några yxor ser roliga ut. 
Att en drake ser ”läskig” ut får tolkas mer ironiskt än negativt. De visar 
förvåning när Bengt får veta att små järnföremål verkligen är spikar eller 
när Birgitta ifrågasätter att det finns så lite kvar av benmaterialet i en 
skelettgrav. 

Meningsskapande som bygger på narrativt engagemang kan spåras 
hos Birgitta. Under besöket engagerar sig Birgitta i föremål som handlar 
om hästar och ridning. Hennes engagemang kan kopplas till en aktivitet 
som hon åtminstone tidigare i livet har utvecklat och ägnat mycket tid åt. 
Det som Bengt ser som ”hästprylar”, utvidgar Birgitta, genom att berätta 
mer i detalj vad som finns i montern. Hon berättar i intervjun att hon är 
en ”hästtjej” och att hon ”tycker det är kul att se hur saker till hästar såg 
ut”. Bengt anser att de forntida föremålen ser likadana ut idag, som de 
gjorde då: ”det är ju liksom samma stuk på hur betslen ser ut”. I 
utställningen håller Birgitta med Bengt, men i intervjun efteråt fördjupar 
hon denna jämförelse. Hon konstaterar att utrustningen är sig ganska lik, 
men att dagens utrustning är mera bekväm för hästarna. 

Både Birgitta och Bengt reflekterar över villkoren för reflektionen i 
utställningen. Det rör sig om en historierelaterad metareflektion kring en 
förklaring när Bengt ifrågasätter om rekonstruktionen av 
Bäckaskogskvinnan verkligen stämmer överens med hur kvinnan såg ut i 
verkligheten. Han har sett arbetet med liknande rekonstruktioner på TV 
och ifrågasätter tillförlitligheten i själva metoden. Hon ifrågasätter den 
förklaring som presenteras som en yllemantel verkligen är en mantel och 
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inte en filt. Det ser ut som en filt, tycker hon. Här håller Bengt med om 
att det ser ”skumt” ut. Vid något tillfälle irriterar sig paret över att det är 
svårt att hitta information i utställningen, vilket handlar om engagemang 
kring utställningsdesignen. 

Mer svårbestämt är sådant engagemang som kan tolkas som allmänt 
associativt eller reflekterande. Bengt ser vid två tillfällen några föremål 
som han känner igen från en annan utställning på museet. Det handlar då 
om hästutrustning och yxor. Birgitta reflekterar allmänt kring förklaringar 
av det arkeologiska materialet. Hon frågar sig varför skelettet i 
Skateholmsgraven ligger i sovställning; kan det ha praktiska orsaker? 
Hon undrar också över varför några yxor är slipade på olika sätt och 
därmed har olika lyster. Det kanske bara hade att göra med vad man 
tyckte var snyggt? 

Kommunikation 
Bengt och Birgitta är ungefär lika verbala och fysiskt aktiva under 
besöket i utställningen. De båda böjer sig ibland framåt och pekar för att 
tydligare visa vilket föremål de talar om. Båda har olika sätt att styra 
navigationen och påkalla den andras uppmärksamhet. 

Det är ofta Bengt som går före framåt i utställningen och som därmed 
bestämmer deras läsväg och tempo. Han börjar ofta med att läsa högt från 
en montertext. Han koncentrerar sig mycket på hur gamla föremålen är. 
Birgitta är annars den som oftare kommenterar det som de ser på, ställer 
frågor och kommer med egna funderingar. Hon frågar Bengt om han vet 
varför det förhåller sig på ett visst sätt och han svarar antingen att han 
inte vet eller så håller han med Birgitta när hon spekulerar i anledningar 
till varför det förhåller sig på det ena eller andra sättet. Han själv bidrar 
inte med konstruktiva förslag. Birgitta dröjer sig kvar längre vid de olika 
anhalterna, läser tyst för sig själv på montertexterna och går sedan fram 
till den plats där Bengt står. Det händer att hon talar om något trots att 
Bengt redan har gått vidare. Bengt får därmed vända tillbaka för att titta 
på det som Birgitta talar om. Det händer vid ett tillfälle att Birgitta säger 
”Vi ser hur det ser ut här” och riktar därmed Bengts uppmärksamhet mot 
den del av utställningen som hon själv är nyfiken på. 

Korrespondens och differens mellan data 
När Birgittas data jämförs, blir det tydligt att den uppvisar en stor 
överensstämmelse. Birgittas karta innehåller samma motiv vad gäller 
innehållet i fotografierna. Skillnaden ligger i själva mediet, där fotografiet 
ofta presenterar en monter i dess helhet, medan den tecknade kartan ger 
en tydligare bild av specifika detaljer som intresserat Birgitta. Här kan 
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man exempelvis se att utifrån en kombination av två föremål i en monter; 
en kam och en bärnstenspärla, så intresserade sig Birgitta särskilt för 
kammen. Videomaterialet visar på liknande sätt att det var just kammen 
som var central: ”vilken söt kam, med en liten gubbe på”, säger Birgitta i 
utställningen. Kartan kan också tolkas som att ett enstaka föremål får 
representera en helhet. Birgitta har på så sätt valt att rita ett betsel och ett 
träns från de båda montrar som innehöll fler föremål. I utställningen 
kommenterar hon också andra delar av utrustningen och gör jämförelser 
med den utrustning som finns idag. Samtliga material tyder på att det var 
just föremålen och tolkningar av dessa som var i centrum för Birgittas 
intresse, inte andra semiotiska resurser, rummet, eller utställningen som 
helhet. 

Bengts data uppvisar inte en samstämmig bild utan kan betraktas som 
varandra kompletterande. De föremål som han har fotograferat finns inte 
avbildade i kartan. Det tycks som om fotograferandet styrdes av själva 
uppgiften att fotografera och Bengt säger att han har ansträngt sig för att 
finna motiv (dvs. föremål) som blir bra på bild; det ska vara lite större 
saker som inte har för mycket detaljer. Fotografierna är en indikation på 
Bengts intresse just då; att ta bra bilder. Samtidigt är motiven de resurser 
som Bengt verkligen har fastnat för i utställningen, vilket är synligt i 
videomaterialet. Paret stannar och diskuterar Bäckaskogskvinnan och 
rekonstruktionen under besöket i utställningen. Om yxorna säger han att 
han tycker att ”såna här yxor är lite roliga”. Kartan blir istället en bild av 
utställningens rumslighet med fåtalet specifika föremål inritade. 
Rummets form och placeringen av montrar med kategorier av föremål 
står i förgrunden, samtidigt som ett specifikt föremål representeras; 
Skateholmsgraven med skelett. Detta föremål engagerade Bengt under 
besöket, men finns inte representerad som fotografi. Uppmärksammas 
kan också att vare sig Bengt eller Birgitta har valt att representera 
innehållet i gånggriften, D3 och D4, där de ändå samtalade en längre 
stund och intresserade sig för innehållet. 

Besök C: Calle och Christine 
Calle 11 år, är på museet tillsammans med sin moster Christine under ett 
lov. Han har rest till Stockholm från sin hemort i Dalarna och besöker 
Christine, som är 25 år och arbetssökande gymnasielärare med 
ämneskombinationen media- och religionskunskap. När de är 
tillsammans talar de vanligen dialekt, som kan vara svår att förstå för den 
som inte är van. Inför besöket säger Christine att de ska tala utan dialekt. 
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Första transformationscykeln - besöksförlopp och navigering  

 
Bild 14. Navigationsväg för Calle och Christine 

Besöket börjar med att Calle och Christine sätter på sig hörlurar till 
audioguiden. Christine hjälper Calle att få på hörlurarna och visar hur 
audioguiden fungerar. De går genom skjutdörrarna och börjar titta i den 
första montern på vänster sida; B1, som innehåller mindre redskap från 
äldre stenålder. De talar inte om det som de ser, utan tycks lyssna på 
audioguiden. De går båda fram till filmen som visar arbetet med 
rekonstruktionen av Bäckaskogskvinnan. De lyssnar, backar för att tittar 
på rekonstruktionen i montern och tittar sedan mot montern med det 
sittande skelettet, B4 resp. B9. Christine lutar sig fram och pekar. Calle 
vänder sig om och tittar på eldprojektionen i golvet. De tittar lite i 
montrarna på höger sida, läser om Bäckaskogskvinnan, till höger om B8 
och går sedan vidare mot rummets vänstra sida igen. Kalle går fram till 
B9 och fotograferar skelettet (Calle Bild 1). 

      
Calle Bild 1; Christine Bild 1 

Christine går fram mot Skateholmsgraven, C1, följd av Calle. Christine 
tar fram mobiltelefonen och säger att hon ska ringa någon som just 
skickat ett sms. Hon talar en kort stund i telefonen och går samtidigt bort 
mot C3, där redskap i flinta finns i en monter. Calle går under tiden bort 
mot C5, som är en stockbåt. Han lyssnar på audioguiden och läser på en 
vepa som hänger till höger om båten. Christine går åt samma håll, men 
vänder tillbaka till Skateholmsgraven, där hon står och tittar och lyssnar 
på audioguiden. Calle vänder om till graven och tittar och lyssnar på 
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samma sätt som Christine. Hon böjer sig fram och tittar närmare och tittar 
sedan bakåt mot båten och går bort till vepan och läser den skrivna texten 
vid C5. Calle tittar lite fram och tillbaka mellan båten och graven, varpå 
han vänder sig om och går mot C5. De stannar vid sidan av båten och 
tittar in i C7, som är en monter med fiskeredskap. De går vidare till nästa 
rum och Christine går in i den stora rekonstruerade graven. ”Jag ska ta 
kort” säger Calle till Christine. Han går tillbaka till det tidigare rummet 
och fotograferar fiskekrokarna (Calle Bild 2). 

 
Calle Bild 2 

Christine kommer efter och ställer sig intill Calle vid montern. De går 
vidare till nästa rum igen. Christine frågar: ”Vad tror du man fiskade med 
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den där, för nåt?” De går framåt och Calle svarar att han inte vet men 
frågar om Christine tror att de kunde äta fisken också. ”Mm”, svarar hon. 
De går fram till passagen med montrar på båda sidor. De tittar kort på 
vänster sida och går sedan över till höger sida. 

Exempel 1: D7 Offerfynd 
Calle och Christine vänder sig om och tittar i monter D7, som innehåller 
stora, röda bärnstenspärlor. ”Vad är det här?” frågar Calle. Christine lutar 
sig fram, läser och stödjer sig på händerna. Med utgångspunkt i den 
skrivna texten svarar hon: ”Det är alltså bärnstenspärlor, det är rätt så 
stora pärlor”. Calle håller med och Christine skrattar. Hon tar upp 
kameran och fotograferar pärlorna: ”Nu tog jag kort på den” (Christine 
Bild 1). Också Calle fotograferar (Calle Bild 3). De stannar vid montern 
knappt en minut, innan de börjar gå vidare till nästa rum. 

Paret går framåt mot nästa rum, som behandlar bronsålder. Christine 
stannar till och läser på en vägghängd text direkt till vänster vid 
dörröppningen, medan Calle ställer sig framför E4 och tittar in i montern 
med keramikurnor. Christine går vidare och stannar till vid en skriven 
text direkt till höger i rummet. Calle fortsätter med att gå några steg 
längre ner i rummet, där han läser en skriven text till vänster om montern. 
De går båda mot nästa monter. 

      
Calle Bild 3; Christine Bild 2 

Calle och Christine går fram till E5 och E8, som innehåller armringar och 
andra bronsföremål. ”Vad är det här?” frågar Calle, som undrar över 
montern som de står framför. Christine lutar sig fram, läser texten och 
berättar sedan att det är smycken, som hon tror ska bäras runt armarna. 
”Runt halsen” föreslår Calle. Christine läser på skylten och säger med 
utgångspunkt i texten åter att det är armringar. Calle svarar ”mm” och 
ställer sig på tå och tittar längst upp i montern. Christine tittar nedåt och 
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pekar ner på golvet, som har mönster som stora hällristningar: ”Har du 
sett golvet?”. Calle tittar och svarar jakande, de börjar sedan gå mot nästa 
rum. 

Calle går fram till monter F3, som innehåller gravurnor, ben och 
metall. Han vänder sig om och tittar på manteln i F2. Christine kommer 
fram och pekar och frågar om något i montern. De vänder sig mot F3 och 
sedan mot den skrivna texten som hänger vid sidan av montern. Christine 
tar ett steg närmare, lyssnar på audioguiden, tittar in i montern och tar 
ytterligare ett steg närmare texten. Hon lyfter kameran medan Calle 
vänder sig om och tittar i montern. Christine backar och fotograferar 
(Christine Bild 2). 

Calle vänder sig om och går till nästa rum, följd av Christine. Rummet 
behandlar järnåldern. Han går runt i rummet, lyssnar på audioguiden och 
ser sig omkring utan att stanna. Christine går mot rummets vänstra sida 
och montrarna G1 och G2. Hon tittar snabbt in i G2, tittar sedan på 
föremålen i monter G1; bronskärl och en vinservis. Calle ansluter och de 
tittar båda in i G2. De fortsätter till monter G6, en kvinnograv och tittar 
ner i den. Calle ser i närliggande G7, som innehåller föremål från graven 
och sedan åter ner i graven igen. Han tittar i G7 än en gång. Christine 
pekar in i montern. Calle vänder och går till G9 och fotograferar ett glas 
(Calle Bild 4), följd av Christine. 

Sedan går de vidare in i nästa rum och fram till H4, där en kittel med 
ben och gravgåvor finns. Christine lutar sig framåt och tittar ner i 
montern. Calle tar av sig hörlurarna. Med utgångspunkt i den skrivna 
texten pratar de om att där finns björnklor och Christine ifrågasätter om 
man verkligen lade de brända benen i en näverkorg. Hon föreslår i en 
egen tolkning att de nog först lades i ett lerkärl. Calle håller med. Han 
vänder om och går till H1, följd av Christine. De vänder sig båda mot 
hörnet och H3, som är fynd från den s.k. Krankmårtenhögen, en grav täkt 
med horn. Calle ser sig om i rummet. De tittar båda in i en annan monter 
och sätter sedan på sig hörlurarna. 

Exempel 2: J1 Aristokratin 
De går båda till J1, som innehåller en så kallad Vendelhjälm i järn. Calle 
tittar in i montern medan Christine ser sig omkring. Christine kommer 
närmare montern och pekar in i den. Hon kommenterar några av 
figurerna som hon ser finns på plåtar på hjälmen: ”Det är en drake och en 
fågel”. Calle ser sig omkring och frågar sedan om Christine tycker att de 
ska ta kort på hjälmen och Christine svarar: ”Om du vill”. Calle tar upp 
kameran, Christine tar ett steg åt höger, för att ge Calle bättre plats och 
Calle fotograferar (Calle Bild 5). Christine lutar sig närmare och tittar lite 
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till, innan de går vidare in i nästa rum. De har intresserat sig för hjälmen i 
en minut. 

      
Calle Bild 4–5 

De går fram till monter J2, som innehåller hästattribut och vapen. Calle 
går vidare framåt i rummet, lyssnar och tittar runt lite, medan Christine 
tar ett steg närmare den skrivna texten till vänster om montern. Hon går 
sedan vidare i utställningen, fram till J13 och läser väggtexten om de små 
figurinerna som finns där. Hon går tillbaka längs rummets vänstra sida. 
Calle går fram till J5, som är ett brädspel med runda spelpjäser. Han tittar 
ner i montern, går en bit bort, men går sedan tillbaka till spelet och tittar 
upp på montern intill. Han går sedan tillbaka till J2. 

Andra transformationscykeln – kartor och metareflektion kring 
representationer 

Kartor 

Calle – Intressefokus 
Calles karta är en geografisk bild, där många föremål finns utmärkta på 
ett sätt som motsvarar deras placering också i utställningsrummet. Han 
har avbildat utställningen i kronologisk ordning, som en arrangerad följd 
av ganska små och långsmala rum. Här finns Bäckaskogskvinnan med sitt 
skelett, metkrokarna, gånggriften, halsband med tandpärlor, 
vildsvinsbetar och en käke med tänder, Vendelhjälmen, flera 



 148

dryckeshorn, Graven med kvinnan från Köpingsvik med en urna samt tre 
sköldar på rad. 

Calle berättar efteråt att han tyckte det var mysigt med elden och han 
nämner flera detaljer kring Skateholmsgraven. Han berättar att det var en 
man; en farfar och ett litet barn. Han berättar också att det fanns en vass 
sten som han tror var något slags redskap. Vidare berättar Calle om att 
där fanns tandpärlor, vildsvinsbetar och några andra tänder. 

Dryckeshornen som det finns tre av på kartan, tyckte han inte var lika 
fina som det av glas som han tagit kort på. Han uppfattade att hornen 
hörde till en hel servis med en gryta också. Nära dryckeshornen finns 
också graven med Kvinnan från Köpingsvik. Calle berättar att skelettet 
var ”så där trasigt”, men att han inte riktigt förstod hur innehållet i graven 
hängde ihop. Det var i alla fall så att urnan låg tillsammans med personen 
i graven. Han har också ritat sköldar, med några ”runda grejer som stack 
ut lite” (s.k. sköldbucklor). Calle läste inte så mycket om dem, säger han, 
men säger att de var stora. Han använder flera specifika ord som 
omnämns i utställningen: dryckeshorn, servis och tandpärlor. 

Calle – Design 
Calle har angivit vissa markeringar och avgränsningar av ytan i sin karta. 
I kartan finns en antydan om flera montrar i den rundade första delen av 
utställningen, elden i mitten av detta utrymme, liksom en antydan om de 
trädliknande stolpar som avskiljer den rundade avdelningen från 
’kustlandskapet’ i nästa rum. I kartan finns vissa linjer som fungerar 
inramande, vilket visar att där finns åtskilda rum. Från kartans botten 
framstår den rundade ytan som avskiljd från området med 
Bäckaskogskvinnans grav, som finns inritad som ett litet skelett i en 
mindre monter. Mellan Bäckaskogskvinnan och Skateholmsgraven finns 
också en tydlig avgränsning. Det verkar som om Calle har uppfattat att 
dessa olika inslag återfanns i tydligt åtskilda rum, medan det är svårare att 
se någon sådan tydlig uppdelning i olika rum när det gäller fortsättningen 
av utställningen. Calle har dock grupperat vissa föremål på ett sätt som 
gör att vi förstår att dessa hör samman på något sätt; ett exempel är de tre 
sköldarna som är placerade i rad bredvid varandra. De andra föremålen 
har fått ramar runt sig som representerar montrarna. 

Placeringen av de olika komponenterna i olika zoner säger något om 
deras informationsvärde. Centralt i bilden finns Skateholmsgraven och 
montern med fiskekrokarna, vilket ger dessa båda inslag ett högt 
informationsvärde. Placeringen av föremål i bildens kanter får andra 
föremål att framträda som mindre viktiga: det gäller montrarna med 
föremål i det rundade utrymmet i kartans botten, liksom montrarna på 
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höger sida högre upp i bilden, som innehåller halsband med tandpärlor 
och dryckeshorn. 

Den komponent som har mest framträdande drag är 
Skateholmsgraven, som innehåller detaljer i skelettets olika delar, 
gravgåvor och en ytterligare individ. 

 
Calle, karta 

Christine – Intressefokus 
Christines karta är ett slags mellanting mellan en tankekarta och en 
’vanlig’ rumsligt ordnad karta. Liksom i en tankekarta har hon ritat de 
föremål som intresserat henne; föremålen är jämnt spridda över hela 
papprets yta. På sätt och vis avbildar kartan också det fysiska rummet, 
genom att föremålen är placerade i någorlunda kronologisk ordning, från 
höger till vänster, på samma sätt som de presenteras i den verkliga 
utställningen. 

De resurser och föremål som finns med är en textskylt med 
transponder för audioguide, ’elden’ som består av en projicerad bild på 
golvet, en rekonstruerad grav med två montrar innehållande tänder, en 
runsten, en hästfigurin, Skateholmsgraven med två individer, 
bärnstenspärlor, vildsvinsbetar, ett dryckeshorn, en grav med en liggande 
individ, horn, hjälm, små gubbar samt ett blått glas. Samtliga 
komponenter kan härledas till specifika föremål i utställningen. 

När det gäller skylten med audioguiden berättar Christine att sådana 
skyltar ju fanns lite överallt och att hon tyckte att guiden var ganska 
tråkig; att den inte innehöll sådan information som hon hade velat höra. 
Som exempel nämner hon att man berättade om rekonstruktionen av det 
sittande skelettet, men att det skulle ha varit mer intressant att få veta om 
vem hon var. Christine upplevde att hon blev hämmad av att ha 
audioguiden på och att hon därmed missade att läsa på skyltarna själv. 
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Christine tyckte att elden i golvet utmärkte sig och att den var mysig. När 
det gäller Skateholmsgraven säger hon att hon funderade över att 
människorna hade öppnat graven igen och lagt ner barnet; vilka de var 
och varför de hade gjort på det sättet. Den stora graven med skador på 
tänder ansåg hon var ”traditionell”, på så vis att man på museer ofta visar 
just på dåliga förhållanden under historien. Vildsvinständerna kopplade 
hon samman med att de hade sett vildsvin på Skansen under gårdagen. I 
montern var tänderna lite svåra att se, hon reagerade först på den skrivna 
texten som berättade att där skulle finnas sådana betar och hon var 
tvungen att böja sig ner för att få syn på dem. 

Hjälmen var ”maffig” med alla detaljer som fanns på den. Hon 
påpekar att det var konstigt att informationen om hjälmen fanns på en 
skylt som var placerad i nästföljande rum. Det tyckte hon var lite 
störande. Hon berättar att där fanns små människodockor som kallades 
figuriner, som man hittat på golvet och som tydligen var något slags 
offer. Christine upplevde att informationen om dessa figuriner inte var 
tillräckligt utförlig och att hon hade velat veta mer om dem. Christine 
anger också att där fanns ett blått glas och hon säger att ”glas är alltid 
ganska roligt bara av den enkla anledningen att det finns kvar när det är 
så gammalt, annars var det inget speciellt med det utan det var att det 
verkligen har klarat sig och man kan se en form på det fortfarande”. 

Hon tycker allmänt sett att det var svårt att finna information om de 
föremål som fanns, att placeringen av skrivna texter om föremålen var 
ologiskt placerade, eller att den information som fanns inte var tillräcklig. 

Christine – Design 
I Christines karta finns ingen avgränsning av utställningsytan, inte heller 
någon avgränsning av olika rum. Hon anger däremot i vilken 
ordningsföljd de olika föremålen är placerade i utställningen och där 
finns markeringar för in- och utgång. De olika föremålen finns placerade 
i fyrkantiga montrar (vissa är representerade utan monter). Christine 
använder ibland skriven text för att förtydliga vad de olika 
komponenterna föreställer. 

Centralt placerat i bilden finns två gravar; dels Skateholmsgraven och 
dels järnådersgraven med lämningar från en kvinna. Placeringen ger 
dessa komponenter större informationsvärde än de övriga. I kartans 
periferi finns föremål med lägre informationsvärde; den skrivna texten 
med markeringen för audioguiden samt ett blått glas och små guldgubbar. 
Det inslag som har mest framträdande drag och som är mest bearbetad är 
den stora elden som fått en markering av den runda formen. 
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Christine, Karta 

Fotografier 

Calle – Värdering, förvåning och reflektion om aktivitet i relation till 
forntida föremål  
Calles fem fotografier har forntida fynd som motiv och kan kopplas till 
olika slags engagemang. Calles bilder handlar mycket om direkta 
upplevelser, där han säger att skelettet nästan såg ut som om det hade 
varit levande. Han berättar i intervjun om att det var en kvinna som var 
jägare och att det var lite intressant. Han har också fotograferat föremål 
som han tyckte var särskilt fina och som för honom tydde på den forntida 
människans hantverksskicklighet. Han säger om fiskekrokarna: ”Jag 
tycker det är coolt att dom hade metkrokar, hur dom var gjorda, hur dom 
kunde göra såna, dom tog ben och sen lyckades dom få till det så det blev 
en krok”. Calle som själv brukar meta, säger att han funderade över hur 
det skulle vara att fiska med sådana krokar och tror att det skulle vara 
svårt att få någon fisk: ”Dom är så stora, det ser inte ut som om det hade 
kunnat fastna någonting”. 

Han beundrar även de fina bärnstenssmyckena och minns att han fick 
veta att människorna i forntiden brukar ge sådana pärlor som gåvor till 
gudarna. Han berättar också att de hade läst om detta med offer i skolan. 
Han tyckte också att det var fint att man hade dryckeshorn just i glas och 
reflekterar över att det måste ha varit till finare fester. Han tyckte också 
att hjälmen var fin och att den nog hade varit med vid något slag och att 
den måste ha tillhört någon som var ganska rik. Han lade särskilt märke 
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till att ”det fanns mycket detaljer på den, det var massa grejer, så 
fågelansikten där i mitten”. 

Christine – Förvåning kring föremål och reflektion kring arkeologiska 
tolkningar 
Christines två fotografier avbildar föremål, som visar på olika aspekter av 
det sociala livet under forntiden. Hon har fotograferat pärlor och urnor, 
som på olika sätt fick henne att förvånas. När det gäller bärnstenspärlorna 
förvånades hon dels över färgen, då den bärnsten hon sett förut har varit 
orangefärgad. Hon säger i intervjun att hon undrade över deras storlek 
och hur man kan bära så stora pärlor. Hon säger att de kanske offrades till 
gudarna, men att hon egentligen inte visste vad de kan ha använts till. När 
det gäller urnorna så berättar hon att det var lämningar från barn i dessa 
urnor och att detta hade förvånat henne. Christine säger att hon mest 
tänker sig forntida gravar som skelettgravar med vapen och sådant. Detta 
att människor begravdes i urnor var något nytt, som hon nog inte hade 
hört innan. 

Sammanfattande analys av besök C 

Engagemang och meningsskapande 
Calle och Christine går genom utställningen på drygt 26 minuter. Calle 
och Christine följer ungefär samma läsväg, men tittar i sin egen takt och 
sammanstrålar emellanåt för att säga några ord till varandra; i början och 
i slutet säger de nästan ingenting alls. Calle rör sig ofta runt i rummet 
medan han lyssnar på audioguiden. Det verkar som om han tröttnar 
ganska snabbt där han går från monter till monter. Christine stannar 
längre vid de olika anhalterna och är samtidigt uppmärksam på Calles 
intressen. Genomgången är ganska översiktlig och de stannar till som 
längst 1.55 minuter, vid Skateholmsgraven. Deras navigationsväg löper 
både längs vänster och höger sida. 

Calles och Christines besök präglas av att de har ytterligare ett redskap 
eller en resurs med sig in i utställningen; utrustningen för utställningens 
audioguide. De lyssnar ofta på den berättelse som finns där, vilket får till 
följd att de talar mindre med varandra. Detta skapar också förutsättningar 
för min analys, eftersom underlaget för att ge en fyllig beskrivning av 
parets meningsskapande är relativt litet. I jämförelse med de andra 
besöken blir min tolkning att just detta besök i större utsträckning blir en 
individuell upplevelse. Calle och Christine skapar mening utifrån det som 
de hör i guiden och kommunikationen mellan de båda besökarna 
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påverkas därefter. Audioguiden finns också representerad i Christines 
karta, där hon har ritat en skylt med en transponder. 

Deras tystnad, liksom det faktum att det är svårt att avgöra när de 
faktiskt sätter igång ljudspåren, gör det svårt att upptäcka tecken på hur 
de skapar mening. Vid några tillfällen är det dock möjligt att följa hur 
audioguiden riktar deras uppmärksamhet mot olika inslag. Rösten på 
ljudspåret säger exempelvis: ”Vänd dig om mot ansiktet i montern”, 
”själva skelettet ser du i montern till höger om ansiktet” eller senare i 
utställningen ”Du ser kanske bilden på barnen bredvid montern”. Det är 
tydligt hur Calle och Christine följer dessa instruktioner och jag ser på 
videoinspelningen hur detta går till, när de vänder sig om eller tittar i den 
föreslagna riktningen. På så sätt styrs deras läsväg av audioguiden. 

Trots att de har audioguiden läser paret en del, både större vägghängda 
texter som berättar om utställningens olika livsöden och montertexter 
som berättar om fyndens kontext och om samhället, samt föremålstexter 
som definierar de föremål som finns i en monter. Ofta går paret runt i 
rummet och lyssnar, samtidigt som de tycks uppmärksamma sådana 
inslag som omnämns i audioguiden. I det sista rummet kring ”Godsherren 
från Vendel”, berättar rösten i guiden om godsherrens ägodelar och 
nämner till exempel ett spel och ett musikinstrument. Calle stannar till 
vid dessa föremål och engagerar sig särskilt i dem. Parets representationer 
handlar mestadels om föremål, men både Calle och Christine väljer att 
avbilda elden i sina kartor och berättar att de tycker att den var mysig. De 
uppmärksammar också golvet som liknar en häll med ristningar. 

Tolkningen av parets engagemang måste kompletteras med utsagorna 
från intervjun. Jag tolkar det som att parets engagemang i utställningen 
syns inom samtliga tre områden. Expressivt engagemang förekommer vid 
de fall då Calle tyckte att bärnstenarna var fina och coola och då han 
säger att hjälmen var fin och detaljrik. Han förvånas över att det fanns ett 
föremål i blått glas. Båda två visar förvåning över att det fanns så stora 
röda pärlor i bärnsten. På samma sätt handlar det om förvåning vid de 
små begravningsurnorna för barn. Christine säger i intervjun att det är en 
företeelse som hon aldrig tidigare stött på. 

Ett exempel på narrativt engagemang som är baserat på en 
fritidsaktivitet, är när Calle engagerar sig i några fiskekrokar. Christine 
frågar honom om vad han tror att man fick för någon slags fisk. Calle 
svarar att det vet han inte, men han tror att det är sådant som man kan äta. 
Han berättar sedan i intervjun att han själv brukar meta. För honom 
framstod krokarna som stora och han undrar om man egentligen kunde få 
någon fisk med sådana. Det visar att han jämför de stora benkrokarna i 
montrarna med dagens små metallkrokar. 
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Ett exempel på metareflekterande engagemang är när paret tittar i en 
monter med en kittel innehållande ben och gravgåvor. Christine läser i 
föremålstexten att där finns en näverkorg med brända ben, men funderar 
över om det verkligen var så människorna på den tiden begravde sina 
döda. Hennes reflektion handlar om att ifrågasätta den historiska 
förklaringen och hon säger till Calle att: ”ja fast dom begravdes nog inte i 
den (korgen), utan i ett litet lerkärl”. 

I materialet finns det exempel på engagemang som inte enkelt låter sig 
definieras enligt de föreslagna kategorierna. Calle reflekterar exempelvis 
mer allmänt kring det han ser och frågar Christine vad några 
spiralformade smycken är för något. Här handlar det om en historisk 
beskrivning, när de funderar över vad smyckena kan ha använts till eller 
vart de kan ha passat; ”det är nog till att ha runt armarna kanske”, föreslår 
Christine. Calle föreslår att den kan ha passat ”runt halsen”. Christine 
läser sedan på skylten och säger igen att det är armringar. 

Kommunikation 
De båda besökarna tycks vara ganska fria i sitt förhållande till varandra. 
De rör sig fritt efter eget intresse, men sammanstrålar ibland för att tala 
lite med varandra. Christine låter Calle få titta på egen hand, men går 
ibland till de ställen som Calle redan har valt att titta närmare på. Även 
det omvända förhållandet gäller, så att Calle ibland går fram till Christine. 
Vid några tillfällen ställer Christine en fråga eller kommenterar det som 
de ser. Hon framstår som något mer aktiv och talar om för Calle när han 
kan lyssna på guiden. Calle frågar dock ibland vad olika saker är för 
något, varpå Christine läser på skylten vad föremålet kallas och hur det 
kan ha använts. Christine framstår som något mer aktiv, genom att hon 
vid några tillfällen pekar in i en monter, böjer sig fram och frågar Calle 
om han t.ex. har sett golvet med hällristningar. Calle ställer sig på tå för 
att nå upp till en monter och är mer rörlig när han tittar runt i rummet. De 
är båda ganska återhållsamma med gester. 

En del av kommunikationen mellan Calle och Christine handlar om 
själva audioguiden; Christine berättar hur fjärrkontrollen fungerar, hon 
rättar till Calles hörlurar och talar om för honom när det finns spår 
utlagda där han kan lyssna. Kommunikationen handlar också om rena 
upplysningar: ”Jag ska ta kort”, ”Jag ska bara ringa till Ebba”. 

Korrespondens och differens mellan data 
Calles fotografier och de olika komponenterna i kartan ger en 
överensstämmande bild av Calles engagemang i utställningen. Förutom 
bärnstenspärlorna finns alla de föremål som Calle fotograferade med på 
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kartan, men han har också tagit med många fler föremål. I utställningen 
engagerar sig Calle dels verbalt men också genom att fotografera 
fiskekrokarna och hjälmen. Dessa föremål finns också representerade i 
kartan. Kartan ger en bild av Calles läsning på en i första hand expressiv 
och direkt nivå, där det blå glaset finns med för att det är fint och elden 
som Calle säger är mysig. Hjälmen var också fin och Calle påpekar att 
det fanns så många detaljer på den. Skateholmsgraven och det som Calle 
berättar om den, tyder på en expressiv läsning. Han berättar att det var en 
farfar och ett litet barn och ungefär vilka saker som fanns med som 
gravgåvor. Det faktum att han har avbildad fiskekrokarna kan kopplas till 
ett narrativt engagemang. 

Också Christines karta innehåller många fler föremål än vad som 
representeras i hennes fotografier. Fotografierna har endast två olika 
motiv: bärnstenspärlorna som också finns avbildade i kartan, samt 
montern med urnor, som inte är avbildad på kartan. 

Det är svårare att spåra Christines och Calles engagemang i 
utställningen än vad det är i relation till de andra paren i studien, som inte 
använder någon audioguide. Det är svårt att hitta tydliga tecken på 
engagemang i videomaterialet. I Christines fall handlar det exempelvis 
om att hon inte engagerar sig verbalt i begravningskrukorna vid ”Barnen 
från Bankälla”. Krukorna finns representerade som fotografi, men saknas 
i kartan. Calle talar inte med Christine om dryckeshornen när han möter 
dem i utställningen, men de finns däremot representerade både som 
fotografi och på kartan. Bäckaskogskvinnan och Skateholmsgraven som 
får förhållandevis stort utrymme i både karta och fotografier (framför allt 
för Calles del) är ett annat exempel på denna skillnad. Paret uppehåller 
sig visserligen ganska lång tid vid de båda engagemangsanhalterna (1.45 
resp. 1.55 min) men de kommunicerar knappast kring det som de ser. De 
lyssnar istället på audioguiden. 

Besök D: Disa och Daniel 
Disa är 24 år och studerar genusvetenskap och statsvetenskap i Skåne. 
Daniel, 23 år, studerar på samma ort, men till civilingenjör. De är på 
besök i Stockholm och vill passa på att gå på museer när det är fri entré. 
Disa har sett en intervju på TV med museets tidigare chef och tyckte att 
han verkade ha intressanta tankar om museer. 
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Första transformationscykeln - Besöksförlopp och navigering  

 
Bild 15. Navigationsväg för Disa och Daniel 

Exempel 1: Introduktionsfilm 
Disa och Daniel kommer in genom skjutdörrarna som leder in i 
utställningen och sätter sig på bänken till vänster för att titta på bildspelet 
i nästan fem minuter. De sitter länge tysta och tittar och Disa 
kommenterar sedan att det verkar vara personporträtt på filmen, att hon 
tror att själva utställningen handlar om olika människor. Hon undrar 
också var Gerum ligger, efter att ha sett ortnamnet i bildspelet. Daniel 
säger sedan att där är många män i bildspelet: ”En till man, ett till öde” 
och skrattar till. Disa säger att hon tänkte att det var Bockstensmannen på 
filmen, men att han ju finns i Varberg. Disa lutar sig närmare Daniel och 
frågar tyst vilken text som visades i bildspelet och Daniel berättar att där 
stod: ”Maybe scenes from a saga”. Hon kommenterar barnskriket som 
hörs i rummet intill och undrar om det är till för något och påpekar sedan 
att det är ”Konstigt att kvinnorna är typ för och dansar duktigt och 
männen såhär sitter och är så här hövdingar och berättar stories”. Daniel 
håller med och skrattar och uppmärksammar att filmen börjar om igen 
och frågar om de ska gå vidare. De reser sig upp och går in i den 
husliknande rundeln som följer efter detta utrymme. 

De kommer in i det husliknande utrymmet, där Daniel går till den 
vänstra monterraden, medan Disa går längs monterraden till höger. Hon 
stannar och läser montertexten till vänster om B8, som handlar om 
Bäckaskogskvinnan. Disa fotograferar den skrivna texten (Bild Disa 1). 
Hon tittar in i monter B7. Under tiden har Daniel tittat i monter B2 och 
han har fotograferat föremålen i montern (Daniel Bild 1). 

Daniel vänder sig om och går över till motsatta sidan och stannar till 
vid eldprojektionen i mitten av golvet och fotograferar (Daniel Bild 2). 
Han tittar in i monter B6, bredvid Disa och frågar vad hon ser på. Disa 
går några steg närmare skylten, pekar på den och sedan tillbaka till 
montern. Hon säger samtidigt: ”Det står mamma och jägare, vem var hon 
egentligen? Om det är bevisat att hon var jägare, då kan dom väl lika 
gärna spola alla teorier om att kvinnor bara var hemma och åt blåbär 
liksom.” Hon vänder sig om och går över till den vänstra sidan av 
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rummet, bort till Bäckaskogskvinnan i monter B9. Hon läser 
montertexten, tittar på skelettet och tittar upp på montertexten vid B8. 
Daniel ställer sig bakom Disa, som fotograferar den skrivna texten (Disa 
Bild 2). 

      
Disa Bild 1; Daniel Bild 1 

      
Daniel Bild 2; Disa Bild 2 

Daniel fortsätter sedan framåt i rummet och ställer sig för att läsa en 
vägghängd text på höger sida. Disa kommer efter och ser sig omkring, 
går fram till C1, Skateholmsgraven, där hon läser och tittar. Daniel 
kommer dit och fotograferar ner i graven (Daniel Bild 3), varpå de båda 
fortsätter längs vänster sida, där Daniel fotograferar yxor i en monter 
(Daniel Bild 4). De går bort till rummets nedre högra sida och tittar på 
stockbåten C5. De båda läser skylten som sitter vid båten och Daniel 
fotograferar den (Daniel Bild 5) och en litterär text intill (Daniel Bild 6). 
Disa tittar i monter C7 till vänster i rummet och fotograferar 
fiskekrokarna där (Disa Bild 3). 
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Daniel Bild 3–4 

       
Daniel Bild 5–6 

Exempel 2: D1 Gravar i evighetsperspektiv 
Disa går in i nästa rum och ställer sig till vänster och tittar på en tavla 
med små människofigurer, D1. Tavlan illustrerar de individer som 
begravdes i en gånggrift i Rössberga utanför Falköping. Graven finns 
representerad genom en rekonstruktion som besökaren kan gå in i. Någon 
minut efter att Disa börjat engagera sig i tavlan och resurserna intill 
denna, kommer Daniel, varpå båda två läser en montertext om graven. De 
läser högt och diskuterar tolkningen av graven. Disa pekar med handen 
mot den skrivna texten när hon börjar tala om tolkningen av det 
arkeologiska materialet och om varför man begravt så många personer i 
samma grav. 
 

Daniel: Är det resterna av en begravningsmåltid? 
Disa: Vilka var det? 
Daniel: Mm. 
Disa Å andra sidan kan man ju tänka sig, kan det inte bara vara praktiskt att 
ha alla döingar på ett ställe? Det är ju inte så att vi bara lägger ut folk i 
trädgården nuförtiden. 
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Daniel: Mm. 
Disa: Är det resterna av en begravningsmåltid, har dom ingen bild på graven, 
är det den här, jaha det är lite konstigt. 

Hon påpekar att hon tycker det är lite konstigt att det inte finns någon bild 
av graven och undrar sedan om rekonstruktionen som hon tittar in i, kan 
vara den grav som montertexten berättar om. Daniel fotograferar en fråga 
från montertexten (Daniel Bild 7). De har sammanlagt intresserat sig för 
montertexten och tavlan i runt en och en halv minut. Därefter går de in i 
’graven’. 

 
Disa Bild 3 

Daniel och Disa går in i ’graven’ och ställer sig till höger vid D4, en liten 
monter som rymmer gravinnehåll. Daniel ställer sig bakom Disa. Daniel 
vänder sig om och tittar på filmsekvensen som spelas i gravens fond. Disa 
tar upp kameran och fotograferar delar av kranier med tänder (Disa Bild 
4). Daniel vänder sig om till D3, tittar och fotograferar gravinnehåll på 
den motsatta sidan (Daniel Bild 8). 
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Daniel Bild 7; Disa Bild 4 

      
Daniel Bild 8–9 

Även Disa vänder sig om och tittar in i D3. De fortsätter fram i rummet, 
till en monter med yxor, som Daniel fotograferar och går runt hörnet in i 
nästa rum (Daniel Bild 9). 

De kommer in i det långsmala rummet och tittar till höger i D7, där 
stora bärnstenspärlor ligger. Daniel läser högt vad som finns där. Disa 
säger att hon är förvånad över att stenen är så röd och fotograferar 
pärlorna (Disa Bild 5).  

Daniel går över till motsatta sidan, varpå Disa tar tag i Daniels arm 
och säger i en reflektion kring den skrivna texten: ”Men vad fint, sån’a 
vänskaps…” och hon pekar med fingret och läser högt: ”Kanske var det 
så att två personer delade pärlorna och bar varsin halva”. Disa säger att 
hon tycker tolkningen verkar vara präglad av vår tids tankar om 
tvåsamhet. Daniel frågar om Disa försöker vara pretentiös bara för att 
deras samtal spelas in på band. Disa svarar att hon faktiskt är pretentiös 
och vill nå ”in i hjärnverksamheten på den som har gjort utställningen 
också.” Daniel fotograferar några yxor i en monter (Daniel Bild 10) och 
på motstående sida en kam (Daniel Bild 11). De går vidare till nästa rum. 
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Disa Bild 5; Daniel Bild 10 

      
Daniel Bild 11–12 

I rummet med bronsålderstema går de längs rummets vänstra långsida, 
där Daniel fotograferar en ensemble med olika föremål och en silhuett 
(Daniel Bild 12). 

De går fram till E7, där det finns olika bronsföremål. Daniel läser tyst 
montertexten till vänster. Disa läser montertexten till höger, varpå Daniel 
gör det samma. Disa pekar in i den nedre montern och sedan upp på den 
skrivna texten och påpekar att spännet som ligger där ser ut som en BH. 
Hon läser högt att föremålen är spännen. Både Daniel och Disa 
fotograferar (Daniel Bild 13, Disa Bild 6). 

De går vidare längs raden med montrar och tittar in i monter E5 som 
innehåller armringar och annan utsmyckning i brons. Daniel 
kommenterar och fotograferar montertexten som presenterar en tolkning 
om två kvinnliga genus under bronsåldern, vilket han menar är intressant 
(Daniel Bild 14). Disa frågar om hur många sådana (fynd) man har hittat. 
Daniel svarar att han inte vet och pekar sedan in i montern på det stora 
spännet. Han säger: ”Det här är hur BH:n har utvecklats, i alla fall”. Disa 
skrattar och fortsätter att förtydliga betydelsen av två genus. De går båda 
vidare till nästa rum, som behandlar början av järnåldern och går fram till 
monter F1. Där finns en samling skrivna texter som handlar om textil och 
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om ”Mantelmannen från Gerum”. Disa kommenterar ironiskt en 
skrivning om att mordet fortfarande är ett mysterium, varpå Daniel säger 
att där finns ett feltryck. Disa skrattar och de går vidare framåt. 

      
Daniel Bild 13; Disa Bild 6 

      
Daniel Bild 14; Daniel Bild 16 

De stannar vid en vägghängd text efter F3, som handlar om Barnen från 
Bankälla. Disa frågar om hur länge forntiden varade och Daniel svarar: 
”Det var väl typ till Vikingatiden, enligt den här utställningen i alla fall”. 
Disa frågar vad förromersk järnålder är och Daniel svarar skrattande: 
”Det beskriver de här, det är bara att läsa!” Disa läser högt från skylten: 
”Att begrava i hög var inte längre viktigt.” De går sedan mellan montern 
med manteln och väggen fram till vänster sida av F2, som är en 
vägghängd text. Där läser de om Mantelmannen och Barnen från 
Bankälla och går sedan in i nästa rum. Där stannar de vid G2; där det 
finns olika föremål med romersk anknytning. I rummet pågår en visning 
med en grupp besökare. Disa vänder på huvudet och tittar/lyssnar på 
visningen, vilket även Daniel gör en stund senare. Disa tittar in i montern 
och läser. Gruppen går vidare till nästa rum och då går Daniel fram till 
den plats där gruppen stått och tittar i monter G4. Disa tittar upp på en 
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bild som är placerad ovanför montern och fotograferar bilden (Disa Bild 
7). 

Disa går till monter G4, medan Daniel ställer sig vid G9; en monter 
med romerska importföremål. Han fotograferar in i montern (Daniel Bild 
15). 

       
Disa Bild 7; Daniel Bild 15 

Disa går fram till Daniel som tittar i D10. Han går vidare in i nästa rum 
och fram till H4, som innehåller en kittel med ben och gravgåvor. Han 
lutar sig fram, tar fram kameran och fotograferar sedan (Daniel Bild 16). 
Disa kommer fram till H4. De går båda förbi montern med hjälmen, som 
Daniel fotograferar (Daniel Bild 17). 

Daniel går fram till H3, medan Disa tittar i H2, som innehåller 
guldföremål och en bild av en drake. Han petar på hennes arm och pekar 
på montertexten bredvid H3 och läser frågan som formuleras där: ”Kan 
man säga att det fanns samer för tusen år sedan, kan man säga det?”. 
Daniel flyttar sig till H2, varpå Disa frågar med utgångspunkt i den 
skrivna texten: ”Var kom dom ifrån då samerna, varför är inte dom 
med?”. Daniel svarar enligt en egen tolkning att ”Dom kom ju från 
Ryssland.”. Han går vidare till nästa rum. Disa fotograferar in i montern 
och går sedan vidare även hon (Disa Bild 8). 

De båda går från vänster sida till nästa rum och fram till en montertext 
till höger vid J13. Daniel kommenterar att det handlar om genus. De tittar 
in i montern och fortsätter sedan längre ner i rummet och sedan till J5, 
som är ett brädspel. Daniel går vidare och tittar bredvid J4, på 
musikinstrument och smycken i montern. Disa tittar och läser medan 
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Daniel fotograferar musikinstrumentet (Daniel Bild 18). Daniel går sedan 
tillbaka till J5, där Disa nu fotograferar (Disa Bild 9). De går in i nästa 
rum och läser montertexten intill J12. 

      
Daniel Bild 17–18 

Den handlar om ofria människor under järnåldern. De skrattar och läser: 
”Växa och väl trivas”. Daniel säger att han tycker att det är ”Mycket så 
där konjunktivformer, följande voro namnen”. Disa påpekar med stöd 
från det hon just läst att skriften ju är från tolvhundratalet och Daniel 
fyller i att den är från Island. Han går vidare till vänster sida av rummet 
mot en rekonstruerad bild av en gård när hon vänder sig mot honom och 
säger skrattande: ”Tänk dig att heta Klegge, Fulner”. Daniel fotograferar 
bilden av gården (Daniel Bild 19). Disa betraktar bilden och fotograferar 
även hon (Disa Bild 10). 

      
Disa Bild 8–9 
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Daniel Bild 19; Disa Bild 10 

Andra transformationscykeln – kartor och intervju kring fotografier 
och kartor 

Kartor 

Disa – Intressefokus 
Disas karta är en geografisk representation av utställningsrummet med 
dess olika avgränsningar och föremål i ungefär den ordning de 
förekommer i den verkliga utställningen. Hon har ritat fem avgränsade 
rum. Utanför själva utställningen finns introduktionstexten, som berättar 
om åtta personer. 

I det första rummet finns två bänkar samt två skärmar som visar 
introduktionsfilmen med tidsangivelse. I intervjun framkommer att Disa 
har flera synpunkter på hur museet gestaltar forntiden. Hon 
metareflekterar kring de olika retoriska och pedagogiska grepp som 
museet valt. Disa säger att hon gillade greppet med filmen, som nog var 
tänkt att tillföra ett personligt tilltal. I det andra rummet har Disa ritat 
elden, som hon i intervjun säger var ett tufft grepp. Hon har också ritat 
Bäckaskogskvinnan och talar i intervjun om etiska frågor i relation till att 
visa lämningar av döda människor på museum. En hypotetisk fråga blir 
för henne hur länge någon ska ha varit död innan personen i fråga blir ett 
museiföremål. Hon ritade också några redskap i en monter, samt en 
skriven text som berättar om Bäckaskogskvinnan som mamma och 
jägare. Disa tyckte att det var bra att man visar sådana forskningsresultat 
som utmanar gängse uppfattningar om kön. I det tredje rummet finns den 
rekonstruerade gånggriften samt tavlan med figurer som visar antalet 
individer i graven. I det fjärde rummet finns en runsten, bilden av 
kvinnan från Gårdlösa och ett dryckeshorn. Disa tyckte det var intressant 
att man under forntiden imponerades av mode, seder och bruk på 
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kontinenten och jämförde med hur vi säger idag när vi dricker vin på 
kontinentalt vis. På sätt och vis, menar Disa, så fanns globaliseringen 
redan då. Hon ritade också en romarhjälm samt en guide med sin grupp 
som talar om det isländska språket och likheten med fornnordiskan. Just 
det faktum att museiläraren var där med sin grupp gjorde att det var 
svårare att komma åt och se på allt som fanns i rummet. Men Disa säger 
att uppgifterna om handeln med Romarriket var något som hon inte hört 
tidigare och det var något som var intressant. I det sista rummet finns 
manteln och en avbildning av manteln i utvikt läge, samt några artiklar 
från bland annat DN som berättade om fyndet. Hon berättar i intervjun 
om detaljer kring plagget och om funderingar kring att det måste ha varit 
opraktiskt att bära. 

Disa – Design 
Disas karta visar utställningens kronologiska ordning. Den läses därför 
från pappersarkets botten till dess topp, där början utgörs av 
introduktionen och stenålder. I kartans topp finns brons- och järnålder. 
Innehållet i de olika rummen har placerats in på ett ”korrekt” sätt, även 
om ordningen inte riktigt stämmer: rummet med manteln kommer i den 
verkliga utställningen före rummet med runstenen och dryckeshornet. 

Centralt placerat i det andra rummet finns elden, som därmed ges högt 
informationsvärde. Längst ner till höger finns väggskylten, som berättar 
om utställningens åtta individer. Placeringen ger denna komponent ett 
lägre informationsvärde. Det samma gäller för föremålen i kartans topp, 
där några tidningstexter finns representerade vid sidan av manteln. De 
komponenter som har särskilt framträdande drag är gånggriften som finns 
i det mittersta rummet. Den har fått svarta tjocka väggar, en filmskärm 
med en ingång och ett kranium till vänster. Även Bäckaskogskvinnan i 
det andra rummet har framträdande drag genom revbenen och skallen. 
Det fjärde rummet är det rum som har flest detaljer, vilket medverkar till 
att rummet som helhet ges en framträdande roll. Hjälmen, dryckeshornet, 
kvinnan med romersk dräkt, guiden med sin grupp samt runstenen 
framstår tillsammans som en del av utställningen som varit central för 
Disa. 

Daniel – Intressefokus 
Daniels karta innehåller ganska få detaljer. Den visar en geografisk bild 
av rummet och vi kan se utställningens långsmala form, med olika 
avdelningar och en antydan om vissa teman och föremål som presenteras 
i samma ordning som i den verkliga utställningen. Innehållet benämns 
med skrift och fyrkanter som representerar montrar. Där finns en pil som 
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visar var utställningen börjar, men ingen egentlig avslutning. Han har valt 
att avbilda bildskärmarna i utställningens inledning och säger att det 
fungerade lite som Utbildningsradion, där man fick en inblick i de 
människor som utställningen sedan utgår ifrån. 

  
Disa, karta 
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Representationen av en eldstad i ”stenåldershuset” tyckte Daniel var ett 
onödigt grepp. Han har också ritat en monter med bruksföremål, vilket 
var något som Daniel tyckte var intressant. Han imponerades av att de var 
så välgjorda och menar att det går att följa hur livet har förändrats i 
relation till vilka föremål man hade tillgång till och även det omvända. 
Ett inslag i kartan handlar om olika könsroller, ett annat inslag berättar 
om påverkan från Romarriket. Där finns också en monter med benrester. 
Daniel menar att det var oväntat att utställningen visade föremål från 
Romarriket i en utställning om svensk forntid.21 Som han förstod det 
handlade det om att föremålen hade nått Sverige genom handel eller 
plundring och han fastnade särskilt för en del föremål som i jämförelse 
med den nordiska forntidens formspråk inte framträdde som stilenliga. 

Daniel – Design 
Utställningens början i kartans botten har störst informationsvärde med 
flera särskilda markeringar av form och innehåll. Den öppna strukturen 
medför att det är svårt att identifiera specifika rum. Tydligt markerat är 
upplägget med filmen, elden och husets utskiljande och markerat rundade 
form. Resten av utställningen är mer jämnt formad och avslutas på ett 
okänt sätt efter montern med benrester högst upp i bilden. Den 
komponent med mest framträdande drag är den cirkelformade och 
centralt placerade härden, som förekommer ganska tidigt i utställningen. 
Daniel har särskilt markerat dess funktion; ”för att skapa forntida 
stämning”.  Ingen av de övriga komponenterna har denna typ av 
metareflekterande förklaring. 

Fotografier 

Disa – Metareflektion kring genus, etik och design 
Disa har fotograferat olika skrivna texter, bilder samt objekt, i en 
kollektion om sammanlagt 13 fotografier. Jag kan spåra olika former av 
engagemang i de tio fotografier som har inkluderats i beskrivningen av 
besöket. Dels har Disa på en metanivå reflekterat över hur främst skrivna 
texter är framställda, med avseende på genus. I texterna beskrivs hur 
arkeologisk forskning för fram resultat som utmanar de traditionella 
föreställningarna om manligt och kvinnligt. Disa uttrycker ilska över att 
dessa resultat inte tycks få genomslag i dagens debatt kring kön. Hon 
ställer sig dock tveksam till hur det arkeologiska materialet tolkas i 
utställningen, där hon menar att pärlorna av bärnsten kopplas till nutida 

                                                      
21 Detta är en slutsats som Daniel drar själv. I utställningen står inget om att utställningen 
handlar om specifikt svensk forntid. 
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föreställningar om tvåsamhet. Det kanske inte alls var så att de delades av 
ett par, eller att man levde i par, funderar Disa. 

Ett annat fotografi handlar om en mer allmänmänskig fråga, där Disa 
funderar över om det egentligen är etiskt riktigt att ställa ut rester av döda 
människor, som i fallet med de lämningar som finns i gånggriften. Hon 
berättar att hon kände till liknande diskussioner från andra sammanhang, 
där olika etniska grupper motsatt sig den här typen av hantering. 

 
Daniel, karta 
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Disa menar också att hon spontant reagerade på olika resursers design. 
Hon tyckte att det var överraskande att fiskeredskap från stenåldern var så 
lika dagens redskap och att det var intressant att man spelade spel på 
ungefär samma sätt som nu. Hon menade också att det var ett bra 
pedagogiskt grepp med bilden på godset, där effekten nästan blev som i 
bilderböcker med flikar som kan öppnas. Mer direkt reagerade hon på 
spännena, på bilden med draken och på bilden av den nakna figurinen 
som håller handen över sitt kön; de var fascinerande och lite roliga, tyckte 
Disa. 

Daniel – Reflektion kring arkeologiska objekt och utställningsdesign 
Från Daniels kollektion av sammanlagt 21 fotografier har 19 fotografier 
inkluderats i beskrivningen av besöket. Motiven utgörs av skrivna texter, 
bilder, arkeologiska objekt samt andra resurser i utställningen. 
Fotografierna kan föras till två varianter på engagemang. I det ena fallet 
rör det sig om reflektioner kring livet för den forntida människan, vilket 
enligt Daniel handlade om funderingar kring hur olika redskap har 
utvecklats och hur dessa har utgjort både förutsättningar och 
begränsningar för livet under forntiden. Han kommenterar särskilt att han 
tycker att yxorna är välgjorda och att det är intressant att se hur de har 
utvecklats över tid. Han uttrycker fascination över hur väl både föremål 
och mänskliga lämningar ändå har bevarats och menar att dessa föremål 
visar på hur livet och tillvaron kunde te sig. När det gäller de mänskliga 
lämningarna slås han av hur pass mycket material som bevarats. Daniel 
tycker att det är intressant att studera detaljerna på små föremål och 
intresserar sig för hur man under forntiden kunde avbilda människan. Han 
funderar över när vissa föremålstyper börjar framträda i materialet och 
uppmärksammade särskilt ett musikinstrument och ett spänne som han 
tror är föregångaren till en bysthållare. 

En annan ingång som kan spåras i fotografierna, handlar om hur 
museet har valt framställningssätt i sin utställning och Daniel pekar på 
flera retoriska och pedagogiska lösningar. Han menar att elden är ett 
onödigt sådant grepp, medan det fungerar bra med de öppna frågorna, 
liksom valet att ta med litterära texter, där man låter nutid möta forntid. 
Han uppskattar också att man genom en rekonstruerad bild av ett gods 
försökt ge en bild av individen under forntiden och tycker att det var 
pedagogiskt lyckat att visa insidan av huset genom en illustration. När det 
gäller hjälmen berättar Daniel att han mindes att hjälmen även förekom i 
introduktionsfilmen. 
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Sammanfattande analys av besök D 

Engagemang och meningsskapande 
Daniel och Disa går genom utställningen på ungefär 35 minuter. Deras 
besök karaktäriseras av att de ibland går tillsammans och ibland går var 
och en för sig. De följer ungefär samma navigationsväg, men ibland gör 
någon i paret en avstickare och tittar ensam på saker. Genomgången är 
ganska grundlig och de inleder exempelvis med att titta på hela det 
introducerande bildspelet. Där stannar de nästan fem minuter och längre 
fram gör de ett antal stopp på över en minut. Deras navigationsväg löper 
både längs vänster och höger sida. 

För Daniel och Disa handlar besöket minst lika mycket om att läsa 
skrivna texter som att se på föremål. De engagerar sig i flera olika 
teckensystem, exempelvis genom att de läser skrivna texter och samtalar 
om olika formuleringar, de diskuterar bildspelet och även andra typer av 
resurser i utställningen. De är mest intresserade av de större 
utställningstexterna som berättar om de olika individerna och deras 
livsvärldar och läser sällan föremålstexter. De fotograferar flera bilder i 
utställningen och Daniel fotograferar projektionen i början av 
utställningen, som föreställer en eld. De lyssnar också på en museilärare 
som går genom utställningen med en grupp och fångar upp lite av det 
som hon talar om. 

Under besöket metareflekterar särskilt Disa över villkoren för 
besökarens reflektion, framför allt när det gäller utställningstexterna, med 
även i de bilder som ingår i utställningen. Hennes hållning till 
utställningens historiska förklaringar är här teoretiskt reflekterande och 
hon intar ett genusperspektiv. När paret redan inledningsvis ser 
bildspelet, kommenterar Disa: ”Konstigt att kvinnorna är typ för och 
dansar duktigt och männen såhär sitter och är hövdingar och berättar 
storys”. Disa fortsätter att uppmärksamma genusaspekten i nästa rum, där 
hon läser om Bäckaskogskvinnan och om hur tolkningen av 
fyndkontexten har skiftat historiskt sett. Det faktum att det i graven fanns 
jakt- och fiskeredskap föranledde forskarna att tro att det rörde sig om en 
man, vilket senare reviderades sedan man undersökt skelettet. Detta 
menar Disa, borde omkullkasta alla teorier om att kvinnor av tradition har 
varit hemmavid medan mannen är den som varit den aktiva parten. Vid 
ett annat tillfälle talar Disa om de stora bärnstenspärlorna. Disa undrar 
om inte tolkningen är präglad av hur vi idag tänker kring ”tvåsamhet”. 

Längre fram i utställningen, vid den stora, rekonstruerade graven, 
metareflekterar båda två kring förklaringen av det arkeologiska 
materialet. Daniel och Disa läser om graven, där man ställer frågor om 
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personerna som begravdes där. Var de speciella på något sätt och varför 
användes dessa gånggrifter under så lång tid? Disa och Daniel funderar 
över andra möjliga tolkningar. Disa är den som oftast kommenterar 
sådana tolkningar i utställningen, men även Daniel reflekterar på 
metanivå och funderar över de öppna frågor som ställs. Daniel intresserar 
sig också för utställningsdesignen under sitt besök, där han påpekar att de 
skrivna texterna innehåller många öppna frågor. Jag uppfattar att han 
uppskattar detta grepp. 

Det metareflekterande engagemanget är dominerande under Disa och 
Daniels besök, men vid ett par tillfällen handlar deras engagemang om att 
de reagerat mer expressivt. Disa blir förvånad när de röda pärlorna är 
bärnsten, eftersom hon föreställer sig att bärnsten har en annan färg. 
Daniel uppfattar att de stora glasögonspännena är föregångaren till 
dagens bysthållare, vilket han tycker är förvånande och kul. Disa och 
Daniel läser en litterär text från den äldre Eddan, som med 1200-talsspråk 
berättar om trälar. De tycker båda att det är lite roligt hur texten är 
skriven och skrattar åt namn som Klegge och Fulner. 

Det finns en del svårigheter när det gäller kategorisering av materialet. 
Det är svårt att definiera mer allmänna reflektioner, som när både Disa 
och Daniel reflekterar över samernas härkomst. Montertexten om 
Mannen i inlandet sätter igång Daniels engagemang och han fångar upp 
den öppna frågan, som handlar om samernas historia. Han frågar Disa om 
man kan säga att det fanns samer för tusen år sedan, varpå Disa frågar om 
varifrån samerna egentligen kom. En svårighet är också att hitta rätt 
benämning för Disas engagemang kring genus, som rimligen också skulle 
kunna betecknas som narrativt engagemang, eftersom hon i sin 
utbildning läser genusvetenskap. Ett annat tillfälle som kan tolkas på två 
sätt är den engagemangsanhalt då Daniel och Disa talar om den litterära 
texten där trälar omnämns. Förutom att de tycker att texten är rolig 
(expressivt engagemang), så gör Daniel en reflektion över att den 
innehåller många konjunktivformer (metareflekterande engagemang). 

Kommunikation 
De båda besökarna tycks vara ganska fria i sitt förhållande till varandra 
och går ibland tillsammans och ibland på egen hand. Ibland är det Daniel 
som tar initiativ och går först och ibland är det Disa som väljer väg. Båda 
ställer frågor till den andra om det som de läser eller ser på. Det kan vara 
frågor om när forntiden tar slut, om det är riktigt guld eller varifrån 
samerna kom. Disa kan dock sägas vara den som i störst utsträckning 
metareflekterar, främst kring frågor om genus. Daniel påpekar vid ett 
tillfälle att han tycker att Disa är pretentiös när hon kommenterar olika 
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saker i utställningen. Jag gör tolkningen att Disa är något mera aktiv 
under sitt besök, med tanke på att hon oftare än Daniel lutar sig närmare 
det hon tittar på, tar tag i Daniel för att påkalla hans uppmärksamhet eller 
pekar på något. Daniel är aktiv på samma sätt, men inte i lika stor 
utsträckning. 

Korrespondens och differens mellan data 
Metareflektionerna blir tydliga i såväl videomaterialet som i fotografierna 
och kartorna. Såväl Daniel som Disa har fotograferat skrivna texter och 
grepp som används i utställningen för att uppnå ett visst syfte i relation 
till besökarna. Kartorna innehåller liknande kommentarer om retoriska 
grepp och framställningen av manligt och kvinnligt. När det gäller 
Daniels representationer finns en överensstämmelse när det gäller 
aspekter av olika slags redskap och bruksföremål. 

I Daniels fall är fotografierna specifika exempel på urval av föremål, 
skrivna texter eller bilder, medan kartan är mer allmänt hållen med 
kategorier av föremål, teman eller retoriska grepp; ”benrester”, 
”intressanta bruksföremål” eller ”inblandning från romarriket”. Kartan 
har också en betoning av rummet och den ordning som olika inslag 
presenteras. Disas karta skiljer sig från hennes fotografier vad gäller 
representerade element. Nästan inget av de motiv som finns med i 
fotografierna finns med i kartan; endast den skrivna texten om 
Bäckaskogskvinnan. På så sätt kan man säga att Disa använder sig av 
kartan för att i första hand representera en helhet med rummet och 
utställningens berättelseföljd, med några utvalda föremål. Fotografierna 
representerar på ett mera direkt sätt de resurser som Disa engagerat sig i 
under besökts gång. 

Sammanfattning och jämförelser, besök A–D 
Anna och Ann-Charlottes besök (par A) karaktäriseras av att de grundligt 
går igenom och engagerar sig hela utställningen. De stannar där i 55 
minuter. I fokus för deras uppmärksamhet finns föremålen i montrarna 
och tillhörande föremålstexter. Engagemanget för Ann-Charlotte är 
främst narrativt och utgår från hennes yrkesidentitet och minnen från 
hennes personhistoria. Kommunikationen dem emellan präglas av att 
Ann-Charlotte riktar Annas uppmärksamhet mot olika inslag i 
utställningen. Hon berättar för Anna om föremålen och fynden, ger 
tolkningar och förklaringar. Ann-Charlotte valde att inte ta några 
fotografier, eftersom hon menar att besöket främst var för dotterns skull. 
Hennes karta visar att progressionen genom utställningen är central, 
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vilket hänger samman med hennes ’uppgift’ att vara ’guide/lärare’ åt 
Anna. Hon tycks vara särskilt mån om att läsa utställningen ’i rätt 
ordning’ och verkar vilja veta ’hur det egentligen var’. 

Anna reagerar expressivt på föremål som ser roliga eller läskiga ut. 
Det handlar om både värderingar och att hon ibland är förvånad över det 
hon ser. Det är tydligt både i utställningen och genom de motiv som hon 
fotograferar. Hon följer sin mamma under besöket och lyssnar på hennes 
redogörelser om utställningen. Hennes karta är en bild över föremål som 
Anna anser är centrala; kanske representerar hon sådant som hon 
upplever att museet har presenterat som viktigt. Kartan skiljer sig på det 
sättet från fotografierna och från hennes expressiva engagemang i 
utställningen. 

I jämförelse med par A, är Bengt och Birgittas besök (par B) betydligt 
mer översiktligt. De går genom utställningen på 14 minuter och särskilt 
Bengt tycks vara inställd på att relativt snabbt avancera framåt. De 
hoppar över mycket och tittar mest på det som finns längs 
utställningsrummets vänstra sida. På samma sätt som hos par A är Bengt 
och Birgitta fokuserade på just föremål och hur dessa benämns. Deras 
engagemang är ofta expressivt, då de reagerar spontant och gör 
värderingar av föremål, eller narrativt vilket kan kopplas till 
fritidsaktivitet, som när Birgitta intresserar sig för föremål som har 
anknytning till hästar. Birgitta reflekterar också på en metanivå, när hon 
funderar över tolkningar av det arkeologiska materialet. De läser en del 
föremålstexter och montertexter, men intresserar sig inte för de större 
väggtexterna som berättar om de olika individerna. De reflekterar inte 
över varifrån fynden kommer, utan Bengt noterar istället dateringen på 
olika föremål. 

Birgitta är aktiv genom att ställa frågor till Bengt. Hon funderar över 
tolkningen av det arkeologiska materialet och hennes representationer 
vittnar om att hon fastnat för specifika föremål. Även om Bengt skyndar 
på framåt och på sätt och vis styr besökets tempo, så hinner Birgitta med 
att metareflektera kring olika föremål och fynd som de studerar. När det 
gäller representationerna är Bengt inställd på att ta bra bilder och väljer 
motiv efter den uppgiften. Hans karta visar rummets utformning men få 
specifika objekt. Birgittas fotografier och karta representerar specifika 
objekt, som hon särskilt intresserat sig för. 

Par C utmärker sig bland de andra genom att Calle och Christine har 
audioguiden med under sitt besök. Den påverkar deras engagemang och 
meningsskapande i hög grad och bidrar till att de båda inriktar sig på de 
specifika föremål och sammanhang som omnämns i guiden. De läser få 
skrivna texter. Deras fokus är också tydligt genom kartorna, som är 
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förhållandevis detaljerade både vad gäller rumslighet och specifika 
föremål. Calles karta avbildar sättet på vilket många av föremålen är 
inplacerade i ett geografiskt rum, medan Christine har gjort en 
kombinerad tankekarta och en geografisk bild. 

Besöket pågår i 26 minuter. Under denna tid talar de väldigt lite med 
varandra, utan tittar mest på föremål medan de lyssnar. Christine är den 
som uppmärksammar Calle och ger respons på hans visade intressen. 
Audioguiden påverkar också kommunikationen på så sätt att de samspelar 
mindre än vad de övriga paren gör. Båda rör sig runt i rummet på egen 
hand, men går ibland tillsammans då de frågar eller kommenterar något i 
utställningen. Detta innebär att det är svårare att tolka deras 
meningsskapande, men de olika representationerna visar främst på ett 
expressivt engagemang med värdering och förvåning, men också narrativt 
engagemang genom Calles intresse för fiske. Christines engagemang är 
även metareflekterande kring utställningens design, då hon funderar över 
om audioguiden verkligen var ett bra val. 

Daniel och Disa (par D) går ganska grundligt igenom utställningen; 
både längs vänster och höger sida i utställningen. Deras besök pågår i 35 
minuter. I likhet med Par C går var och en för sig ibland och ibland går de 
tillsammans. Över lag kommunicerar de dock mycket med varandra och 
delar med sig av upplevelser, ger kommentarer och ställer frågor. Deras 
besök påverkas i någon mån av det faktum att en museilärare går genom 
utställningen med en grupp. De visar att de uppfattar en del av det som 
museiläraren talar om. 

I jämförelse med de andra paren läser Daniel och Disa många skrivna 
texter, som de metareflekterar över. Deras metareflektion är relaterad till 
både historia och utställningsdesign. Paret engagerar sig på ett tydligt sätt 
i flera andra teckensystem, exempelvis i olika typer av bilder och i ljud. 
De har båda en kritisk hållning gentemot produktionen och de retoriska 
grepp som de visar att de uppfattar i utställningen. Deras kartor är båda 
geografiska representationer av rummet, där Disa är mer specifik i vad 
hon väljer ut än vad Daniel är. 

Besökare i Forntider 2 

Besök E: Ella och Eva 
Ella är sju år, på det åttonde och är på museet tillsammans med sin mor 
Eva som är 42 år. De bor i Stockholmstrakten. Ella läser ännu inte så bra 
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och får hjälp av sin mor att läsa de skrivna texterna i utställningen. Eva 
arbetar som sjukgymnast och har för några år sedan gått en utbildning om 
kropp och hälsa i ett genusperspektiv. Eva är ensamstående förälder. 

Första transformationscykeln - besöksförlopp och navigering  

 
Bild 16: Navigationsväg för Ella och Eva 

Eva och Ella går in i det första lilla rummet, som har väggar som 
kvadratiska små boxar (rum K). De ställer sig att läsa introduktionstexten, 
som finns på höger sida. Eva läser högt för Ella om att utställningen 
handlar om att resa i tid och rum. Ella ser sig omkring och rör sig lite runt 
i rummet. Hon håller upp kameran och söker efter motiv bland de mindre 
föremålen i de små montrarna på rummets högra sida. Där finns bland 
annat miniatyrkärl och små redskap i brons som kopplas till 
skönhetsvård. Eva läser att det över dörren till varje gate ska finnas ett 
tema och ser bakom sig mot rummet M. Hon kommenterar vidare den 
skrivna texten som handlar om hur historia skapas: ”Ja, det kan man 
verkligen fråga sig” och vänder sig om till den högra sidan. 

Ella fotograferar kammar (Ella Bild 1). Eva läser högt från en 
montertext som sitter på rummets högra sida. Det handlar om skönhet och 
hur idealen växlar genom tiderna. Eva läser vidare om föremålen i 
montrarna, medan Ella fotograferar några rakknivar i brons (Ella Bild 2). 
Eva läser högt om några små lerkärl, varpå Ella lutar sig fram mot 
montern och frågar vad man gjorde med dem. Eva pekar mot montern 
och fortsätter att läsa att man kanske hade smink i dem och Ella föreslår 
vidare att det kanske var salva eller någonting som man kanske kan 
dricka ur. 

De går båda vidare till den vägg som ligger rakt fram i förhållande till 
ingången. Eva tittar medan Ella håller upp kameran, söker efter motiv och 
fotograferar små guldgubbar och guldmynt med motiv (Ella Bild 3).  
Samtidigt hörs en högtalarröst som annonserar olika gater och Eva vänder 
sig om mot ljudet.  Både Eva och Ella lutar sig närmare montern, medan 
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Eva läser i montertexten att det de ser är just guldgubbar, bland annat från 
Öland. Eva kommenterar förvånat att de är så tunna. 

       
Ella Bild 1–2 

      
Ella Bild 3–4 

De går in i rum M, som ligger direkt till vänster från ingången sett. 
Rummet behandlar frågor om normalitet, genus och familj. De går genom 
rummet fram till monter M1, med innehållet från gravar med ben och 
gravgåvor, i tre våningar ovanpå varandra. De tittar in i montern varpå 
Ella backar med kameran och fotograferar skeletten (Ella Bild 4). Eva 
backar samtidigt åt sidan och fotograferar sedan Ella som poserar.22 Eva 
går till montertexten bredvid M1 medan Ella vänder om och tittar i M2, 
som även den har gravinnehåll i tre våningar. Ella fotograferar, medan 
Eva frågar om Ella vill att de ska läsa (Ella bild 5). Ja, säger hon och 
vänder sig om. Eva säger att det här är intressant för dem. Hon tittar då 
och då på Ella medan hon läser den ganska långa skrivna texten som 
handlar om familjen och att man idag lever tillsammans på många olika 
sätt. Ella undrar över vad ordet ”separera” betyder och Eva förklarar att 
det betyder att ”Flytta isär, precis som pappa och jag har gjort”. Ella 

                                                      
22 Fotografiet av Ella visar jag inte här, av etiska skäl. 
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vänder sig om och fotograferar återigen in i montern med tre våningsplan, 
M2 . Eva vänder sig om mot Ella och M2. 

      
Ella Bild 5–6 

Eva läser tyst montertexten som är till höger om M3, medan Ella går runt 
i utrymmet som är längre fram i rummet, mellan M2, M3 och M4. Eva 
säger högt: ”Mm precis, det här tycker jag är fruktansvärt viktigt” och tar 
fram kameran för att fotografera, men det tycks inte bli någon bild. Ella 
undrar var hon menar och går tillbaka i rummet och ställer sig bredvid 
Eva. Hon säger att det nog inte är några andra besökare som läser den där 
montertexten, men att den handlar om det som de har pratat med varandra 
om. Hon förklarar på ett enklare sätt att texten handlar om manligt och 
kvinnligt och att föreställningar om kön får betydelse för hur 
arkeologiska fynd tolkas och drar utifrån den skrivna texten slutsatsen att 
vi egentligen inte kan veta ”hur det var förr”. Eva växlar mellan att titta 
på Ella och på montertexten och gestikulerar mot montern bakom sig. 
Ella går närmare och svarar emellanåt med hummanden. Hon tittar under 
tiden runt i rummet och på kamerans display. 

Exempel 1: M3 Är en pojkflicka mer ok än en flickpojke? 
Mor och dotter ställer sig framför monter M3. Montern de tittar in i är 
byggd i tre våningar. Föremålen i montern är inplacerade så att det dels 
skapas en kronologi vertikalt med föremål från sten- brons- och järnålder 
och dels en uppdelning i två sidor; vänster sida består av gravfynd som 
svärd och yxor, medan den högra sidan exempelvis innehåller smycken 
och keramik. Eva frågar Ella hur hon ser på denna uppdelning. 

 
Eva: Om du tittar här, det står att dom har liksom delat upp det. Kan du se, 
finns det en pojk- och en tjejsida här, på dom här sakerna?  
Ella: Eh, jag vet faktiskt inte.  
Eva: Vad är det för grejer på ena sidan? 



 179

Ella: Där är vassa knivar och lite krokar ser det ut som och till exempel som 
nåt örhänge. 

Ella böjer sig ner, pekar in i montern och tar upp kameran och går lite till 
vänster, men sänker den igen och tittar in i montern. Eva tar ett steg 
närmare montern och pekar in i montern då hon pratar. 

 
Eva: Mm, vad är det här då? På den här sidan? Va? 
Ella: Jag tycker det är som massa halsband och armband. 
Eva: Jaa, som hon guiden berättade om, armband, ja halsband.  
Ella: Lite ringar. 
Eva: Och där, här är väldigt fina smycken som hänger här uppe. 
Ella: Jaa. 

Ella går åt höger sida och tittar åter in i kameran och fotograferar montern 
i tre våningsplan. 

 
Eva: Finns det nån pojk- och flicksida här tycker du då? Eller är det inte det? 
Ella: Joo. 
Eva: Är det det? 
Ella: Jag tycker det där är en pojksida och det där är en flicksida, jag tycker 
det. 
Eva: Hur vet du det då? 
Ella: Jo, men jag tycker det ser ut som det.  
Eva: Mm, men egentligen visste vi ju inte hur det var för 3000 år sedan, eller 
när det här var. 
Ella: Jo, men jag tror det. 
Eva: Vi vet inte. Kanske både män och pojkar och flickor och kvinnor hade 
fina smycken på sig. Och att både män och kvinnor hade svärd och yxor och 
så. Förstår du? 
Ella: Mm, men jag tror ändå att det är så. 
Eva: Det vet vi inte. Jaa. 

De stannar vid anhalten i drygt en och en halv minut, innan Eva och Ella 
flyttar sig lite till höger. 

Eva ställer sig vid montertexten till höger om M3 igen och Ella 
fotograferar in i nästa monter, M4, som innehåller halsringar (Ella Bild 
6). Eva kommenterar montertexten högt. Hon svarar sedan med en egen 
tolkning när Ella frågar vad hon menar och säger då att hon verkligen tror 
att det är så att arkeologerna har format historien, att de främst har varit 
män och att det därför är männen som skapat vår historia, utan kvinnors 
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medverkan. Ella går åt höger till nästa monter, medan Eva fotograferar 
montertexten (Eva Bild 1). 

      
Eva Bild 1, Eva Bild 3 

Ella går tillbaka i rummet till monter M1, innehållande skelett, som hon 
fotograferar. Därefter går hon till monter M6, en fritt stående monter som 
handlar om funktionshinder. Hon är på väg runt monterns hörn när hon 
får syn på sin mamma och vänder då åter till montern. Eva kommer efter, 
letar efter montertexten som sitter på andra sidan och ber Ella att titta. 
Eva pekar och berättar att det är människor som har sjukdomar och att 
man har försökt laga skador. Ella har följt med runt och tittar nu in i 
montern och pekar ivrigt: ”Mamma kolla här! En har tappat väldigt 
många tänder och inte fått tillbaka dom!”. Eva tittar och säger att det 
gjorde man på den tiden. Ella går tillbaka till M5 och håller upp kameran, 
medan Eva går runt montern och läser en annan montertext, som sitter till 
höger. 

De går ut ur rummet mot transithallen (rum L). Ella stannar till i det 
första rummet, K och håller upp kameran mot en vitrin i monterväggen 
som ligger rakt fram från ingången sett. Motivet är det samma som på 
Ellas bild 3 och hon sänker kameran igen. Eva stannar och läser den 
skrivna texten vid ’gaten’ A13/rum N, som behandlar frågan om vad som 
styr våra liv och hur människan försöker påverka sin situation. Hon 
fotograferar (Eva Bild 2). Ella kommer fram och ställer sig vid Eva, men 
går sedan till bordsmonter L9 och håller upp kameran. Eva undrar om de 
ska gå in i rum N och läser högt överskriften, men Ella ber sin mamma att 
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vänta. Medan Eva går in i rummet fotograferar Ella bronsföremålen i 
montern (Ella Bild 7). Hon lutar sig närmare ner över montern, varpå 
modern kommer ut ur rummet och ansluter. Hon läser för Ella om hur 
gamla sakerna är och varifrån de kommer. Eva läser högt ”Vad styr ditt 
liv” och går in i rummet följd av Ella. 

       
Eva Bild 2; Ella Bild 7 

      
Ella Bild 8–9 

Ella fotograferar föremålen i N11 (Ella Bild 8), som är mindre offerfynd i 
brons och keramikskärvor. Eva går förbi N1, där hon tittar in och går 
sedan bort till N4 där hon läser montertexten. Hon uppmanar dottern, som 
stannat till för att fotografera vid N1, att komma till den monter där hon 
själv står. Ella sänker kameran och går ner till Eva, som pekar och säger 
att där finns fina flintaspetsar som man nog använde att göra spjut med 
och förklarar hur hon tror att man tillverkat och använt spjut i jakt. Hon 
gör en kastande rörelse med handen. Ella håller upp kameran, men tittar 
ner i N5, som är en golvmonter. Eva pekar igen och fortsätter att berätta 
vad som finns i montern; yxor och spetsar som hon säger är fina. Ella går 
närmare montern, söker hela tiden med kameran och tittar där Eva pekar. 
Eva fotograferar stenyxor (Eva Bild 3) och flintknivar (Eva Bild 4). Ella 
går fram till N3, en golvmonter innehållande en bronssköld, som hon 
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säger är häftig. Hon fotograferar den (Ella Bild 9), medan Eva läser den 
skrivna texten som sitter till höger om montern N4. Ella stannar till vid 
golvmontern N2 och sedan vid golvmontern N1 och håller upp kameran 
men fotograferar inte. Eva kommenterar texten som handlar om makt: 
”Mm, det vet man ju ingenting om” och fotograferar den sedan (Eva Bild 
5). 

 
Eva Bild 4 

Ella går vidare till nästa avdelning och ställer sig att fotografera ner i N7 
(Ella Bild 10). Eva kommer efter och kommenterar kritiskt föremålen i 
montern; ”Det är samma saker överallt”. Hon tittar in i N6 och vänder sig 
sedan om till N10, medan Ella tar flera fotografier på bronsföremål in i 
N6 (Ella Bild 11–13). Eva sätter sig på huk och läser högt ”rör gärna” 
och säger till Ella att här får man får känna. Hon vänder sig om och Eva 
berättar att det är stenyxor och flinta och berättar sedan vidare i en egen 
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tolkning att man kan hitta det i Skåne. Ella känner på yxorna och säger att 
en av dem är jättefin. Eva säger att den svarta yxan är fin. Ella ber sin 
mamma att flytta på sig lite grann och tar sedan ett fotografi ner i hyllan 
(Ella Bild 14). 

       
Eva Bild 5; Ella Bild 10 

      
Ella Bild 11–12 

      
Ella Bild 13–14 

Eva går mot monter N9 och vidare till en cylinderformad ”brunn” med en 
bildskärm i botten och under tiden stannar Ella till vid N9, som innehåller 
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offerfynd från Skede mosse. Hon sätter sig på huk och fotograferar först 
ben i monterns botten (Ella Bild 15), reser sig sedan och fotograferar 
några små metallföremål (Ella Bild 16). Eva läser texten på väggen och 
tittar upp på skyltarna som hänger från taket innan hon går ut ur rummet. 
Ella säger att hon först vill ”kolla” i monter N8, som är en bronslur. ”Den 
är häftig” säger hon och fotograferar sedan luren (Ella Bild 17). Eva säger 
att hon sätter sig på en bänk så länge. Ella tittar i N9 från andra sidan och 
går sedan ut. 

       
Ella Bild 15–16 

      
Ella Bild 17–18 

Exempel 2: Bildspel rum O 
Paret går in i rum O, där Eva säger att hon ska sätta sig för att titta på 
filmen. Ella svarar ja och tittar i tur och ordning med kameran uppe in i 
O4, O6 och O5. O6 fotograferas (Ella Bild 18). Hon vänder sig om efter 
ett högt ljud från filmen. Hon vänder sig åter mot montrarna och sätter sig 
på huk vid O4. Hon håller upp kameran och fotograferar bronstrumman 
där (Ella Bild 19). Ella går in till filmen och står och tittar runt på alla tre 
väggar och söker med kameran efter motiv. Hon fotograferar två scener 
(Ella Bild 20), varav det ena motivet inte syns särskilt bra, samt en 
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bildsten som står i rummet (Ella Bild 21). Filmen visar en skog där solen 
lyser genom grönt bladverk och fågelsång hörs, varpå Eva säger ”Åh, 
vilken fin! Det är sommar, Ella, hör du?”. På filmen forsar vatten mot 
betraktaren och ett högt forsande ljud hörs. Ella reagerar på ljudet och tar 
några steg bakåt, som om hon blev rädd. Eva säger ”Vilken läskig!”. Ella 
ställer sig bredvid Eva och säger att hon inte tycker att det är läskigt. Eva 
frågar om de ska gå vidare, varpå Ella svarar jakande. Eva reser sig och 
de går ut ur rummet. De har tittat på filmen i ungefär fyra minuter. 

                  

Ella Bild 19–20 

              
Ella Bild 21–22 

I nästa sekvens stannar Ella till vid monter L4, som innehåller små 
husformade urnor (Ella Bild 22). Eva går in i rum P, följd av Ella. Hon 
kommenterar högt: ”Jo precis” och svarar sedan på Ellas fråga om vad 
hon menar med det. Eva säger att hon håller med om frågan som ställs i 
texten om att det är sant att arkeologerna har skapat forntiden. Eva 
fotograferar den skrivna texten (Eva Bild 6). Samtidigt som Eva 
förklarar, vänder sig Ella om och tittar på lådorna och föremålen i 
rummet. De går vidare fram till rum P2, där Eva efter uppmaning från 
Ella läser högt hela den långa texten. Hon säger sedan att det är självklart, 
att det var vita, välutbildade män som gjorde urvalet och som påverkar 
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vår historia och säger att detta är tragiskt och fotograferar sedan den 
skrivna texten (Eva Bild 7). De båda går sedan vidare, runt i rummet och 
ut. På väg in i nästa rum fotograferar Eva den introducerande texten (Eva 
Bild 8).  

      
Eva Bild 6–7 

Nästa sekvens börjar med att Eva står bakom monter Q2 i det sista 
rummet, rum Q. Montern handlar om historiebruk. Ella kommer in och 
ställer sig framför Q1 och söker motiv med kameran, utan att fotografera. 
Eva går runt montern mot Ella och säger att detta nog inte är så intressant 
för henne. De går gemensamt åter runt montern till dess baksida. De tittar 
in i montern och Eva berättar om att hon tror att det var på 1800-talet som 
man började intressera sig för ”förr i tiden”. Ella håller upp kameran och 
de går sedan vidare till monter Q4. Besöket avslutas med att Ella går ut 
till rum S igen, där hon inte stannar särskilt länge, men fotograferar bilder 
på spermier och en stork, innan Eva ansluter. 

  
Eva Bild 8 
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Andra transformationscykeln – kartor och metareflektion kring 
representationer 

Kartor 

Eva – Intressefokus 
Evas karta är inte någon geografisk avbildning av utställningen och heller 
inte en tankekarta med flera inslag. Istället kan den ses som en 
representation i ord och bild av det som framstod som allra mest centralt i 
utställningen; nämligen genusperspektivet. 

Den visar en individ som bär en klänning, mantel, svärd och smycken. 
En sådan individ finns inte iscensatt i utställningen, utan har skapats av 
Eva i just denna representation. Bakgrunden till bilden kan vi dock finna i 
ett specifikt montersammanhang, M3, där liknande smycken och vapen 
ställts ut tillsammans med en montertext som problematiserar genus. Till 
vänster om gestalten står det skrivet: ”På museum borde man lyfta fram 
kvinnan mer eller ge historian en mer könsneutral tolkning? Det kanske 
skulle ge kvinnan en helt annan status i samhället idag – som skulle 
stärka kvinnans självkänsla.” Skriften förtydligar och utvecklar därmed 
bildens innebörd och till höger står det: ”Man eller kvinna? Historia 
påverkar oss men vem har haft makten att skapa historian?” Eva berättar 
att hon ville skildra en person som kan vara både kvinna och man, en 
kvinna som väljer att ha svärd, eller en man som väljer att smycka sig. 
Man ska få vara som man vill, menar Eva. Hon menar att det finns behov 
av ett kvinnomuseum eller ett museum som är könsneutralt som inte har 
”de här stereotyperna”. 

Kartan berör således utställningens tematik, mer än utställningens 
olika föremål eller dess design. I intervjun säger Eva att utställningen 
behandlar hyperaktuella frågor, men att hon inte är förtjust i själva 
formen. Frågorna blir för abstrakta att behandla i en museiutställning på 
det här viset, med föremål som kopplas till olika resonemang. Det lockar 
inte unga människor, menar Eva. 

Eva – Design  
Evas karta är en inte en geografisk representation av utställningen. Den 
innehåller istället en bild och flera partier med skriven text. Placeringen 
av komponenterna säger dock något om deras olika informationsvärde. 
Centralt placerad i Evas bild är gestalten, som därmed tilldelas högst 
värde. Den skrivna texten är placerad intill bilden och ramar på så sätt in 
och stödjer bildens budskap. 
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Eva, karta 

 
Ella, karta 

Ella – Intressefokus 
Ellas bild är av typen tankekarta där vissa utvalda resurser och föremål 
finns representerade. Alla dessa resurser är hämtade från Forntider 1 och 
det finns åtminstone en möjlig förklaring till detta: att Ella kanske inte 
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uppfattade att de två utställningarna som åtskiljda. Trots att jag särskilt 
gav instruktioner om att min undersökning bara gällde Forntider 2, så var 
detta kanske information som Ella inte tog till sig. I den kontexten var det 
troligen så att resurserna i Forntider 1 fångade Ellas intresse i större 
utsträckning. Kartan innehåller här de stora, röda bärnstenspärlorna, den 
konstruerade älven (forsen) samt hästutrustningen från en av 
järnåldersgravarna. 

I intervjun säger Ella att bärnstenarna och forsen var häftiga och fina. 
När det gäller hästutrustningen säger Ella att hon aldrig har sett något 
sådant förut och att hon tyckte det var fint. Hon skulle vilja ha ett sådant 
om hon hade en egen häst, sa hon. 

Ella – Design  
Ellas tankekarta visar inte utställningens design och den innehåller 
exempelvis inte några rumsliga avgränsningar. I Ellas bild ges forsen 
störst informationsvärde; den är centralt placerad på bilden. De båda 
andra komponenterna är mindre och placerade på pappersarkets sidor. 

Fotografier 

Eva – Fokus på föräldrarollen, metareflektion kring tematik samt 
värdering av föremål 
Eva har tagit nio fotografier och av dessa har sju fotografier inkluderats i 
en beskrivning av hennes besök. Hennes första fotografi är en bild av 
Ella, där hon står och fotograferar i utställningen. Bilden visar att Evas 
intresse under rundturen också rörde Ellas upplevelse av utställningen. 
Under deras besök riktar hon också Ellas uppmärksamhet, genom att 
hjälpa henne att läsa skyltar och prata om utställningens tema. Det 
engagemang som ändå kan spåras i Evas kollektion, är hennes fokus på 
genus- och maktfrågor; hela fem fotografier visar skriven text om just 
detta. De allra flesta bilderna visar montertexter och ett par återger 
föremål. Två av bilderna förställer slutligen yxor samt dolkar och 
spjutspetsar som Eva förklarar var fina, till och med bland det finaste hon 
hade sett på museet. 

Ella – Värderande omdömen och fokus på fotografering av föremål 
Eftersom Ella inte läser så bra än, är hennes intresse riktat mot andra 
resurser än de skrivna texterna. Hon fotograferar mycket och tar hela 43 
bilder, varav 22 har inkluderats i beskrivningen av besöket. Principen för 
hennes fotograferande verkar vara att hon använder kameran som ett 
aktivt verktyg genom hela sitt besök i utställningen. Hon söker ständigt 
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efter lämpliga motiv med kameran. De flesta bilder visar föremål eller 
kombinationer av föremål i montrar. Föremålen är av varierad art och går 
inte att delas in efter en specifik tematik: där finns vapen, smycken, 
redskap kopplade till skönhetsvård, gravar, hushållsartiklar, kultföremål, 
offerföremål, moderna sprayburkar med sprängsten etc. Det finns även ett 
par fotografier som föreställer bilder: ett fotografi av spermier samt av en 
stork, plus ett par fotografier av bildspelet. 

När Ella talar om sina fotografier säger hon om de flesta föremål och 
resurser att de är ”häftiga” och att hon inte har sett sådana förut. Hon 
säger att hon tog kort på sådant som var speciellt och ganska snyggt, men 
har inte så mycket annat att berätta om sina bilder. Ella har inte sökt 
information (frågat sin mamma) om de saker som hon fotograferat. Det 
hon frågar om är istället sådant som Eva har intresserat sig för, ofta 
skrivna texter som Eva läser högt. 

Sammanfattande analys av besök E 

Engagemang och meningsskapande 
Eva och Ellas besök i utställningen varar sammanlagt i ca 30 minuter. De 
går genom utställningen i lugn takt och följs åt i rummen, men de 
intresserar sig ofta för olika saker i de rum som de befinner sig i. Särskilt 
Ella är mån om att titta i alla montrar, där hon tycks leta efter bra motiv 
att fotografera. Hon rör sig runt i utställningen, i alla rum och i 
transithallen och stannar inte så länge vid varje monter. Eva är mer 
selektiv, dröjer sig kvar vid vissa anhalter men är ofta den som vill gå 
vidare till nästa rum. Eva tittar i alla rum, men intresserar sig väldigt lite 
för montrarna i transithallen. Hon intresserar sig för flertalet resurser; 
exempelvis ljudet från högtalarna, föremålen och de skrivna 
montertexterna, men Ella är till största delen fokuserad på föremålen. 
Detta har naturligtvis sin förklaring i att Ella ännu inte läser så bra. Ibland 
frågar hon dock sin mor, särskilt då Eva kommenterar högt något som 
hon läst. Då vill Ella också veta vad som står där. Ellas meningsskapande 
grundar sig i att hon har fokus på några få teckensystem: föremål och 
bilder. Trots att hon inte får med sig berättelsen som finns i de skrivna 
texterna skapar hon mening kring det hon ser. För henne är kameran ett 
viktigt redskap när hon engagerar sig i utställningen. Kameran hjälper 
henne att skilja ut föremål som blir särskilt betydelsefulla. 

Eva läser mest montertexter, men ibland också föremålstexter och de 
större introducerande texterna. Båda ser bildspelet och Ella visar att hon 
också intresserar sig för bilder. Deras väg genom utställningen följer den 
läsväg som museet ”lagt ut”. De börjar titta i introduktionsrummet, K och 
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går sedan in i rummen i den ordning som de är placerade utmed långsidan 
på transithallen. I rummen rör de sig från vänster till höger. 

Evas meningsskapande präglas främst av ett metareflekterande 
engagemang där hon avläser de aspekter av utställningen som handlar om 
tolkningar av det arkeologiska materialet i ett genusperspektiv. Evas 
kommentarer handlar om villkoren för reflektion kring det arkeologiska 
materialet. Hon kommenterar särskilt de montertexter som berör frågor 
om genus och maktstrukturer och involverar även Ella i sina resonemang. 
Eva läser exempelvis montertexten till höger om monter M3, som handlar 
om att föreställningar om kön får betydelse för hur man tolkar det 
arkeologiska materialet. Eva säger högt att hon tycker detta är 
fruktansvärt viktigt och förklarar på ett enklare sätt för Ella hur detta kan 
förstås. Hon fortsätter med att engagera Ella i en diskussion, i det att hon 
ställer frågor och riktar Ellas uppmärksamhet mot föremålen i montern. 
Ett annat exempel är i rum P, där hon kommenterar en skriven text som 
handlar om hur arkeologerna ordnat och skapat forntiden. Hon säger högt 
att det är sant och frågar retoriskt vilka som var arkeologer och svarar 
sedan att det var vita, välutbildade män. 

Evas engagemang är vid några tillfällen också narrativt, då hon 
engagerar sig med utgångspunkt i sin egen personhistoria som förälder. 
Ett exempel är när Eva högt läser en skriven text om 
familjekonstellationer och Ella frågar om vad ordet ”separera” betyder. 
Eva gör en liknelse med familjens egen situation, där hon och Ellas pappa 
har flyttat isär. I rum Q uttalar sig Eva om utställningens tema kring 
historiebruk och menar att det nog inte är så mycket där som är intressant 
för Ella. Evas meningsskapande kan även sägas ligga på en expressiv 
nivå, där hon uttrycker sig värderande kring de resurser som paret ser på. 
Exempel på ett positivt omdöme är att det är härligt med sommarbilderna 
i bildspelet, att föremålen i flinta är fina. Hon uttrycker samtidigt ett 
negativt omdöme kring att det i övrigt är mycket ”samma saker” i 
utställningen. Hon förvånas över att guldgubbarna i utställningens början 
är så tunna. Ellas engagemang är till stora drag expressivt där hon till 
exempel uppmärksammar en skalle i en monter som handlar om 
funktionssjukdomar. Hon förvånas över att individen ”har tappat väldigt 
många tänder och inte fått tillbaka dom!”. Hon uttrycker värderingar 
exempelvis i relation till en bronssköld och en bronslur, som hon tycker 
är häftiga. Både Eva och Ella tycker att stenyxorna som besökarna kan 
röra vid är jättefina. 

En eventuell svårighet när det gäller bestämningen av engagemang rör 
Evas intresse för genusfrågor. I detta fall skulle man kunna tolka 
metareflektionen i termer av narrativt engagemang, då Evas intresse 
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hänger samman med den utbildning som hon har gått kring Kropp och 
hälsa ur ett genusperspektiv. 

Kommunikation 
Under sitt besök i utställningen talar de varken mycket eller lite med 
varandra. Det är dock Eva som talar mest och tar initiativ till samtal. Hon 
läser högt hela partier från skrivna texter och kommenterar även textrader 
högt, sådant som hon håller med om och framhåller som viktigt. Vid ett 
tillfälle, i rum Q, säger hon att det som finns där nog inte är så intressant 
för Ella. 

När Ella pratar handlar det oftast om att hon frågar Eva om vad som 
finns i montrarna eller vad som står i framförallt montertexter. Hon säger 
också till när det är något som hon tycker speciellt mycket om. När Ella 
visar intresse för montertexten vid M3, så fortsätter Eva att rikta Ellas 
uppmärksamhet mot föremålen i montern och ställer frågor som syftar till 
att göra Ella medveten om genusproblematiken också i det arkeologiska 
materialet. Ella visar dock tydligt att hon inte förstår eller håller med om 
de tolkningar kring manligt och kvinnligt som Eva presenterar. 

Trots att det är Eva som talar mest är det flera gånger så att Ella riktar 
Evas uppmärksamhet genom att till exempel säga: ”Mamma! Kolla här!”. 
När hon dröjer sig kvar i transithallen vill Eva gå in i rum N. Ella ber Eva 
vänta och Eva går först in i rummet, men kommer snart tillbaka ut i 
hallen och väntar på Ella tills hon är klar. När Ella vill titta på fler saker, 
men Eva vill gå vidare, sätter sig Eva att vänta på en bänk i transithallen. 

När det gäller rörelser och gester är de båda aktiva, pekar in mot 
montern för att förstärka det som de pratar om och lutar sig närmare som 
ett tecken på intresse. Eva är dock något oftare aktiv på detta sätt. Ella rör 
sig mera runt i utställningen och tittar på det mesta, medan Eva 
intresserar sig längre stunder för färre objekt. Eva är den som tar initiativ 
till att gå vidare i utställningen och Ella dröjer sig flera gånger kvar för att 
titta på eller fotografera nya saker. Ella rör sig däremot fritt inne i de rum 
som de båda befinner sig i. 

Korrespondens och differens mellan data 
I Ellas fall finns en korrespondens mellan videodata och fotografier, där 
det är tydligt att hon tar sin uppgift att fotografera på största allvar. 
Bilderna är oftast närbilder av föremål, men ibland också av andra 
resurser. Hon söker i utställningen efter, som jag uppfattar det, bra motiv. 
Det händer ibland att hon stannar vid montrar och håller upp kameran 
som för att fotografera, men ändå går vidare utan att fotografera. På så 
sätt är det omedelbara intrycket avgörande vad som blir intressant för 
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Ella, då hon engagerar sig i utställningen på en expressiv nivå. Kartan 
skiljer sig dock från övriga representationer, då den istället visar resurser 
från Forntider 1, vilket jag har tolkat som att Ella inte uppfattade att mitt 
intresse nu gällde Forntider 2. Det kan också hänga samman med att 
Forntider 1 gjorde ett större intryck på Ella, med ett urval av mer 
specifika miljöer, föremål och resurser. I Forntider 2 betonas 
temainnehåll och den rumsliga aspekten, vilket Ella inte tog till sig. De 
anhalter där paret uppehöll sig längst; monter M3 och bildspelsrummet O, 
finns båda representerade i Ellas bilder. 

I Evas fall korresponderar alla tre representationer genom att hon 
under sitt besök kommenterar innehållet i de skrivna texterna och 
framhåller att tematiken kring genus och makt är något hon anser är 
viktigt. I kartan är det specifikt genusfrågan som står i fokus. 
Fotografierna fångar samma perspektiv, genom att de representerar flera 
skrivna texter med temat. Temat kring Monter M3, som är en av de 
anhalter där paret stannat längst, finns också med i Evas bilder och i 
hennes karta. Här blir Evas narrativa engagemang tydligt, vilket kan 
kopplas till hennes utbildning. Dock finns bildspelsrummet inte med i 
karta eller fotokollektionen, trots att paret stannade länge vid den 
anhalten. 

Utöver genustemat har Eva fotograferat sin dotter och hennes intresse 
blir tydligt också i utställningen då hon läser skrivna texter för Ella och 
anpassar sin navigationsväg efter Ellas vilja. Hon kommenterar också i 
intervjun att hon inte tyckte att utställningen var något för Ella, den var 
”för abstrakt”. Bilderna på yxor och spjutspetsar kan kopplas till 
situationen i utställningen, då Eva också säger till Ella att hon tycker att 
det är ”fina grejer”. 

Besök F: Frida och Fanny 
Fanny, 15 år, är på konfirmandresa till Stockholm och ser utställningen 
tillsammans med ungdomsledaren Frida, 32 år. De bor båda i Värmland, 
men Frida är född i Norge och har bott i Sverige i två år. Hon arbetar 
extra i församlingen som kyrkvaktmästare, men är annars 
folkhögskolelärare i språk och SO-ämnen. Frida är särskilt intresserad av 
livsfrågor och religion och funderar på att omskola sig till präst. Fanny är 
intresserad av hästar och ridning. 
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Första transformationscykeln - besöksförlopp och navigering 

 
Bild 17: Navigationsväg för Frida och Fanny 

Paret kommer in i det första rummet, K, ser sig om och talar om vad som 
hör till utställningen och hur den är utformad. De börjar titta i 
monterväggen till vänster och kommenterar en bild på en schäfer och de 
mörkt färgade tandpärlor som finns i en vitrin. ”Vad gullig!”, säger Fanny 
om schäfern. Hon pekar och gestikulerar medan hon pratar. De tittar på 
en rakkniv och diskuterar vad den kan ha använts till och varför den är 
utsmyckad med ett hästhuvud, men kommer inte fram till något svar. 

Paret går sedan in i rum M, som Frida uppfattar handlar om familjen. 
De går till rummets vänstra sida och fram till M1, där gravar med skelett 
är utställda i en monter med tre våningar. Frida uppfattar att ”De lade 
människor bredvid varandra” och Fanny pekar mot montern och säger att 
de sett något liknande i den föregående utställningen. Fanny läser högt 
montertexten, pekar och säger med utgångspunkt i texten att det är ben 
från en vuxen och ett barn och berättar vidare hur gamla de var. Frida 
frågar om det var så att de båda dog och begravdes samtidigt. Hon frågar 
om de ska ta en bild av graven och båda fotograferar (Fanny Bild 1, Frida 
Bild 1). 

      
Fanny Bild 1; Frida Bild 1 
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De går sedan över till M2, som också innehåller skelett i våningsplan. 
Fanny pekar på föremålstexten och läser att det är en man. Frida är på väg 
att gå när Fanny undrar hur man kan veta hur långa människorna var. 
Frida säger i en egen tolkning att hon tror att man mäter ryggraden och då 
kan veta ”på ett ungefär”. Hon fortsätter framåt då Fanny påpekar att ett 
annat skelett var väldigt kort, varpå Frida påpekar att hon minns att det 
fanns en ännu kortare kvinna i utställningen de sett innan. Hennes poäng 
är att människan blir längre genom historien. 

De går båda vidare till monter M3, som handlar om genus och 
innehåller föremål uppdelade i två sidor. Frida läser högt skylten och 
gestikulerar och pekar medan hon förtydligar att det kan vara våra 
föreställningar om kön idag som styr hur vi tolkar forntidens material. 
Fanny håller med och de går vidare till monter M5, där de lägger märke 
till att det finns hänglås. Frida pekar och fotograferar dessa (Frida Bild 2) 
och säger att hon är förvånad över att de hade hänglås på forntiden. 
Fanny håller med och fotograferar hänglåsen (Fanny Bild 2), varpå Frida 
förtydligar sitt uttalande och säger att det är förvånande att de ens 
behövde lås. 

        
Frida Bild 2; Fanny Bild 2 

Paret går vidare ut till rum K igen och väggen till vänster om ingången, 
där Frida säger att de nog ska fotografera det som de tittade på först: 
tänderna, hästarna och hunden (Frida Bild 3). Fanny håller med och säger 
att det var speciellt att tänderna var bruna och pekar på rakkniven, som 
hon säger är fin och frågar om det är en rakkniv. Hon fotograferar först 
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rakkniven (Fanny Bild 3) och sedan tänderna (Fanny bild 4). Frida läser 
högt att det stämmer att det är en rakkniv och fortsätter att läsa högt om 
talesättet: ”Vem vill vara hal som en ål eller smutsig som en gris”. Fanny 
lägger till en egen tolkning som handlar om att detta inte stämmer, 
eftersom grisar faktiskt är ganska renliga djur. 

De vänder sig sedan om och går över rummet till väggen till höger om 
ingången, där de tittar in i en vitrin och får syn på några, som de tycker, 
söta miniatyrkärl i keramik. Frida gestikulerar när hon, utifrån sin egen 
tolkning, säger att de nog är tummade. Fanny påpekar att kammarna i en 
annan vitrin också är fina och fotograferar dem (Fanny Bild 5), medan 
Frida läser montertexten om skönhetsideal och lyfter fram att man 
tatuerade sig under forntiden. 

      
Frida Bild 3; Fanny Bild 3 

      
Fanny Bild 4–5 

Paret går vidare och Frida frågar först om det är rätt väg, innan de går 
nedåt i transithallen. Fanny går fram till monter L10, som innehåller två 
stora kärl och mindre föremål i brons med romerskt ursprung. Hon läser 
den skrivna texten och lyfter fram att det finns en inskription om 
solguden Apollo Grannus. Frida, som börjat läsa en vägghängd text vid 
ingången till rum N, vänder sig om för att titta, varpå Fanny lutar sig fram 



 197

och pekar, rör sig lite i riktning mot Frida och vänder sig sedan åter mot 
montern. Frida frågar om de ska gå in i rum N och säger att hon tycker att 
rubriken ”Vem styr ditt liv” var intressant. Hon fotograferar texten (Frida 
Bild 4) och går sedan in i rummet tillsammans med Fanny, som 
fotograferar även hon (Fanny Bild 6). 

       
Frida Bild 4; Fanny Bild 6 

      
Frida Bild 5, Fanny Bild 7 

I nästa rum, rum N, går de fram till introduktionstexten och läser. Frida 
kommenterar att de nu fått förklaringen till varför man offrade och lägger 
till att Fanny tidigare tyckt att ”Hallonflickan” sett ledsen ut. Fanny håller 
med och säger i en egen tolkning att det nog var till solguden man 
offrade. Frida säger att det visste man inte, men att det enligt den skrivna 
texten handlade om att offret skulle ge fruktbarhet. Fanny går mot 
montern och säger att det var elakt att göra så och undrar om 
Hallonflickan gjort något elakt för att bli utsatt på det viset. Frida säger 
att det kanske var så att man offrade människor utan en sådan anledning. 
Hon ställer sig bredvid Fanny, som säger ”Gud vad elakt”. 

De står vid monter N2 i rummets vänstra hörn, som är en golvmonter 
med ett skelett. Fanny frågar vad det är för något, men hittar inte någon 
förklaring. Frida läser dock högt att det handlar om ”önskan om 
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fruktbarhet”, men där står inget specifikt om skelettet i montern. De tittar 
ner i nästa golvmonter, N3, som innehåller en stor bronssköld. Frida 
förklarar vidare textens innehåll om motiv bakom offrandet och jämför 
det med hur vi än idag vill påverka vår situation. Hon ger ett eget 
exempel kring att barnlösa idag får hormonbehandlingar för att påverka 
möjligheten att få barn. Fanny fortsätter med att prata om skölden och 
läser montertexten om dess ursprung. Frida fotograferar den skrivna 
texten (Frida Bild 5), följd av Fanny (Fanny Bild 7) och fortsätter sedan 
med att säga att också en sådan anledning till att offra kan vara hemsk. 

      
Frida Bild 6; Fanny Bild 8 

De går sedan fram till monter N4, som innehåller yxor och redskap i sten. 
Fanny pekar in i montern och frågar vad det är för fina stenar. Hon läser 
högt att det är spetsar av kvartsit och lägger även märke till vad som är av 
flinta. De går vidare till nästa avdelning av rummet och tittar i monter N9. 
I montern finns offrade föremål av metall och ben. Fanny pekar och 
kommenterar att det är väldigt mycket skelett där. Hon lutar sig fram för 
att se närmare medan Frida läser i montertexten att det är ben från en 
häst. Fanny säger att så måste det vara och gör en egen reflektion kring 
om hur tänderna sitter på hästens käke. Frida tar ett fotografi (Frida Bild 
6), följd av Fanny (Fanny Bild 8). Frida säger att hon tycker det är så 
mycket (saker) och Fanny håller med. Fanny börjar gå och Frida kommer 
efter. De tittar ner i N8, som innehåller en stor bronslur. Fanny frågar, i 
en egen tolkning, om den inte är gjord av djurhorn som är hoplimmade, 
varpå Frida istället kommenterar textraden om att ”Kasta pengarna i 
sjön”. Hon säger till Fanny att det nog handlar om att vi köper en massa 
saker för att det ger status och att det är som att kasta pengarna i sjön. De 
fortsätter till nästa rum, Rum O, där Frida kommenterar den blå färgen 
och tittar in i filmrummet. Fanny kommenterar genast den trumma i brons 
som finns till höger och båda riktar sin uppmärksamhet mot montern den 
står i. Fanny söker efter en montertext som berättar om föremålet, medan 
Frida tittar in i filmrummet, varpå Fanny läser att det är ett kultföremål. 
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Hon vet inte vad ett kultföremål är, säger hon, men visar med gester hur 
hon tänker sig att man spelade på den. Medan Frida går in och sätter sig 
för att titta på filmen, fotograferar Fanny trumman (Fanny Bild 9). 

       
Fanny Bild 9–10 

Exempel 1: Bildspel rum O 
Frida går in i bildspelsrummet O, sätter sig på sätet och tittar på filmen. 
Efter en liten stund kommer Fanny efter och sätter sig bredvid. Frida 
säger att hon tycker att det är bra när de visar film och att det är lättare att 
följa med då. De hör ljudet av hästhovar och ser en vagn röra sig över 
himlen: 

 
Frida: Känner du igen ljudet? 
Fanny: Ja, jag känner igen hästar. Dom använde hästarna väldigt mycket. 
Frida: Nu använder man dem mest och rider på kanske. Det kanske är det där 
med åskan, att det är Tor som rider. 
Fanny: Ja, just det. 
Frida: Att han slår med hammaren. 
Fanny: Ja. 

Frida gör en gest med handen, som att hon håller en hammare i handen 
och slår med den. Hon säger lite senare att hon tycker att det är jobbigt att 
titta på filmen, där kameran rör sig fram och tillbaka. Man blir alldeles 
snurrig i huvudet, tycker Fanny. En scen skildrar en smedja, vilket Frida 
associerar till framtida yrkesval för Fanny  
 

Frida: Smed, det skulle du passa som! 
Fanny: Smed, jag, göra hästskor? 
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Filmen visar en bild av små rakblad i brons, vilket Frida säger att hon 
känner igen från utställningen. Hon visar med handen deras form. Fanny 
funderar över hur dessa blad tillverkades. 

 
Fanny: Tänk när dom fick till, när dom smidde såna där. Dom där små 
hästhuvudena på rakbladen, hur dom kunde få till det där lilla. 

På skärmen visas små s.k. guldgubbar, sådana som Frida säger att de har 
sett tidigare i utställningen. Hon kommenterar utifrån vad hon tidigare 
läst att de var lyckobringande och Fanny säger i en egen tolkning att de 
kanske kunde sitta på ett halsband. Filmen visar sedan scener med 
pendeltåg och graffiti vid en bronsåldershög och Frida kommenterar att 
även graffiti är en form av kommunikation som innehåller budskap. Frida 
fotograferar filmen (Frida Bild 7) följd av Fanny som först går tillbaka till 
utrymmet före filmrummet, varifrån hon fotograferar filmen (Fanny Bild 
10). Paret har tittat på filmen i sammanlagt sex och en halv minut. 

      
Frida Bild 7–8 

Paret passerar snabbt igenom rum P. Vid nästa engagemangsanhalt går de 
tillbaka ut mot transithallen, rum L. Fanny reflekterar över att 
fotografierna på filmen blir vita. De går till monter L3, som innehåller 
föremål i brons som visar på kontakter med andra länder. Hon tycker att 
en huvudbonad av ärjad brons ser ut som ärter. De går vidare till rum S, 
som precis som i inledningen har väggar som formar små boxar. Temat 
här rör människans ursprung och skapelsemyter. Fanny pekar på en 
stenyxa formad som ett älghuvud. Frida säger att hon trodde den var 
gjord av brons och Fanny lutar sig närmare och säger att den var tjusig. 
Frida associerar till turister och tar fram kameran för att fotografera 
(Frida Bild 8). Fanny lutar sig närmare och tittar på några små 
djurformade figuriner och säger att hon undrar hur de kunde få till det på 
det sättet med sten. Hon fotograferar dessa (Fanny Bild 11) och 
älghuvudet (Fanny Bild 12). Frida säger att montertexten om människans 
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ursprung precis handlar om det som Fannys konfirmandgrupp pratat om 
dagen innan, om att det var apan som var människans förfader. Fanny 
tittar upp mot den skrivna texten och håller med om att det var det som de 
pratat om igår, men att hon inte tycker som prästen i frågan om Adams 
och Evas förfäder. De går vidare till nästa rum, rum Q. 

      
Fanny Bild 11–12 

 
Fanny Bild 13 

Q 1 är en halvmåneformad monterkonstruktion till vänster i rummet, med 
vitriner på båda sidor. De ställer sig att titta på en stor dräktnål och en 
spännbuckla som syns från dess ’framsida’. De hittar ingen förklaring till 
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vad de ser. Fanny börjar gå till baksidan, medan Frida säger att man nog 
kan läsa genom glaset, men går runt montern när hon ser Fanny titta på 
henne genom glaset, från andra sidan. Fanny läser om varifrån föremålen 
kommer och kort därefter ansluter Frida. Fanny fotograferar smyckena 
(Fanny Bild 13). Hon lägger märke till några böcker med ’vikingatida’ 
mönster (visar på 1800-talets vurm för forntiden) och frågar enligt sin 
egen tolkning om det kanske var sådana böcker som de första kristna 
predikade ur. Paret fotograferar boken (Fanny Bild 14, Frida Bild 9). De 
hör ljudet från en film som visas i montern och båda ler åt den. Fanny 
gestikulerar och pekar på ett hålslag med ’vikingatida’ mönster och 
undrar om det kanske är ”Sån där som man trycker böcker med” och 
Frida föreslår istället att det nog är ett hålslag och för handen uppåt och 
nedåt. De går vidare till nästa monter. 

      
Frida Bild 9; Fanny Bild 14 

Exempel 2: Q4 1940-tal: Ras och ursprung på Historiska museet 
Paret går runt till baksidan av monter Q4, som står längst till höger i 
rummet. Montern innehåller skrivna texter och föremål som kopplas till 
18- och 1900-talets rasbiologi med kopplingar till arkeologi. Fanny 
känner igen Bäckaskogskvinnan, som visas på ett fotografi till höger. 
Hon frågar om det inte var hon som fanns i början av den föregående 
utställningen. Frida tittar istället i monterns vänstra sida, lutar sig sedan 
närmare Fanny och inleder ett resonemang kring det rasbiologiska temat 
utifrån vad hon tidigare har läst i montertexten: 
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Fanny Bild 15 

Fanny: Där är väl Bäckaskogskvinnan? 
Frida: Mm. 
Fanny: Är det inte hon som var i början? 
Frida: Här var det så att dom mätte huvudena och sånt där. För att dom skulle 
se vilken ras, så mätte dom. Det var ganska hemskt, på lappar och så, så 
trodde man att det var typ, som Hitler också gjorde. Det är ju ganska hemskt. 
Så stora huvuden, nej, jag vet inte. 
Fanny: Ja, mätte huvudet. Om man hade stort huvud så var man kanske inte 
lika smart eller så var det tvärt om. 
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Frida: Dom trodde väl att det yttre hade ett samband med det inre, alltså att 
man, med intelligensen och så. 
Fanny: Jaa, precis. Men du, jag kom inte ihåg hur hon såg ut den där 
Bäckaskogskvinnan, för det såg vi ju förut den där bilden när hon satt så. Det 
var väl i början av den där filmen? 
Frida: Ja det var det kanske. 

Frida pekar och gestikulerar medan hon pratar och rör sig lite mot Fanny 
och sedan bakåt igen. Fanny står under tiden stilla, men pekar in i 
montern när hon åter för Bäckaskogskvinnan på tal. Frida är redan på väg 
att gå vidare när hon svarar på Fannys fråga, hon går till höger bakom 
Fannys rygg. De har ägnat två minuter åt monter Q4, innan båda går till 
den mittersta montern, Q2–3.  

Fanny lägger märke till hjälmen som visas där och går sedan till 
monterns högra sida. Frida vänder sig om och läser texten som sitter på 
väggen. Frida går ut ur rummet, medan Fanny går runt montern och säger 
att hon ska fotografera hjälmen, som hon tyckte var lite häftig (Fanny 
Bild 15). Hon följer sedan efter Frida och de båda avslutar sitt besök med 
att titta lite i det sista rummet, rum S. 

Andra transformationscykeln – kartor och metareflektion kring 
representationer 

Kartor 

Fanny – Intressefokus 
Fannys karta är en geografisk bild över utställningen, där hon har tagit 
med transithallens rektangulära form och entrérummet samt det 
avslutande rummets boxliknande monterväggar. Hon har inkluderat rum 
M med ett skelett i en monter och något obestämt inritat i rummets bortre 
långvägg. Hon har även tagit med rum N, som har tre namngivna teman; 
fruktbarhet, makt och pengar. När det gäller dessa komponenter är det 
alltså den skrivna texten som bär meningen. I rummet finns även två 
cirkelformer utan närmare bestämning, vilka möjligen kan tolkas som 
golvmontrar. En av golvmontrarna i utställningen innehåller en rund 
sköld. Bilden representerar utställningens rumslighet och några av dess 
teman, men den behandlar inga specifika föremål förutom skelettet. 
Placeringen av de båda rummen i utställningens början, motsvarar dess 
placering i realiteten. 

Fanny säger att hon ritade ”det här om vad vi styrs av: makt, pengar 
och sådär och så det där med fruktbarheten, det tyckte jag var lite 
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intressant”. Hon säger också att det som var intressant med skelettet var 
att man stod varandra nära och begravde människor tillsammans. 
Skelettet är det enda specifika föremålet i kartan. 

 
Fanny, karta 

Fanny – Design  
Transithallen och rum M är två komponenter som saknar definitiv 
avgränsning av ytan, vilket gör att de framstår som något otydliga. I 
Fannys karta saknas ett egentligt centrum: hon har bara utnyttjat 
pappersarkets vänstra del. Detta gör det svårt att uttala sig om 
komponenternas olika informationsvärde. Nere i vänstra hörnet på en 
undanskymd plats är skelettet placerat. Eftersom det har bearbetats med 
flera detaljer än de flesta andra komponenter, så tilldelas skelettet trots 
allt kompositionens mest framträdande drag. 
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Frida, karta 

Frida – Intressefokus 
Fridas karta är en geografisk bild av utställningen, med transithallen och 
fyra av de fem rummen med markeringar som visar var ingången till 
rummen finns. Dessa rum motsvarar utställningens rum M och rum Q. 
Frida har dessutom särskilt markerat entrérummet med de kvadratiska 
former som bildar monterväggarna där. I montrarna finns två namngivna 
kategorier av föremål: det obestämda ”hästprylar” och det mer unika 
”hundtänder”. Rum M handlar enligt Frida om frågor som ”Hur ser din 
familj ut?”, ”fruktbarhet” och ”makt” och har en monter inplacerad längst 
ner i rummets kortsida. I det sista rummet, rum Q, har Frida markerat in 
de halvmåneformade monterkonstruktionerna. Med undantag för dessa 
rumsliga markeringar och former, är det i övrigt skriften som bär kartans 
mening. 

Frida säger att hon nog mest ritade upp hur rummen såg ut, att det 
mest var överskrifter och teman som hon markerade. De enda föremålen 
som hon tog med var hundtänder och det hon kallar ”hästprylar”. 
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Frida – Design 
Med undantag av transitrummet, är de övriga rummen tydligt avgränsade 
från varandra. Kartans centrum är i det närmaste tomt, istället har Frida 
placerat ut de mest framträdande formerna och de skriftliga 
benämningarna i kartans periferi. Några centrala teman och föremål i 
utställningens början samt de halvmåneformade monterkonstruktionerna 
är särskilt bearbetade och ges då en framträdande position. 

Fotografier 

Fanny – Värdering av föremål och kopplingar till fritidsaktivitet och 
utställningens tematik 
Fanny och Frida följs åt under hela sitt besök i utställningen och deras 
fotokollektioner är i stort sett lika. Det är tydligt att de båda påverkar 
varandra när det gäller motivval. Fanny har dock tagit några fler 
fotografier och de båda metareflekterar på olika sätt kring de olika 
fotografierna. Fannys kollektion innehåller 16 fotografier, varav 15 har 
inkluderats i beskrivningen av besöket. Hennes motiv utgörs av föremål, 
en montertext samt bildspelet. I fotografierna kan jag spåra Fannys 
djurintresse och här tycks det handla om ett narrativt engagemang kring 
fritidsaktiviteter. Motiven är rakknivar med formen av ett hästhuvud, 
hundtänder, hästkäkar, yxan formad som ett älghuvud och några små 
figuriner som föreställer älgar och björnar. Fanny berättar i intervjun att 
hon har djur och att de här sakerna såg roliga ut, var fint formade eller 
gulliga. Omdömen om andra föremål är att hjälmen var häftig för att den 
var så detaljrik, att några kammar och några smycken från Birka var fina 
och att kultföremålet (trumman) var häftig. Några av fotografierna rör 
livsfrågor som paret uppmärksammade, där Frida ofta metareflekterade 
kring olika teman. Fanny berättar i intervjun att hon tyckte att det var 
intressant med begravningen där man hade begravt personer tillsammans, 
att det var anmärkningsvärt att det behövdes lås redan under forntiden. En 
bild återger en skylt som handlar om makt och där berättar Fanny att det 
var samma sak som Frida hade fotograferat. Hon själv hade ingen 
specifik kommentar till bilden. Hon berättade också att Frida hade 
förklarat för henne om anledningar till varför man offrade, men det 
verkar som om inte Fanny lade vikt vid att man även kunde offra ting och 
inte bara människor. Fotografiet på bildspelet handlade om 
kommunikation, att man under forntiden kunde uttrycka sig (med 
hällristningar till exempel) och att det fungerar på liknande sätt med 
graffiti idag. 
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Frida – Värdering och berättelser kring föremål och metareflektioner 
kring utställningstematik 
Frida har tagit tio fotografier, varav nio har inkluderats i beskrivningen av 
parets besök. Motiv och urval stämmer i stort sett överens med det urval 
och de motiv som vi sett hos Fanny. Här kan jag spåra ett engagemang 
som dels handlar om föremålen och värderingar kring dessa och hur de 
kan kopplas till aktiviteter med djur. Fotografierna vittnar också om 
engagemang som rör utställningens tematik kring livsfrågor. Det som 
skiljer sig något här, är hur deltagarna talar om sina bilder. Här är Fridas 
resonemang kring livsfrågor mer ’utvecklade’, i jämförelse med Fannys 
som i princip bara berättar vad hon har uppmärksammat och att frågorna 
var intressanta. 

Frida berättar att hon tog fotografiet av hundtänderna för att det 
handlade om djur, som hon är intresserad av. Detsamma gällde bilden av 
de offrade benen, med bland annat en hästkäke. Bilden av älgen handlar 
dessutom om reflektioner kring dess estetiska värde; den var fint formad. 
När det gäller boken hade Frida inte så mycket att berätta, mer än att hon 
tyckte den var vacker. Frida säger att hon är intresserad av livsfrågor och 
att hon funderar på att omskola sig till präst. Särskilt intressant är det med 
sådant som kan kopplas till religion och riter. I utställningen intresserade 
hon sig mer för de skrivna texterna än för föremålen, säger hon. Bilden på 
skelettet representerar för henne den skrivna text som hon läste om 
familjekonstellationer och begreppet kärnfamilj och hon säger att detta 
känns särskilt aktuellt idag. Hänglåset menar hon påminner henne om att 
brottsligheten inte är något nytt och att det var anmärkningsvärt att man 
behövde lås redan på den tiden. Genom bilden på bildspelet 
kommenterade hon förekomsten av graffiti, vilket för Frida handlar om 
rätten att göra sig hörd i samhället. Hon tycker vi ska fråga oss vad det är 
för meddelanden som graffitin står för och varför man väljer att måla på 
väggar. Graffiti är också ett sätt att kommunicera och hon jämför det 
runskrift som vi kan förstå på samma sätt. 

Sammanfattande analys av besök F 

Engagemang och meningsskapande 
Fridas och Fannys besök varar sammanlagt i ca 35 minuter. De följs åt 
genom hela utställningen och tittar dessutom på samma saker. De 
koncentrerar sig på rummen och montrarna där. I transithallen tittar de i 
några av montrarna, främst på vänster sida, men hoppar helt över 
montrarna längst ner i hallen; L5-8. De intresserar sig ungefär lika 
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mycket för föremål som skrivna texter och båda två vill gärna ta reda på 
vad det är som visas i montrarna. 

Fanny läser mest föremålstexter, medan Frida även intresserar sig för 
montertexter och de introducerande texterna. Frida läser ibland högt vad 
som står i sådana texter och förklarar ibland och utvidgar teman som 
introducerats i dem. Även om Fanny inte själv lyfter fram teman eller 
frågor, så svarar hon Frida och ger kommentarer och visar därmed att hon 
är intresserad. 

Fridas meningsskapande präglas främst av metareflekterande 
engagemang kring etik och livsfrågor, vilket innebär att hon reflekterar 
över villkoren för reflektion när det gäller det arkeologiska materialet och 
utvidgar resonemangen kring de teman som presenteras. Hon berättar till 
exempel för Fanny hur väggtexten ”Kastar du pengarna i sjön” kan 
kopplas till dagens konsumtion. På en mer avläsande metareflektiv nivå 
uppmärksammar hon frågan ”vem styr ditt liv” och talar om för Fanny att 
detta är något som hon tycker är intressant. Senare resonerar hon med 
Fanny kring hur människor idag vill påverka sin situation och exempelvis 
genomgår hormonbehandlingar för att få barn. Ett tredje exempel är 
hennes resonemang kring rasbiologi i rum Q. Fridas engagemang är 
också narrativt med koppling till person, då hon reflekterar över Fannys 
framtida yrkeskarriär utifrån bildspelets innehåll kring smide. Hennes 
engagemang är även expressivt, när hon förvånas över att man hade 
hänglås redan under forntiden. 

Fannys engagemang kan karaktäriseras som mestadels expressivt. Här 
handlar det om att hon uttrycker en värdering av resurser i utställningen; 
exempelvis bilden av en schäfer som hon tycker är gullig, kammar och 
rakknivar som är fina, samt en hjälm som hon tycker är häftig. Hon 
uttrycker förvåning när hon säger att en huvudbonad ser ut som om den 
var gjord av ärter. Hon metareflekterar över en montertext som beskriver 
liknelser med djur. Här påpekar hon att uttrycket ”smutsig som en gris” 
inte stämmer överens med faktiska förhållanden – att grisar faktiskt är 
renliga djur. 

Det finns en del osäkerheter i tolkningen av materialet. Det gäller det 
faktum att både Frida och Fanny intresserar sig för livsfrågor, vilket 
särskilt i Fridas fall har karaktäriserats som metareflektion, men som 
också skulle kunna kopplas till ett narrativt engagemang som utgår från 
aktivitet (yrke respektive utbildning). Det är svårt att karaktärisera mer 
allmän reflektion, som exempelvis då Fanny funderar över hur den 
”tjusiga” Alundaälgen har formats i sten, eller hur man kunde göra 
rakknivar med sådana små detaljer. Det finns också ett tillfälle som kan 
knytas till mer allmänt associativt engagemang, när Frida 
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uppmärksammar likheter mellan de båda utställningarna. Hon påpekar för 
Fanny att offertemat i den förra utställningen kring Hallonflickan också 
kommer igen här och att de i den senare utställningen får förklaringen till 
sammanhanget kring Hallonflickan. När Fanny påpekar att en av 
individerna i en grav var väldigt kort, så påpekar Frida att det fanns en 
ännu kortare kvinna i Forntider 1. Ett annat exempel på allmänt 
associativt engagemang, är när Fanny känner igen bilden av 
Bäckaskogskvinnan från den föregående utställningen. Det är oklart hur 
man ska rubricera engagemang på metanivå som kan förstås som egna 
tolkningar. Fanny reflekterar över beskrivningen av en sköld och undrar 
över hur den tillverkats och föreslår på eget bevåg att den har limmats 
ihop av djurhorn. Hon har också etiska funderingar kring temat om offer 
och tycks uppfatta att det enbart handlar om människooffer. Ett annat 
exempel på egna förklaringar är tolkningen av föremål från 1800-talets 
slut, ett hålslag med dekor i ”vikingastil”, som Fanny föreslår är en 
bokpress. Hon lägger också märke till en förhållandevis modern bok med 
dekor i samma stil och föreslår (felaktigt) att det kanske var en sådan bok 
som de första kristna predikade ur. 

Kommunikation 
Under besöket samtalar Frida och Fanny mycket och livligt med 
varandra. Fanny är den som har det livligare kroppsspråket och 
gestikulerar oftare än Frida och hon följer ofta den skrivna texten med 
fingret och berättar vad som finns i montrarna. Hon, men även Frida, 
pekar för att förstärka sådant som hon säger. Båda två visar intresse 
genom att ibland luta sig närmare montrar med föremål. Båda har ungefär 
lika stort talutrymme och jag uppfattar att i synnerhet Fanny är frimodig 
och uttrycker sig spontant tillsammans med Frida. Frida är dock den som 
riktar Fannys uppmärksamhet ibland, genom att lyfta fram vissa skrivna 
texter eller teman som hon menar är intressanta. Frida är den som tar 
initiativ till att gå vidare och leder därmed Fanny genom utställningen. 
Fanny tenderar att dröja sig kvar och söker ofta reda på vad de olika 
föremålen i montrarna är för något. Hon ställer frågor om materialet som 
Frida ibland svarar på. Frida kan också vara den som förklarar 
förhållanden, när Fanny har uppfattat något felaktigt. På så sätt är det 
tydligt att Frida är den vuxne, som också är pedagog och yrkesmässigt 
insatt i de livsfrågor som utställningen innehåller. 

Korrespondens och differens mellan data 
Fridas och Fannys kartor skiljer sig från fotografierna, på så sätt att 
kartorna knappt innehåller några föremål. De båda materialen är därför 
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varandra kompletterande. Kartorna är i första hand en bild över 
utställningens rumslighet, med några av dess teman markerade. Här 
framhäver Fanny ”fruktbarhet”, ”pengar” och ”makt” och har ritat in 
skelettgraven från rum M. Frida har skrivit dit orden ”fruktbarhet”, 
”familj” och ”makt”. Utöver det har hon markerat föremålen ”hästprylar” 
och ”hundtänder”, samt gjort en markering av de tre 
monterkonstruktionerna i rum Q. Fotografierna, å andra sidan, visar 
främst föremål, men i några fall även teman som finns i skrivna texter. 
Den rumsliga aspekten kan därmed sägas vara frånvarande i 
fotografierna, men är uppenbar i kartorna. 

Under deras besök visar Frida att hon funderar över utställningens 
design, då hon tycks orientera sig över vad som är del av utställningen då 
hon säger i det första utrymmet: ”Det är hela här…”, ”man kan gå in här” 
och senare ”jag vet inte om man går runt så”. Frida reflekterar också över 
att ett av rummen har blå färg. 

Under besöket tillbringar de längst tid i bildspelsrummet, rum O, 
vilket finns med som motiv i båda fotokollektionerna, men inte på kartan. 
Anhalten i rum Q, där de engagerar sig i monter Q4, finns med varken i 
kartorna eller som motiv i fotografierna. Jag tolkar detta som att de olika 
representationerna har en kompletterande och inte överlappande funktion. 

Besök G: Gustav och Greta 
Gustav, 21 år och Greta, 20, kommer från Stockholmstrakten men bor 
just nu i Dalarna, där de båda går en hantverksutbildning. Utbildningen är 
inriktad mot traditionellt hantverk, där Gustav studerar smide och Hanna 
folkligt mode med dräktsömnad. 

Första transformationscykeln - besöksförlopp och navigering  

 
Bild 18. Navigationsväg för Gustav och Greta 

Gustav och Greta kommer in i det första rummet, rum K. Där tittar de 
först till vänster och sedan på resurserna i monterväggen rakt fram. Greta, 
följd av Gustav, går sedan till väggen på den högra sidan, där Greta 
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undrar om det är en pincett de ser. Hon pekar och visar Gustav var den 
finns. Gustav svarar att han inte vet. De går sedan längs rummets vänstra 
sida och in i rum M. Där går de runt i rummet innan de går fram till 
monter M6, som ligger mitt i rummet och handlar om sjukdomar och 
funktionshinder. Båda två pekar in i montern och Greta frågar om Gustav 
känner igen det som ligger där; ett brutet ben med en metallskena. Ja, 
svarar Gustav och berättar, som jag tolkar det, om hur det var när han 
själv brutit benet. 

Gustav går framåt i rummet längst till vänster, till monter M3, medan 
Greta läser montertexten till vänster om den monter de just tittat i, monter 
M6. Greta fotograferar in i montern (Greta Bild 1) och går sedan fram till 
M4. 

       
Greta Bild 1–2 

      
Greta Bild 3; Gustav Bild 1 

Exempel 1: M3 Är en pojkflicka mer ok än en flickpojke? 
Gustav står och tittar in i M3, som visar föremål uppdelade i två sidor: en 
traditionellt ’manlig’ och en ’kvinnlig’ sida. Montern är ganska lång och 
uppdelad i tre våningsplan. Gustav tar några steg åt vänster när han riktar 
uppmärksamheten mot nya inslag i montern. Längst till vänster lutar han 
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sig fram för att läsa föremålstexten. Han fotograferar längst ner till 
vänster in i montern; motivet är en spjutspets (Gustav Bild 1). 

      
Gustav Bild 2–3 

Greta går så fram till montern till höger: M4. Gustav tar ett steg åt höger 
och lutar sig fram för att se in i montern och fotograferar en yxa (Gustav 
Bild 2). Greta går då bakom Gustav och ställer sig till vänster om honom 
för att även hon titta i M3. Efter en stund backar Gustav och går vidare åt 
höger. Greta tar ett steg bakåt och fotograferar in i montern (Greta Bild 
2). Hon lutar sig sedan närmare igen innan hon tar ett steg åt höger, där 
montertexten sitter. Hon läser, går lite fram och tillbaka vid montern 
innan hon först fotograferar längst ner (Greta Bild 3) och sedan högst upp 
i montern (Greta Bild 4). Därefter tar hon ett steg åt vänster och 
fotograferar åter in i monterns mitt (Greta Bild 5). Hon läser 
föremålstexten till vänster och följer skriften med fingret, lutar sig fram 
och reser sig sedan och går vidare till höger. Under tiden står Gustav vid 
M4, där han studerar föremålen. Han sätter sig på huk och fotograferar en 
halsring i montern (Gustav Bild 3). Han går sedan vidare åt höger i 
rummet. Sammanlagt intresserar de sig för montern, utan att samtala, 
under drygt fyra minuter. 

       
Greta Bild 4–5 
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Greta bild 6; Gustav Bild 5 

Gustav står längst till höger i rummet, vid M5, där han tittar och läser till 
höger om montern. Greta går till M4, där hon fotograferar in i montern 
(Greta Bild 6). Gustav ställer sig bredvid och pekar på en av halsringarna 
i montern. ”Kolla!”, säger han och Greta lutar sig fram och svarar 
”Snyggt!” och tar ännu en bild (Greta Bild 7). Gustav börjar gå vidare när 
Greta frågar hur man har gjort halsringen och om den är vriden eller inte? 
Gustav säger att han inte vet men tror utifrån sina erfarenheter att det är 
bitar som är platta i alla fall. De går båda vidare och tillbaka ut i rum K, 
där de stannar till och tittar i monterväggen rakt fram. Greta fotograferar 
till vänster på väggen (Greta Bild 8). Gustav tittar på några små figuriner, 
läser den tillhörande föremålstexten och frågar om man verkligen hade 
sådana hattar 1500 före Kristus? Greta svarar att så var det tydligen, 
skrattar och tar en bild in i vitrinen (Greta Bild 9). 

                       
Greta Bild 7–8 
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Greta Bild 9–10 

Gustav går vidare genom transithallen, rum L och fram till montern som 
står liksom ett bord vid den första soffgruppen; L12. Gustav tittar i 
montern intill, L11, varpå Greta ansluter. Gustav säger att där finns en 
”sån där” nyckel i montern och går fram till monter L1, som innehåller en 
vinservis. Greta säger att det liknar en vän A:s husnyckel och undrar om 
Gustav vet vilket slags lås som nyckeln passar till. Han säger att han inte 
vet och Greta säger att de får fråga vän B, ”experten”. Hon fotograferar 
ner i montern (Greta Bild 10) och fortsätter att prata om A som förlorat 
sin nyckel i vintras. Gustav läser den skrivna texten till vänster om L1, 
lutar sig in vid monterns kortsida. Han fotograferar några spännen 
(Gustav Bild 4) medan Greta går fram till monter L10, som innehåller 
föremål med romersk anknytning. Hon läser och fortsätter sedan nedåt i 
rummet. Gustav går fram till L2, som innehåller yxor. Han fortsätter 
några steg nedåt i rummet, medan Greta tittar i L2. 

       
Gustav Bild 4; Greta Bild 11 

Gustav studerar noga ett vagnshjul som han ser på väggen, medan Greta 
fotograferar in i L1, först spelpjäser och tärningar och sedan spännena 
(Greta Bild 11; 12). De går vidare nedåt i hallen, där Gustav stannar till 
och läser den skrivna texten utanför rum O medan Greta tittar in i 
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rummet. De fortsätter gå och stannar sedan vid monter L3, som innehåller 
delar av en dräkt. Greta frågar vad det är för något i montern (en skalle 
med en huvudbonad) och Gustav skojar att ”han” har fått en smäll. Greta 
fotograferar skallen (Greta Bild 13) medan Gustav fotograferar flera 
föremål ner i montern (Gustav Bild 5). Greta fotograferar sedan några 
stora. spännen (Greta Bild 14). Hon pekar och undrar vad några av 
föremålen i montern är och föreslår att det kanske är stämplar. Gustav 
säger i en alternativ tolkning att han tror att det är vikter. De går vidare 
till rummets motsatta sida och monter L8. Gustav tittar snabbt ner i L7 
och går sedan till L5 och L6. Greta har under tiden fortsatt längre ner i 
rummet, till de kvadratiskt formade vägghyllorna i rum S, där hon 
fotograferar en montertext (Greta Bild 15). 

       
Greta Bild 12–13 

      
Greta Bild 14–15 

Greta går tillbaka i rummet, till Gustav vid L5. Montern innehåller 
bronsföremål. ”Oj” säger Gustav och Greta säger att hon tycker att det 
som finns i montern är snyggt. Hon undrar om det är rakknivar och 
Gustav menar att just det, det är det. Greta menar att det är dåligt att 
siffrorna i montern inte är vända åt samma håll som skyltens numrering. 
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Gustav fotograferar några rakknivar i brons (Gustav Bild 6) och de går 
sedan in i rum P, som berör frågan ”Hur ordnas din värld?”. 

De tittar på föremålen i de små rummen. I det fjärde rummet, det som 
visar en samling av moderna borstar ordnade efter landskap, frågar 
Gustav varför sakerna hänger där: är de egentligen så gamla att de bör 
hänga på ett museum? Åsa svarar ”Varför inte?”, men de utreder inte 
frågan närmare. De fortsätter runt i de små rummen i ganska snabb takt 
och går sedan vidare ut till avgångshallen. Gustav stannar till i rum S, vid 
den vänstra väggen och läser den skrivna texten till höger om dörren in 
till rum Q och tittar in i en liten vitrin. Under tiden går Greta in i rum Q, 
som handlar om historiebruk. Hon tittar in i Q4 och Gustav ansluter efter 
en liten stund. Greta läser högt om hur skallen i montern benämnts 
”lappkranium” på 1850-talet. Gustav går över till monter Q2-3, där han 
fotograferar hjälmen som finns där (Gustav Bild 7). Greta ansluter och 
Gustav går sedan vidare till Q1, följd av Greta. 

 
Gustav Bild 6 
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Gustav Bild 7–8 

Exempel 2: Q1 Vurmen för forntiden 
Gustav står och tittar in i monter Q1, som står till vänster i rummet, när 
Greta kommer dit. De tittar på en nål och en spännbuckla som visas där. 
”Den där”, säger Gustav och pekar in i montern. Greta tittar in i montern 
där hon bidrar med att benämna de föremål som finns där: 

 
Greta: Shit! Vad är det där då? Spänne? 
Gustav: Där är en sån där… 
Greta: Spännbuckla. 
Gustav: Just det. 
Greta: Men det där är en nål. 
Gustav: Ja, konstigt det var. 
Greta: Konstigt. 

Gustav har börjat gå mot monter Q2–3 som står mitt i rummet, men 
vänder tillbaka när Greta fortsätter runt monter Q1. Även han går till 
monterns baksida. Greta skrattar och kommenterar det hon ser i montern: 
”The Vikings!”. Gustav sätter sig på huk vid monterns vänstra sida, varpå 
Greta ställer sig intill, till vänster om honom. Gustav läser: ”Jahapp, 
Frithiofs saga”. Greta upprepar detta och Gustav fotograferar in i montern 
(Gustav Bild 8). Gustav reser sig och pekar in i montern och läser: ”1800-
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tal, vikingatiden skapas”, medan han går bakom Greta längre till vänster. 
Greta går lite till höger och säger att hon i sin utbildning har sett bilder 
med inspiration från vikingatid: 

Greta: Jo precis, vi har jättemycket bilder på folkdräkter, så som dom gjorde. 
Skapade typ Blekinges folkdräkt, Sveriges dräkter liksom, som är 
jätteinspirerade av vikingatid liksom. 

Gustav håller med och de går vidare till nästa monter. De intresserar sig 
för montern under knappt två minuter. 

      
Gustav Bild 9–10 

De står vid Q 2–3 och undersöker innehållet som finns i monterns 
baksida. De tittar även i Q4:s baksida innan de går vidare ut till rum S. I 
rum S tittar de i rummets ena hörn, där en montertext lyder ”Var kommer 
du ifrån?”. Greta lägger märke till en bild som är en karikatyr av Charles 
Darwin som apa. Hon pekar och frågar Gustav om det är Darwin, han 
lutar sig fram mot bilden och svarar att han tror att det är det. De går 
sedan tillbaka mot utställningens början, till rum O. De står bredvid 
varandra och tittar in i monter O6 (Gustav) och O5 (Greta) direkt till 
höger i rummet. Greta går sedan över till O1 och börjar säga till Gustav, 
som nu anslutit, att ”Det ser nästan ut som…”. Med stöd i föremålstexten 
föreslår Gustav ”nötskal”, medan Greta säger att hon först trodde det var 
koschenill. De går tillbaka till montrarna längs höger vägg. Gustav tittar 
in i den då mörklagda montern O5, där han också fotograferar (Gustav 
Bild 9). Greta tittar i O3 och O4 och säger att där finns fler rakblad. Hon 
ställer sig sedan vid Gustav, som säger att han ”måste ta kort på det där”. 
”Så att du ska kunna se hur det ser ut”, svarar Greta. Hon frågar Gustav 
om han har tänkt göra (smida) en rakkniv och Gustav går ett steg till 
höger, till O6 och svarar att det nog är svårt. Han vänder sig sedan om 
och tittar på filmen i filmrummet, varpå Greta går in i rummet, där hon 
ställer sig att titta. Efter en kort stund går de ut. 
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Greta och Gustav fortsätter tillbaka i transithallen mot utställningens 
början och går in i rum N, där de går rakt fram i rummet och tittar in i 
kortsidan av monter N1. Den innehåller föremål som tolkats som offer. 
”Den där var rätt cool”, säger Gustav och syftar på en liten figurin, som 
han också fotograferar (Gustav Bild 10). De tittar sedan in i monterns 
långsida och fortsätter därefter genom rummet. Gustav upptäcker ”en 
trumpet” (bronslur) som ligger i golvmonter N8. Han visar Greta och de 
båda går ut ur rummet. Därmed är parets rundtur avslutad. 

Andra transformationscykeln – kartor och metareflektion kring 
representationer 

Kartor 

Gustav – Intressefokus 
Gustavs karta är en geografisk avbildning av det fysiska rummet. Där 
finns, precis som i den autentiska utställningen, en rektangulärt formad 
transithall med fem mindre rum i direkt anslutning. Gustav beskrev att 
han först gjorde hallen för kort och därför ritade han dit markeringar på 
kartan som visar att den första avgränsningen inte är giltig. Rummen har 
dörrmarkeringar men inga föremål eller andra resurser. Gustav säger att 
han inte kom ihåg riktigt hur själva utställningsrummet såg ut, eftersom 
han mest intresserade sig för föremålen. Ändå innehåller inte hans karta 
någon information alls om vare sig teman eller föremål som han riktat sitt 
intresse mot. Det är möjligt att Gustav tolkade uppgiften ’att rita en karta’ 
så att det var de rumsliga aspekterna som skulle vara i fokus och inte de 
olika föremålen? 

Gustav – Design  
Kartan har tydliga avgränsningar för varje utrymme. Eftersom kartan inte 
innehåller några föremål eller andra resurser, blir det svårt att diskutera 
vad som ges större eller mindre informationsvärde, respektive en 
framträdande roll. Inget rum är mer bearbetat än det andra. 
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Gustav, karta 

Greta – Intressefokus 
Gretas karta är en geografisk representation av utställningen och 
innehåller transithallen och fem mindre rum, placerade i princip på 
samma sätt som i utställningen. Greta har inte ritat in några specifika 
föremål i sin karta, men däremot förekommer andra resurser, som möbler 
och inredning. I transithallen finns tre, som jag tolkar det, rektangulära 
bordsmontrar samt en avdelning för ”rum K” med dess monterväggar. 
Längre fram i hallen finns även en monter placerad längs väggen. I ”rum 
M” är fyra montrar ritade i princip som i utställningen, i ”rum N” finns 
antydningar till montrar och i rumsindelning och i ”rum O” finns 
avdelningen för bildspelet med de tre skärmarna och det som jag tolkar 
som sittmöbler på varje sida. Montrarna i det första utrymmet i rum O är 
placerade längs väggarna, på var sin sida i övergången till 
bildspelsrummet. Det näst sista rummet är svårtolkat, möjligen är det en 
upprepning av rum N, eftersom Greta berättar att där fanns några 
intressanta sköldar. I rum N finns nämligen en sköld i en golvmonter. En 
av de cirkelformade markeringarna kan också tolkas som det 
cylinderformade röret, ”brunnen”. I det sista rummet, ”rum Q” har Greta 
ritat de halvmåneformade monterkonstruktionerna. Hon berättar att hon 
först ritade dem vända åt fel håll. 

När Greta berättar om sin karta lyfter hon fram vissa föremål eller 
typer av objekt. Även om dessa inte finns representerade i kartan, 
metareflekterar hon över dem i intervjun. Hon berättar att det fanns små 
saker som var intressanta i rum K, som ”gubbarna”. I nästa rum var dock 
skeletten ganska ointressanta eftersom de inte säger så mycket, tycker 
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Greta. Hon tror att hon kanske har missat att rita dit ett rum, för att det 
var ganska svårt att hålla reda på hur många rummen var. 

 
Greta, karta 

Greta – Design  
Två av rummen är tydligt avgränsade, medan hallen och de tre övriga 
rummen är mer öppna konstruktioner. Kartan har inga specifika detaljer 
inritade i centrum, utan det är mer i kartans nedre vänstra hörn som 
detaljer återges. De tre-fyra sista rummen har bearbetats mer än de övriga 
rummen och innehåller fler komponenter. Det gör att de kan förstås som 
framträdande och viktiga. 

Fotografier 

Gustav – Yrkesmässigt intresse och värdering av metallföremål 
Gustav har tagit 12 fotografier och i beskrivningen av besöket har 11 av 
dessa inkluderats. Han menar att han under rundturen mest har intresserat 
sig för metallföremål och att detta hänger ihop med att han studerar till 
smed. Hans bilder av föremål kan i huvudsak delas in i två tematiska 
grupper; de som visar metallföremål och olika designaspekter av dessa, 
samt andra föremål som på något sätt har haft en för Gustav tilltalande 
design. Gustav använder en vokabulär som avslöjar att han är insatt i 
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området och han berättar att han har tillverkat exempelvis egna yxor och 
knivar. 

Han berättar att spjutspetsen har ”ett juste” mönster och säger att han 
tyckte om mönstret som löpte längs eggen på spjutspetsen. Bilden på 
halsringen tyckte han var intressant för att den var vriden på ett ovanligt 
sätt, att utgångsmaterialet inte var som det brukar vara. Bilden på 
dräktspännena (bältesspännen tror Gustav) hade även de speciella 
mönster som Gustav tyckte om. Kniven, som finns med på en bild, tyckte 
han var intressant för att tången satt förskjuten ut mot eggen. Detta var 
något som Gustav uppfattade som konstigt. Han funderade över om det 
kunde bero på att kniven är så använd och därför sliten. Rakkniven hade 
ett fint mönster i silver och Gustav berättar att han själv har funderingar 
på att göra en liknande kniv med iläggningar i silver. Gustavs 
engagemang kring hjälmen handlade om att det måste ha tagit väldigt 
lång tid att tillverka den och att han tyckte det var imponerande hantverk. 
En bild visar en yxa tillsammans med andra metallföremål och här undrar 
Gustav om yxan verkligen är forntida, för han tycker den ser yngre ut. 
När det gäller bilden på boken, så handlar det om att det var mönstret som 
var intressant. 

Greta – Yrkesmässigt intresse för föremål och metareflektion kring 
utställningsdesign  
Av Greta har tagit 17 fotografier, varav 15 finns med i beskrivningen av 
besöket. Hon har fotograferat föremål samt en montertext. Några av 
föremålen ger upphov till förvåning, som det ’lagade’ benet. Andra 
fotografier kan sägas ha en koppling till Gretas personhistoria, där hon 
går en utbildning med hantverksinriktning. När det gäller föremålsdesign 
har Greta fotograferat dräktnålar som var ovanliga i formen och andra 
smycken som hon tyckte var fina. När det gäller knapparna nämner hon 
att hon tycker att det är intressant att knappar har varit något typiskt 
manligt, men att det inte är så längre. Med utgångspunkten i bilden på 
små slanka figuriner talar hon vidare om hur skönhetsidealen förändras 
genom tiderna. Ett exempel är de frodiga Venusstatyetter som hon känner 
till. Hon berättar att hon och Gustav blir inspirerade av sådant som ställs 
ut i den här utställningen och att de i utbildningen får titta på jättemycket 
bilder på föremål och att det finns föremålssamlingar på skolan. Nyckeln 
gav associationer till en kurskamrat som gjort ett lås i sin utbildning. 
Vidare tyckte Greta att det var fint mönster på två olika dräktspännena 
och att det var en rolig, ärtliknande huvudbonad. 

Greta tog en bild in i monter M3, där föremålen är uppdelade i två 
sidor. Hon berättar att hon först blev irriterad på detta grepp, men sedan 
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insåg att det var ett medvetet sätt att utmana besökarnas föreställningar 
om genus. Hon avslutar med att säga att bilden med skriften ”Var 
kommer du ifrån” står för att hon är lite trött på själva greppet där museet 
hela tiden ställer frågor till besökaren. Själva idén är bra och intressant, 
men hon menar att det är uttjatat och förekommer på många museer. 

Sammanfattande analys av besök G 

Engagemang och meningsskapande 
Gustavs och Gretas besök pågår i ca 30 minuter. De båda går genom 
utställningen i relativt lugn takt och tittar ibland tillsammans och ibland 
var för sig. De tittar i de flesta montrar i de rum som de går in i, i rum K, 
rum M och sedan i hela transithallen. De hoppar först över rummen N 
och O och går in i rum P och sedan Q. Därefter går de tillbaka till de 
resterande rummen. Över lag intresserar de sig mest för föremålen och 
läser endast de skrivna texterna ibland, både introducerande-, monter- och 
föremålstexter. Gustav tittar en kort stund på bildspelet och Greta tittar 
inte alls. De visar inte att de uppmärksammar bilder, ej heller 
inredningsdetaljer eller scenografi. 

Gustavs och Gretas meningsskapande präglas av ett narrativt 
engagemang som är kopplat till deras personliga historia och deras 
utbildning, där Gustav särskilt intresserar sig för metallföremål och Greta 
har ett allmänt intresse för forntida formspråk. De kommenterar hur olika 
föremål är tillverkade och om dessa liknar sådant de sett eller gjort i sin 
utbildning. Greta säger till exempel att hon har sett bilder av 
landskapsdräkter med vikingatida mönster. Greta frågar Gustav hur en 
halsring i rum M är gjord och Gustav, som är osäker, diskuterar ändå att 
det måste vara platta bitar som är vridna. De båda definierar olika föremål 
som rakknivar och sköldbucklor och Greta frågar Gusstav om han ska 
smida en lika dan rakkniv. Gretas meningsskapande kan sägas vara 
narrativt med utgångspunkt i personer när hon inleder ett samtal kring en 
nyckel som finns i en monter. Greta reflekterar över att en gemensam vän 
A har förlorat sin nyckel och att en annan vän B har gjort en nyckel som 
en uppgift i utbildningen. Deras engagemang kan dock sägas vara 
metareflekterande när de tittar på en liten figurin i hatt med brätte och 
Greta ifrågasätter om folk verkligen hade sådana hattar 1500 före Kristus. 

Engagemanget är expressivt då de uttalar sig om estetiska aspekter av 
de föremål som de ser. Gustav uppmanar Greta att titta på halsringen i 
exemplet ovan, varpå Greta säger att det ser snyggt ut. ”Den där var rätt 
cool”, säger Gustav senare och syftar på en figurin som han också 
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fotograferar. Gustav uppmärksammar också några bronsföremål som 
Greta därefter tycker är snygga. 

Kommunikation 
I jämförelse med de andra paren i Forntider 2, pratar Gustav och Greta 
lite med varandra. Det rör sig oftast om korta kommentarer kring föremål 
de ser på. Under längre stunder är de helt tysta och koncentrerar sig på 
det som erbjuds i utställningen. Båda visar dock tydligt intresse genom att 
böja sig fram eller sätta sig på huk för att se ordentligt in i montrarna. 
Särskilt Gustav kan då studera föremålen en längre stund under tystnad. 
Vid några tillfällen pekar någon av dem in i montern. Greta är den som 
ibland inleder lite längre samtal och som därmed framstår som mer 
socialt aktiv. Hon frågar exempelvis om Gustav ska smida en rakkniv och 
reflekterar över att hon känner igen det vikingatida formspråket från sin 
utbildning. Gustav inleder kortare samtal genom att påpeka att föremål är 
snygga eller gör andra korta påpekanden. 

Gustav och Greta rör sig fritt i förhållande till varandra och det är 
ingen av dem som tydligt bestämmer parets navigationsväg. På så sätt 
kan man säga att de anpassar sig till varandra och följer varandra under 
sitt besök. Ibland är det Gustav som går först och ibland Greta, men ofta 
är det svårt att avgöra vem som tar initiativet till att röra sig i en viss 
riktning. 

Korrespondens och differens mellan data 
Det finns en tydlig korrespondens mellan videodokumentationen och 
fotografierna, på så sätt att båda resurserna visar på ett tydligt 
föremålsintresse. Paret visar inget intresse för utställningens tematiska 
innehåll och verkar heller inte reflektera över hur de ska orientera sig i 
rummet. De följer ingen tydlig läsväg, utan tycks röra sig lite som det 
faller sig. Gustav har specifikt fotograferat metallföremål; mest unika 
objekt och detaljer som visar på föremålens design. Greta har ett till synes 
vidare intresse, då hon har fotograferat montrar med grupper av föremål 
och föremål som kan kopplas till vidare associationer. Hon har även 
fotograferat en skriven text med en fråga. De anhalter där paret stannar 
längst är synliga också i fotokollektionerna. När det gäller monter M3, tar 
båda flera bilder. Gustav fotograferar även i monter Q1, vilket dock inte 
Greta gör. 

Kartorna skiljer sig åt från de övriga representationerna, genom att de 
inte innehåller några föremål, endast den spatiala aspekten av 
utställningen med avdelningar i olika rum. På så sätt kompletterar 
materialen varandra och bidrar med olika slags information kring 
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besökarnas meningsskapande. Gretas karta är mer detaljerad än Gustavs 
och innehåller mer information om placeringen av specifika resurser i 
utställningen: montrar, rumsavdelningar och filmduk. 

Besök H: Hanna och Hans 
Hans och Hanna är båda pensionerade och bor i Stockholmsområdet. 
Hanna har två utbildningar bakom sig och har arbetat dels som 
sjuksköterska och dels som diakon med socialt arbete i en församling. 
Hon har ett intresse för textil. Hans har tidigare arbetat som civilingenjör. 

Första transformationscykeln - besöksförlopp och navigering 

 
Bild 19: Navigationsväg för Hans och Hanna 

Hans och Hanna kommer in i det första utrymmet med kvadratiskt 
formade väggmontrar, rum K, där de läser introduktionstexten. Hans 
fotograferar denna (Hans bild 1). Hanna ser sig runt i rummet, pekar mot 
texten och säger att den här utställningen ju är uppbyggd på ett helt annat 
sätt (än den tidigare). Även Hans pekar på texten och säger att här finns 
idéer om ”Vem är jag och sådär och sen har man gjort det som en 
transithall, det var ju roligt”. Han skrattar. Hanna håller med. De vänder 
sig om mot väggen till vänster. 
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Hans Bild 1 

Exempel 1: Rum K vänster 
Hans och Hanna står i rum K och tittar på monterväggen till vänster. 
Hans vänder sig om efter utropet i högtalaren. Han läser högt frågan 
ovanför ingången till rum M: ”Vem lever du med C2”. Hanna läser högt 
från en montertext: ”Ja du, är du en hundmänniska eller är du en 
kattmänniska?”. Hans går närmare och pekar upp mot en liten bild av 
Bäckaskogskvinnan och säger att det är samma bild som förekom i 
Forntider 1. ”Ja just det, ja ja”, svarar Hanna. Hans går ännu lite närmare 
väggen, medan Hanna står stilla. De talar om den montertext som handlar 
om att människan ofta jämförs med djuren när det gäller att beskriva 
karaktärsdrag. Hanna funderar vidare över vilken plats katten hade i det 



 228

forntida samhället. Hon pekar upprepade gånger på montertexten. Även 
Hans pekar flera gånger, över axeln in i föregående utställning. 

 
Hanna: Där fick jag bekräftat på det, jag tänkte när är hunden människans 
bästa vän? 
Hans: Hundar fanns ju i graven där borta. 
Hanna: ja, precis precis. Men det är ju som det står där, katter avbildas sällan. 
Det var en tanke som flög i mitt huvud här då, att katten har man inte sett 
mycket av. Den måste ju ha funnits och levt nära. 
Hans: Vi såg inga hundar heller, där inne, det stod om hundar. 
Hanna: Det stod om hundar. Men på sådant man har sett förut eller så, 
tidigare så har man ju inte beskrivit nåt direkt om hur katter fungerade i 
hushållet eller i familjen. Om det nu fanns familj som i dagens läge, där är 
det ju tveksamt. 

Hans lutar sig fram och tittar in i en av vitrinerna i väggen och sedan 
uppåt. Hanna vänder sig mot väggen rakt fram i rummet, men vänder sig 
sedan åter mot Hans, då han pekar in i en av vitrinerna på den vänstra 
väggen, där det ligger ett spänne: ”Det där spännet låg där inne”. ”Ja just 
det, det är väl nå’t snarlikt i alla fall”, svarar Hanna. ”Ja ja”, säger Hans 
och vänder sig mot väggen rakt fram. Hanna gestikulerar mot 
monterväggen till vänster: ”Man skulle kunna använda mycket av de här 
gamla mönstren som tyger, draperier och möbeltyger. Dom kanske gör 
sånt, det gör de säkert också.”. De tittar nu båda på monterväggen rakt 
fram i rummet. Den sammanlagda tiden för anhalten är drygt två minuter. 

      
 

Hanna Bild 1–2 

Hans och Hanna tittar båda på inslagen till vänster i väggen rakt fram i 
rum K. Hans lutar sig fram då han läser en montertext och Hanna tar ett 
steg fram för att titta på små gubbar i guld som finns i en av vitrinerna. 
Hon påpekar för Hans att dessa återkommer, varpå Hans säger att ”Ja, där 
är dom små guldgubbarna.”. Han tar ett steg närmare monterväggen och 



 229

pekar längre till höger in i en vitrin och säger att några figuriner ser ut 
som Giacometti. Hanna håller med om att åtminstone två av gubbarna ser 
ut så. Hans går och tittar till höger och går sedan in i rum M, medan 
Hanna tar upp kameran och fotograferar en montertext (Hanna Bild 1–2). 
Hon tar ett steg till höger och läser montertexten. Hon går in i rum M, där 
Hans står vid monter M5. Den innehåller bland annat små yxor, som 
Hans fotograferar (Hans Bild 2). Hans lämnar rummet. 

      
Hans Bild 2; Hanna Bild 3 

      
Hanna Bild 4; Hans Bild 3 

Hanna går fram till väggtexten direkt till vänster i rummet, där hon läser 
om familjenormer. Hon går sedan fram till montertexten som sitter till 
höger om M1. Hon tittar på de forntida gravarna som ligger i tre plan i 
montern och går sedan vidare framåt mot M2. Hon läser montertexten 
och tittar sedan in i montern. Därefter går hon till monter M6. 

Monter M6 handlar om funktionshinder och här stannar Hanna till. 
Hon läser montertexten till höger och fotograferar den sedan (Hanna Bild 
3. Bilden är suddig, där står ”Kunde man leva med funktionshinder 
förr?”). Hon tittar på föremålen i montern från flera håll och läser 
montertexten som sitter till vänster. Hon går sedan ut ur rummet och 
vidare till rum N, där Hans nu befinner sig. Rummet, som har rubriken 



 230

”Vem styr din värld”, innehåller bland annat fynd som kan knytas till 
offer. 

Hans står vid N4, i rum N, som bland annat innehåller yxor. Han tittar 
ner i golvmonter N5 och fortsätter fram till N6. Hanna går fram till N3, 
som är en golvmonter med en sköld. Hon fotograferar den (Hanna Bild 3, 
bilden är suddig). Hans fotograferar en yxa i monter N6 (Hans Bild 3) 

      
Hans Bild 4–5 

Hanna går nedåt i rummet fram till långsidan av monter N11. Hans 
vänder sig om och tittar i N10. som innehåller yxor och uppmaningen 
”Rör gärna!” Hanna vänder tillbaka i utställningen och läser på kortsidan 
av N11, går sedan åter till monterns långsida och pekar mot montern. 
Under tiden böjer sig Hans ner och rör vid yxorna i N10 och frågar 
Hanna om hon har sett yxorna. ”Ojojoj då”, säger Hanna och rör vid flera 
av yxorna: ”Den är ju mjuk, men det är den här också ju”. Hans vänder 
sig framåt och läser i montertexten om Skede mosse och säger att det där 
var intressant. Hanna vänder tillbaka och pekar mot monter N11 och 
säger att där finns ingen (text?) och att hon saknar en karta. Hans håller 
med och säger att det kanske kan räcka om det står varifrån föremålen 
kommer? 

Hanna står vänd mot N11 och säger åter att där finns det ingen 
beskrivning. Hans går några steg tillbaka, tittar där och säger att ”Nej, det 
är stökigt”. Hanna gestikulerar mot montern och säger ”Inte här heller”, 
letar i kortsidans skrivna text och går runt till monterns andra långsida, 
där hon säger att det heller inte finns någon numrering. Hon går tillbaka 
till monterns andra sida och de vänder sig sedan mot N9, där de fortsätter 
att prata om att placeringen av siffror och informationstexter inte är bra. 
Hans går sedan framåt mot den cylinderformade brunnen och 
golvmontern N8 och frågar om det är så att alla saker i det här rummet är 
offrade. Hanna går fram mot brunnen och kommenterar väggtexten högt: 
”Kastar du pengarna i sjön”. Båda backar sedan och ställer sig åter vid 
N9, där Hanna läser till vänster att något kommer från Öland. Hans lutar 
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sig fram och upptäcker att där finns hästkäkar. Han läser längst ner vid 
montern att hans antagande stämmer. Hanna lutar sig fram och tittar och 
säger sedan att mycket har hittats i mossar. ”Skede mosse till exempel”, 
säger Hans och Hanna påpekar i en egen tolkning att sakerna har bevarats 
för att det är en gynnsam miljö. Hanna läser att där finns 
”remändesbeslag” men förstår först inte hur ordet ska läsas. Hans berättar 
att det är änden på en rem och de går vidare ut till transithallen. 

I rum L tittar de i och läser montertexten till L1, som bland annat 
innehåller romerska glas och spelpjäser. Hanna undrar om glaset 
verkligen är autentiskt eller om man har rekonstruerat det. Hans säger att 
han tror att det verkligen är så gammalt, säger att det är rätt fascinerande 
och fotograferar sedan montern (Hans Bild 4). 

De går vidare till monter L2, som innehåller yxor. Hans vrider huvudet 
mot ljudet från högtalarna och säger att han tycker det är festligt med 
sådana där utrop ”med pling och plång”. Hanna tittar på väggen med hjul 
och bildstenar och säger att det här måste vara en annan tid. Hans påpekar 
utifrån sitt meningsskapande, att den här utställningen är upplagd på ett 
annat vis och därmed inte indelad är i tid. ”Nähä”, säger Hanna och 
påpekar att här kommer träföremål. Hon pekar upp mot väggen och 
berättar att paddelåran är från 6–8000 före Kristus, men att det inte har 
skett någon större utveckling av modellen. Hans går närmare, skojar och 
säger att den var fulländad redan från början och att man rätt snabbt kom 
på hur den skulle vara bäst. Hanna pekar också på bildstenen på väggen 
och säger, med stöd i den skrivna texten, att den alltså inte är en runsten 
och att det inte finns några runor. Hans påminner Hanna om att de sett en 
sådan när de gick in på museet. 

Paret ställer sig sedan vid ingången till rum O, där Hans läser gatens 
fråga högt: ”Hur stor är din värld?”. Hanna läser samma textrad från en 
TV-skärm i taket. De båda läser den skrivna texten vid ingången innan de 
går in. 

De går direkt till höger i rummet och tittar i monter O1, som innehåller 
föremål från Alvastra pålbyggnad. Hanna påpekar att föremålen verkar 
vara skadade och att det ser ut som nötter. Hon läser montertexten och 
säger igenkännande: ”Alvastra, jaha”. Hans säger att det var ju intressant.  

Exempel 2: Bildspel rum O 
Hans går in och ställer sig i utrymmet där bildspelet visas. Hanna ansluter 
en halv minut senare och sätter sig på ett av sätena. De tittar omväxlande 
på de tre olika skärmarna. Efter ca tre minuter reser sig Hanna och går 
fram till Hans. Filmen visar rälsen och den väg som pendeltåget tar 
genom Vårberg. Hon påpekar att ”Här åker man på spåret på samma tyg 
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som på pendeltåget”. Hans håller med och de sitter sedan tysta och tittar 
på bildspelet, tills de kommenterar att bildspelet tycks börja om. De har 
sett hela bildspelet och stannar där sammanlagt ca 12 och en halv minut. 
De går tillbaka till utrymmet före filmen. 

Hanna och sedan Hans ställer sig att läsa till vänster om O3. Hans läser 
högt ”Nämforsen, Ångemanälven”. Hanna frågar om det inte var dit de 
skulle åka i sommar. Hans svarar att jo, det hade han tänkt. Han fortsätter 
med att peka på montertexten om Alvastra och säger att det var intressant 
och funderar själv vidare över om det var några entusiaster som tyckte det 
var bättre förr och ville leva på det gamla viset.   

De tittar in i monter O4 och Hanna påpekar att hon sett 
Balkåkratrumman i bildspelet och Hans håller med. Han säger att det ju 
är ett slags solur i brons. Han läser montertexterna och fotograferar sedan 
föremålet (Hans Bild 5). Hanna pekar på en bronsvagn och säger att det 
är lite intressant att den är så gammal och att det ser ut som en 
miniatyrvagn. Hans säger att det är en solvagn och att den är mycket 
fiffig. Han fotograferar den (Hans Bild 6) och de går sedan vidare mot 
rummets utgång och stannar till vid monter O6. 

      
Hans Bild 6; Hanna Bild 5 

I monter O6 finns bland annat sprayburkar och Hans påpekar att det är 
sådant som vi lämnar efter oss. Han tittar på klockan och frågar Hanna 
hur länge restaurangen är öppen och de går sedan ut ur rummet. 



 233

 
Hans Bild 7 

De går nedåt i hallen och Hanna pekar på monter L3, som innehåller 
delar av en dräkt med en huvudbonad. Hans stannar upp och Hanna 
påpekar att det där var snyggt. Hans säger att det är från Birka och Hanna 
läser till höger om montern. Hon säger att det står om att dryckeshornen i 
montern troligen kommer från nuvarande Litauen och jämför detta med 
det hon uppfattat om föremålen i föregående utställning: att mycket där 
kom från Danmark. ”Jaså”, svarar Hans och de går båda in i rum P. 
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Utanför ingången till gaten tittar de upp på frågan som ställs. ”Hur 
ordnas” börjar Hans, ”din värld?” fortsätter Hanna. Det handlar om hur 
arkeologer har skapat forntiden, ordnat och sorterat den. De går in i det 
första utrymmet i rum P, där Hans säger att det finns lite nyare grejer; 
cigarrlådor. Både Hanna och Hans ställer sig att läsa 
introduktionstexterna, innan de går vidare i de små rummen där föremål 
hänger sorterade efter landskap. Hans kommenterar detta och Hanna 
undrar särskilt vad Småland har för något. I rummet där man hängt 
moderna borstar, pekar Hanna på borstarna och säger skämtsamt att man 
inte har tagit efter Hans idé för upphängning av borstar. Hans går vidare 
framåt medan Hanna går tillbaka till utrymme P2, tittar runt där och läser 
montertexterna och går sedan framåt igen till borstarna. Hon frågar hur 
Hans skulle sortera dem, men upptäcker att Hans redan har gått vidare 
och står och läser introduktionstexten i det första rummet, entrérummet. 
Hon läser den tillhörande texten och går sedan framåt till utrymmet där 
Hans står. Hans fotograferar där (Hans Bild 7), innan han går ut i 
transithallen där han tittar på sin armbandsklocka. 

Hanna dröjer sig kvar i rum P samtidigt som Hans befinner sig i rum 
L. Medan Hans tittar i monter L7, läser Hanna den skrivna texten inne i 
rum P. Hon fotograferar några av askarna som sitter på väggen (Hanna 
Bild 5) och går sedan ut i transithallen. Hon ställer sig att läsa (den andra) 
introduktionstexten som finns längst ner i rummet. Hans går efter Hanna 
och de beslutar tillsammans att avbryta sin vandring för att äta en sen 
lunch. 

Andra transformationscykeln – kartor och metareflektion kring 
representationer 

Kartor 

Hanna – Intressefokus 
Hannas geografiska karta har den rektangulära transithallen som 
utgångspunkt. Från den utgår sedan, som jag förstår det, sju mindre rum. 
Formen, men inte antalet rum, stämmer överens med den ursprungliga 
utställningen. Hanna har dessutom ritat in parets egen väg, deras 
progression genom utställningen, in och ut i de första rummen. Pilen 
antyder också rummens utformning med rumsavdelningar. Hon har 
markerat utställningens början med en pil. Det finns inga föremål 
markerade, men däremot en kommentar om var det var oklart med 
informationen: ”Montrar där det inte fanns någon information om 
föremålen”. Hon har även skrivit ”filmförevisning” vid ett av rummen. På 
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så sätt bär den skrivna texten en egen mening, som inte representeras 
enbart i den tecknade bilden. 

I intervjun säger Hanna att det är svårt att återge innehållet i 
utställningen så att det blir riktigt. Hon tyckte dock att utställningen var 
tilltalande estetiskt sett och den hade både dåtid och nutid i sig. Hon 
nämner särskilt att det på ett ställe var en monter där det inte fanns någon 
förteckning över föremålen. Hanna säger att hon är en detaljmänniska 
som lägger märke till mönster på de olika föremålen och tänker att de 
kanske kan användas till tyger. Hon säger också att hon är fascinerad över 
ljudillustrationerna eftersom hon upplever att man blir mer förflyttad till 
”den miljön”. 

Hanna – Design  
Medan transithallen är tydligt avgränsad med hela linjer, har rummen i 
huvudsak fått en mer preliminär avgränsning genom de streckade 
linjerna. Hannas karta har ett centrum där paret avslutade sin tur genom 
utställningen; strax efter bildspelsrummet. Där finns rummet namngivet 
och pilen visar hur paret gått ut ur rummet och sedan stannat. Den högra 
sidan av pappersarket saknar i det närmaste information, medan den 
vänstra sidan är mer informationsrik. De första rummen till vänster ges en 
framträdande position med mer bearbetade partier; den skrivna texten, 
pilen som markerar entrén samt rumsindelningen i rummen längst till 
vänster. 

 
Hans, karta 
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Hanna, karta 

Hans – Intressefokus 
Hans karta visar inte så mycket av rummets fysiska avgränsning, utan den 
är mer en bild som återger parets navigationsväg och progression genom 
utställningen med hjälp av pilar. Där finns också markerat några av de 
inslag som intresserat Hans. Även om det inte finns någon rumslig 
avgränsning, så visar navigationsvägen att där finns ett långsmalt 
utrymme, som leder vidare till minst fyra rum. Hans har i små boxar med 
pilar skrivit om vad som fanns i de olika rummen: ”Om att offra till 
gudarna”, ”Bildspel, Vårberg, Nämforsen m. fl platser” samt ”Borstar, 
samlandet och sorterandet säger mycket om den som samlar”, ”Forskarna 
som hittade på ’åldrarna’”. Det rör sig alltså om dels rummens tematik 
och dels om resurser och specifika föremål. Läsvägen slutar med boxen 
”mat”, som innebar att paret avbröt sin rundtur för att gå och äta. Skriften 
bär därmed en egen mening, som inte representeras genom bilden. 

Hans– Design  
Hans karta illustrerar navigationsvägen från början (vänster) till dess slut 
(höger), men antyder bara de olika rummens form. Ingen avgränsning av 
rummen finns. Kartan har inget direkt centrum och det är därmed svårt att 
avgöra vad som ges störst informationsvärde. Vägen genom det sista 
rummet, ”rum P”, har dock genom sina raka linjer en något annorlunda 
form och just det rummet har också den utförligaste informationen knutit 
till sig. På så sätt kan man säga att rum P tilldelats kartans mest 
framträdande drag. 
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Fotografier 

Hanna – Berättelser kring textil och inredning samt metareflektion kring 
livsfrågor 
I Hannas fem fotografier på föremål och montertexter kan jag spåra 
engagemang och intresse för aktiviteter kring textil och en reflektion 
kring livsfrågor. De tre första fotografierna har montertexter som motiv, 
vilka ställer frågor om vad det innebär att vara människa; hur vi lånar 
egenskaper av djuren för att beskriva oss människor och hur det är/var att 
leva med funktionshinder. Hon reflekterar kring detta och säger att det är 
något stort att vara människa, det faktum ”att just jag är jag” och att vi 
som medmänniskor borde bli mer öppna och hjälpa varandra mer. När det 
gäller funktionshinder menar Hanna att även om många får utstå mycket 
smärta idag, så är det mycket som har blivit bättre, exempelvis när det 
gäller kommunikation. Den fjärde bilden är en detaljbild av en sköld, med 
ett mönster. Hanna säger att när hon tittar på föremål så riktar hon in sig 
på just mönster och textil, vilket är ett intresse hon har gemensamt med 
sin dotter. Det femte fotografiet visar en del av de askar och lådor som 
fanns i rum P. Även detta med askar är något som Hanna tycker om som 
en inredningsdetalj. Det är roligt att titta på dem och fantisera kring vad 
som har rymts i dem och vilken historia de döljer, menar Hanna.  

Hans – Metareflektion kring utställningsdesign och arkeologi  
Hans har tagit sju fotografier, som visar föremål, skriven text eller motiv 
med en kombination av bild- och skriven text. I dessa fotografier kan jag 
spåra engagemang kring utställningsdesign, kring vilket Hans 
metareflekterar. Ett fotografi visar introduktionstexten som finns i 
utställningens entré. Han säger att han alltid brukar läsa 
introduktionstexter, eftersom man då får veta vad utställningen handlar 
om. Hans har även fotograferat bilder och den skrivna texten som handlar 
om arkeologer som bidragit till system för klassifikation och indelning 
och understryker här att det är viktigt att vara medveten om det att sådana 
indelningar alltid är beroende av idéerna och tankarna hos dem som gör 
indelningarna. 

Hans andra fotografier kan sägas beröra arkeologiska tolkningar, vilket 
Hans reflekterar kring. Hans har tagit en bild av miniatyryxor, som han 
säger möjligen användes av barn, eller kanske hade en annan, okänd, 
symbolisk funktion. Genom ett annan fotografi vill Hans visa på det 
omvända: en yxa med ett överdimensionerat blad som nog egentligen inte 
kunde användas praktiskt. Hans tror att det kanske handlade om att visa 
andra sin makt eller att den användes för religiösa syften. Bilderna av 
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Balkåkratrumman och solvagnen tycker han är fascinerande och han 
känner igen dem från diverse historieböcker. Han funderar särskilt över 
konstruktionen av vagnen och hur den kan ha fungerat. Han tycker att det 
ser lite roligt ut. Bilden av ett glas handlade mer om föremålet i sig, att ett 
så skört föremål hade bevarats. Han reflekterar också över att själva 
tillverkningsprocessen är ganska komplicerad och imponeras av att det 
finns materiella bevis som visar att detta har ägt rum förhållandevis tidigt 
i historien. 

Sammanfattande analys av besök H 

Engagemang och meningsskapande 
Hans och Hanna går genom utställningen på ca 45 minuter. De går ibland 
tillsammans och ibland var och en för sig i lugn takt och när de har hunnit 
fram till rum P väljer de att avsluta sitt besök, trots att de ännu inte tittat i 
rum S eller Q. Hans går ofta lite före, medan Hanna tittar längre i varje 
rum. De intresserar sig för både föremål och skrivna texter på alla tre 
nivåer. De börjar med att läsa introduktionstexten och läser flera av 
montertexterna samt söker efter föremålens benämning i 
föremålstexterna. Hans visar vid flera tillfällen att han uppmärksammar 
högtalarljuden i utställningen. De tittar på hela bildspelet och även på 
fotografierna som hänger tillsammans med skrivna texter i rum P. 

Hans meningsskapande är präglat av ett engagemang på metanivå, där 
han reflekterar över utställningens design och till exempel talar om för 
Hanna att utställningen inte är kronologiskt uppbyggd. Han 
metareflekterar också över olika historiska beskrivningar genom karta 
och fotografier och under besöket förklarar han för Hanna vad solvagnen 
och Balkåkratrumman är för något och vad dessa ting hade för funktion. 
Han berättar också om den gynnsamma miljön i mossar, som gör att 
forntida föremål kan bevaras. Även Hanna metareflekterar över historiska 
beskrivningar, där hon till exempel utvecklar resonemangen om hur 
människan liknas vid djur, till en fråga om vilken ställning katten hade i 
det forntida samhället. Hon metareflekterar också över utställningens 
design och är irriterad över att det är svårt att hitta rätt information. 
Hennes engagemang är också narrativt, där hon utgår från sin hobby med 
aktivitet kring textil och inredning. Hon påpekar för Hans att de mönster 
som de ser i rummet skulle kunna användas på moderna tyger. Ett annat 
exempel är när Hans läser högt om Nämforsen och Ångemanälven och 
Hanna frågar om det inte är dit de ska åka i sommar. Hanna och Hans 
uttrycker expressivt engagemang när de uttalar sig om estetiska kvaliteter 
i materialet. Hans påkallar Hannas uppmärksamhet kring några stenyxor 



 239

och Hanna säger ”ojojoj då!” och påpekar att de är mjuka. Hon säger att 
några dräktdetaljer är snygga. 

Det finns en del oklarheter i materialet, vad gäller bestämning av mer 
allmänna associationer. Gustav tycker t.ex. att ett spänne i rum K liknar 
ett spänne som de sett i den föregående utställningen och att de sett en 
bildsten tidigare på museet. Han tycker att några små figuriner liknar 
Giacomettis konst. Hanna påpekar att tyget på stolarna i bildspelsrummet 
är det samma som finns i vagnarna på pendeltåget. 

Kommunikation 
Hans och Hanna pratar förhållandevis mycket med varandra under sitt 
besök, ofta enligt modellen att en person gör en iakttagelse som denne 
vill dela med sig av till den andra. Ett samtal inleds, där båda ger aktiv 
respons till den andra. Vid några tillfällen ställer Hanna frågor som Hans 
svarar på. Det gäller exempelvis om det är autentiska glas som finns i 
utställningen och vad remändesbeslag är för något (var betoningen på 
ordet ska ligga). Hans ger då svar på Hannas frågor och är även den som 
rättar Hanna då hon gör olika iakttagelser. Hon säger exempelvis att de 
”kommer in i en ny period” i utställningen, varpå Hans påpekar att 
utställningen inte är kronologiskt ordnad. Hanna noterar att det finns en 
bildsten i utställningen; att det är något annat än en runsten, varpå Hans 
påpekar att de redan har sett sådana tidigare under sitt besök på museet. 

Eftersom Hans går snabbare genom utställningen, särskilt i början av 
deras besök, blir det han som bestämmer navigationsvägen. Hanna dröjer 
sig ofta kvar längre vid montrar och olika rum, vilket får till följd att hon 
följer efter Hans dit han går. Båda två gestikulerar, pekar och lutar sig 
fram mot montrarna och visar därigenom engagemang och intresse i 
liknande utsträckning. 

Korrespondens och differens mellan data 
Parets kartor visar i första hand på deras progression i utställningen. För 
Hans del är det några teman som framstår som viktigare än de andra. En 
del av dessa finns också representerade i fotografierna. ”Om att offra till 
gudarna” refererar till rum N, där Hans har fotograferat en yxa. ”Vårberg, 
Nämforsen m.fl. platser” refererar till rum O, där Hans har fotograferat 
Balkåkratrumman och solvagnen. ”Borstar” finns inte representerade i 
bildform, men däremot ”samlandet och sorterandet säger mycket om dem 
som samlar” och ”Forskarna som hittade på åldrarna”, som finns avbildat 
på en bild med 1800-talets vetenskapsmän. I videodokumentationen 
framstår dessa teman som tydliga engagemangshalter, men de anhalter 
där paret stannat längst; rum K som berör hur människan liknas vid 



 240

djuren och Bildspelsrummet finns inte alls representerade i Hans karta 
eller foton. 

Hannas karta är dock helt skild från hennes fotokollektion; vilket 
betyder att de olika materialen kan ses som varandra kompletterande.  
Kartan som visar på utställningens rumslighet och på parets progression 
innehåller två teman: dels avsaknaden av information i rum N och dels 
”filmförevisningen”. Inga av dessa teman finns representerade i 
fotografierna, där hon istället lyfter fram angelägna livsfrågor, mönster 
och sortering i askar. De två första teman som nämns framträder som 
angelägna också i videodokumentationen, eftersom hon talar om djur och 
stannar länge för att läsa om livsfrågorna. Bildspelet, som är en av de 
anhalter där paret stannar längst, finns representerad i Hannas karta, men 
den andra anhalten som handlar om hur människan liknas vid djuren finns 
inte med, varken som karta eller som fotografi. 

Sammanfattning och jämförelser, besök E–H 
Eva och Ellas meningsskapande (par E) karaktäriseras av att de går 
genom utställningen tillsammans i lugn takt under 30 minuter. Väl inne i 
de olika rummen tittar de på egen hand. Fokus för Ella är främst 
uppgiften att med kameran dokumentera så mycket som möjligt av 
föremålen i utställningen. Eva är mest intresserad av temainnehållet och 
läser skrivna texter på flera nivåer. Deras engagemang ligger för Ellas del 
på en expressiv nivå, där hon uttrycker både förvåning och värderingar 
gällande de resurser som hon intresserar sig för. Eva engagerar sig i 
utställningen främst på metanivå, där hon avläser utställningens 
genusperspektiv. Ibland uttrycker hon ett expressivt engagemang kring 
olika resurser. 

Kommunikationen dem emellan präglas av att Eva gör urval av 
aspekter som hon presenterar som viktiga och ofta läser textutdrag högt. 
Eva är den som gärna bestämmer navigationsvägen, men hon tar också 
hänsyn till Ellas intressen och väntar in Ella, som ofta vill se på fler 
saker. Ella pratar mindre än Eva, som ofta kommenterar det hon 
engagerar sig i. Ella rör sig mycket och fritt runt i de rum som de befinner 
sig i. Evas karta lyfter fram genus- och maktperspektivet, som därmed 
framträder som en central aspekt av utställningen. Ellas representation av 
Forntider 1 (istället för den nu fokuserade utställningen), visar att hon 
inte förstod instruktionen, eller istället intresserade sig mer för den första 
utställningen. När det gäller fotografierna kan Ellas kollektion betraktas i 
relation till hennes fokus på att dokumentera utställningen. Evas 
fotografier antyder i jämförelse med kartan på ett bredare engagemang, 
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där också estetiska aspekter av föremål och rollen som förälder blir 
framträdande. 

I jämförelse med par E, som hade olika intressen i utställningen, är 
Fannys och Fridas (par F) väg mer likartad. De följs åt genom hela 
utställningen, tittar på samma saker och tar nästan identiska bilder. 
Besöket förlöper i lugn takt, det tar 35 minuter. En skillnad mot 
föregående par är att de pratar mer med varandra i dialoger. De 
intresserar sig för både skrivna texter och föremål. Fridas 
meningsskapande präglas av ett metareflekterande engagemang som har 
anknytning till utställningens livsfrågor. För Fanny kan 
meningsskapandet kopplas till ett expressivt engagemang kring föremål 
som förvånar eller som ger upphov till värdering. Kommunikationen 
präglas av livliga samtal där Fanny gestikulerar mycket. Frida är den som 
oftast styr navigationsvägen, som ibland riktar Fannys intresse mot 
särskilda inslag och ibland ger nya förslag som modifierar Fannys 
tolkningar. Fridas karta visar att hon endast uppfattat delar av 
utställningens rumsliga layout, där de två första rummen framstår som 
intressantast med specifika inslag och teman. Frida ger genom sin karta 
en bild av utställningens rumslighet, där hon lyfter fram några av 
utställningens teman och några specifika föremål. 

Par G, Gustav och Greta, tillbringar 30 minuter i utställningen. De går 
i lugn takt, tittar ibland tillsammans och ibland var och en för sig. Deras 
väg skiljer sig från övriga pars väg, genom att de tittar i rummen i en 
egen ordning och dessutom ägnar mycket tid åt transithallen. Bildspelet 
intresserar dem heller inte. De visar särskilt stort intresse för arkeologiska 
objekt, för Gustavs del i synnerhet metallobjekt. Bådas meningsskapande 
präglas av ett narrativt engagemang som hänger samman med deras 
hantverksutbildning. Engagemanget är även expressivt, där de ger olika 
föremål estetiska värden. Kommunikationen för par G präglas av att de 
båda är ganska tystlåtna, men där Greta ändå inleder samtalsämnen 
oftare. Båda två gestikulerar för att förstärka aspekter av 
kommunikationen och de skapar gemensamt navigationsvägen. Deras 
fotografier har mestadels föremål som motiv, men för Gretas del finns 
även en skriven text med. Kartorna skildrar endast utställningens 
rumsliga organisation, där finns inga föremål. I Gretas fall finns dock 
rumsavdelningar och montrar inritade. 

Par H, Hans och Hanna, tillbringar relativt lång tid i utställningen: 45 
minuter, innan de avbryter sitt besök för att gå och äta. De går i lugn takt 
genom utställningen, ibland gemensamt och ibland var för sig. De både 
intresserar sig för föremål och skrivna texter på alla nivåer. Utöver detta 
uppmärksammar Hans högtalarljudet och de ser på bildspelet i dess 



 242

helhet. Hans meningsskapande är präglat av ett engagemang på metanivå, 
där han reflekterar över utställningens uppläggning och tematiska 
innehåll, samt över olika historiska beskrivningar. Även Hanna 
metareflekterar kring historiska beskrivningar och över utställningens 
organisering. Hennes engagemang är även narrativt där hon utgår från sitt 
intresse för textil. När det gäller kommunikationen, har båda ungefär lika 
stort talutrymme, men det är oftare Hans som svarar på Hannas frågor 
och Hans som kan rätta Hanna när hon gjort en som han uppfattar det, 
felaktig iakttagelse. Hans är den som ofta går lite före och därmed 
bestämmer navigationsvägen. Hanna dröjer sig gärna kvar vid montrar 
och läser de skrivna texter som finns där. Båda visar engagemang genom 
gester och kroppsspråk. I bådas kartor är det parets progression genom 
utställningen som är central. Den rumsliga aspekten antyds. Hans har 
inkluderat flera av utställningens teman, där borstar är den enda 
föremålskategori som finns representerad. Hans fotografier visar flertalet 
föremål, där han i samtal reflekterar över utställningens design och över 
forntida ideologi. Hannas karta visar resursen bildspel och innehåller en 
kommentar om att hon saknade information om en av montrarna. Hennes 
fotokollektion spänner över flera områden, där hennes intresse för 
livsfrågor, för mönster och för sortering i askar representeras i både 
skrivna texter, föremål och i kombinationer av resurser. 
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7. Resultatkapitel 3 – Jämförande analys 

En museiutställning kan beskrivas som en miljö där besökarna, 
åtminstone delvis, kan agera fritt och skapa sina egna lärvägar. 
Museibesökares handlingar kan samtidigt uppfattas som delvis 
uppmuntrade eller styrda av utställningens design. Det innebär att 
designen har vissa i förväg ’inbyggda’ möjligheter när det gäller 
besökarnas navigering (van Leeuwen, 2005: 87).23 Vi kan därmed fråga 
oss i vilken utsträckning besökare uppmärksammar den meningspotential 
som finns i utställningarna? Och vad gör besökarna som 
utställningsteamet inte förutsåg? Dessa frågor för utställningens olika 
resultat samman. Avhandlingens resultat är uppdelade i tre olika delar. I 
det första resultatkapitlet analyseras utställningens design och i det andra 
analyseras museibesökarnas meningsskapande. I detta tredje 
resultatkapitel sammanfattas och jämförs resultaten från de båda tidigare 
analyserna. Jag ställer även resultaten i relation till den tidigare forskning 
som rör sig i spänningsfältet kring frågor om kommunikation, lärande och 
museer. 

Utställningarnas design och mening 

Studiens första frågeställning handlar om hur utställningarna Forntider 1 
och 2 kan beskrivas och jämföras med avseende på deras 
meningspotential, samt hur meningar om forntiden konstrueras. I 
övergripande ordalag kan vi konstatera att båda utställningarna möjliggör 
för besökarna att aktivt bidra till den mening som skapas, bland annat 
genom de frågor som riktas direkt till besökarna. Detta kan jämföras med 
hur Macdonald & Basu formulerar att experimentella utställningar blir ett 
medium för ”enactment” (Macdonald & Basu, 2007: 12). Forntider 2 kan 
dessutom sägas vara en ”meta-utställning” som kommenterar och 
ifrågasätter själva utställningsprocessen och samlandet (jfr Macdonald & 

                                                      
23 Till detta kommer den institutionella inramningen, som också fungerar styrande för 
individens handlingsutrymme. Denna aspekt behandlas i diskussionskapitlet. 
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Basu, 2007: 4). Mer precist har utställningen analyserats i en textanalys 
som baseras på tanken om att all kommunikation är multimodal. De 
analytiska verktyg som använts är de metafunktioner som tidigare 
presenterats av Halliday (1978; 2004). 

De båda utställningarna Forntider 1 och Forntider 2 har olika 
meningspotential. Den ideationella metafunktionen handlar om hur 
semiotiska resurser har valts ut och arrangerats för att skapa en viss 
mening. I Forntider 1 finns ett relativt litet urval arkeologiska fynd, men 
istället en mängd andra semiotiska resurser, som tillsammans skapar en 
’forntid’ som är mörk och intim. Besökaren möter individer i kontexter 
som framstår som relativt tidstrogna ’livsvärldar’. Det är det lokala som 
betonas, genom ett intresse för social historia. I Forntider 2 används 
modern design och en större mängd arkeologiska fynd, för att skapa en 
öppen och ljus transithall som representerar ’forntiden’ som en 
förhållandevis nära samtid. De kontexter som skapats kan samtidigt 
förstås som en metareflektion över forntiden, medan kontexterna i 
Forntider 1 mer liknar forntida miljöer. Forntider 1 skapar genom 
sekvenseringen och den narrativa representationen en sammanhållen 
berättelse som främst kretsar kring tolkningar av det arkeologiska 
materialet. I Forntider 2 ges flertalet röster och teman utrymme, då 
utställningen är inriktad på existentiella frågor och på historiebruk. 

Den interpersonella metafunktionen handlar om vad utställningarna 
’gör’ i relation till deltagarna. Båda utställningarna har en stil och ett 
språk som kan beskrivas som informellt och tillgängligt för besökarna. 
Detta realiseras bland annat genom direkt tilltal, korta meningar och få 
facktermer. Genom öppna frågor bjuds besökaren in att tillsammans med 
utställarna skapa mening kring det som visas och berättas. I Forntider 1 
gäller detta tolkning av det arkeologiska materialet och i Forntider 2 
handlar det om allmänmänskliga frågor. När det gäller bildmaterialet 
medverkar fotografierna i Forntider 1 till att en större närhet skapas 
mellan utställare och besökare. Detta åstadkoms framför allt genom 
placeringen av fotografier i ögonhöjd. I båda utställningarna fungerar 
blickriktningen som närhetsskapande, genom att de representerade 
deltagarna (i fotografierna) möter de interaktiva deltagarna (besökarna i 
utställningen) på en jämlik nivå. Med sin design kring intima livsmiljöer 
framstår Forntider 1 som tillgänglig för besökarna, medan Forntider 2, 
genom sitt offentliga uttryck och moderna formspråk skapar en mer 
distanserad framtoning. Genom förhållandevis avancerade och 
existentiella frågor och en lek med föremålen framstår den senare 
utställningen som ett erbjudande om mening där besökaren bjuds till 
interaktion på en distanserad metanivå. 
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I båda utställningarna bjuds således besökarna in till tolkning genom 
de öppna frågorna, men i Forntider 1 handlar det om tolkning kring det 
arkeologiska materialet och i Forntider 2 om tolkning kring existentiella 
frågor. Frågorna, i synnerhet de som ställs i Forntider 2, är frågor som 
inte har i förväg preciserade svar. Istället kan de besvaras på olika sätt, 
beroende på besökarens identitet och erfarenhet. Ravelli menar att 
förekomsten av frågor och uppmaningar tyder på att museerna, genom 
den narrativa designen, kontrollerar informationen och därmed intar en 
auktoritär roll i förhållande till besökaren (Ravelli, 2006). En sådan 
hållning kan dock utmanas, om vi istället för fram att ett demokratiskt 
ideal innebär att museerna strategiskt kan välja att positionera sina 
besökare på särskilda sätt. Maktaspekten finns där fortfarande, men tar 
sig andra uttryck, då besökaren tilldelas en aktiv roll, i synnerhet i 
Forntider 2 (jfr Pang, 2004). 

Den textuella metafunktionen handlar om hur utställningarna hålls 
samman, både internt och i relation till andra utställningar. De båda 
utställningarna har delvis olika fokus här, där Forntider 1 har en koppling 
till (den historiska och arkeologiska) disciplinens diskurs kring lokal 
identitet och social historia. Forntider 2 kan kopplas till dels disciplinens, 
men också till en samhällelig diskurs kring normalitetsfrågor, genus, 
kulturell mångfald liksom historiebruk. Kohesionen framträder tydligast i 
Forntider 1, som har en tydlig inledning i flera steg, vilket bygger upp 
utställningen till en sammanhängande enhet. Forntider 2 framstår som 
mindre tydligt sammanhängande, med en otydligare inramning vad gäller 
inledning och avslutning. Upplägget kan delvis förstås i relation till 
utställningens koppling till Forntider 1. En otydlig inramning kan dock 
indikera en social ambivalens, vilket kan medföra att deltagarna upplever 
en osäkerhet i förhållande till texten (Kress, 2009: 214). På museet 
uppstår möjligen en osäkerhet om vad som hör till utställningen och hur 
den därmed ska ’läsas’. Forntider 1 måste, genom sekvenseringen och 
den kronologiska strukturen, läsas steg för steg och har därmed en styrd 
läsväg. Forntider 2 har en öppen struktur runt en centralt placerad 
korridor, vilket öppnar upp för överblick och fri navigering. I båda 
utställningarna fungerar dock färg som sammanhållande resurs och i de 
enskilda rummen fungerar färgsättningen, men också gestaltningen, så att 
olika rum avskiljs från varandra. 

Kompositionen i båda utställningarnas enskilda rum kan beskrivas 
som öppen, då de flesta rummen har centrum/marginal-struktur. Det ger 
besökaren flera navigationsmöjligheter. När det gäller 
informationslänkningen är båda utställningarna uppbyggda på liknande 
sätt med skrivna texter i tre nivåer samt texter som fungerar som 
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utvidgningar av redan presenterat material. Skillnaden mellan dem ligger 
istället på en övergripande nivå, där Forntider 1 är kronologiskt ordnad 
och Forntider 2 är ordnad efter tematiskt innehåll. 

Kress (2010) beskriver skillnaden mellan traditionella och mer 
moderna texter, där de traditionella texterna bygger på en ordningsföljd 
som är kronologiskt uppbyggd och som därför måste läsas i den ordning 
som författaren avsett. Nyare texter, som hemsidor, har en annan struktur, 
som kan liknas vid moduler. Här kan läsaren själv välja i vilken ordning 
de olika modulerna ska läsas. Forntider 2 kännetecknas, på en 
övergripande nivå, av just detta modultänkande. Besökare är i stor 
utsträckning fria att själva välja strategi för hur de ’navigerar’ i texten. 

På textuell nivå har det således visat sig att Forntider 1 har en tydligare 
inramning än Forntider 2. En tydlig inramning kan innebära en större 
social säkerhet för de besökare som ser utställningen (jfr Kress, 2010). Å 
andra sidan innebär modulstrukturen, med rum i anslutning till en 
korridor, att besökarna i Forntider 2 potentiellt kan navigera friare än vad 
besökarna i Forntider 1 kan göra. Detta innebär en betoning av 
besökarnas agens, vilket kan öppna upp för en interaktion som är grundad 
i besökarnas intressen, dels mellan deltagarna sinsemellan och dels 
mellan deltagarna och museets resurser. Resultaten kan jämföras med den 
forskning som Stenglin för fram, där begreppet ’binding’ syftar på hur 
arkitektoniska rum kan skapa känslor av antingen säkerhet/trygghet eller 
osäkerhet/otrygghet (Stenglin, 2004). Omslutande rum uppges skapa 
känslor av trygghet, medan rum som är mer öppna å andra sidan bidrar 
till en ökad känsla av frihet. I ett sådant öppet rum blir det möjligt för 
individen att själv välja hur hon ska röra sig. Om graden av öppenhet 
ökar drastiskt, kan rummet enligt Stenglin istället upplevas som 
obegränsat och därmed ge upphov till känslor av otrygghet. På 
motsvarande sätt kan rum som är väldigt omslutande upplevas kvävande. 
I relation till detta kan Forntider 1 beskrivas vara relativt omslutande 
(moderately bound) medan Forntider 2 kan sägas vara relativt öppen 
(moderately unbound) (Stenglin, 2004). 

Slutsatser 
I tabellen nedan redovisas de huvudsakliga resultaten från 
utställningsanalysen. Ambitionen har varit att med några nyckelord fånga 
den meningspotential som ryms inom de olika metafunktionerna. Här 
åskådliggörs skillnaderna mellan de båda utställningarna. Analysen av 
utställningens meningspotential visar inte upp en entydig eller 
överensstämmande bild. Den pekar istället på kommunikationens 
komplexitet, där olika budskap både kan motsäga varandra och vara 
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varandra understödjande (jfr Rostvall & Selander, 2008). På så sätt 
erbjuder utställningarna både hinder och möjligheter för kommunikation 
och meningsskapande. 

 
Tabell 4. Översikt över Forntider 1 och 2 

 FORNTIDER 1 FORNTIDER 2 

Ideationell 

 

Intim och mörk miljö, 
närhet till tiden – 
sammanhållen ’forntid’.  

Narrativ mening kring 
livsöden som frusna 
ögonblick i historien, till 
vilka ett mindre urval 
föremål kopplas. Social 
historia med ’det lokala’ i 
centrum.  

Ljust offentligt rum, 
(post)modern – flerröstad 
’transithall’. 

Konceptuell mening kring 
existentiella frågor och 
historiebruk med 
besökarens identitet i 
centrum. Meta-
reflekterande med en stor 
mängd föremål som är 
kopplade till utvalda 
teman.  

Interpersonell Skriven text: icke-formell 
stil, direkt tilltal och öppna 
frågor bjuder in läsaren till 
tolkning kring det 
arkeologiska materialet.  

Bilder: avbildade personer 
skapar relation till 
betraktaren genom blick 
och placering. Bjuder in 
till personlig interaktion. 

Skriven text: icke-formell 
stil med direkt tilltal. 
Intellektualiserande med 
existentiella frågor på 
metanivå, som bjuder in 
läsaren till reflektion kring  
allmänmänskliga frågor.  

Bilder: avbildade personer 
skapar relation genom 
blick, men avstånd genom 
hög placering. Erbjuder 
distanserad interaktion. 

Textuell Koherent genom koppling 
till disciplinens diskurs 
kring lokal identitet och 
social historia. 

Koherent genom koppling 
till samhällelig och 
disciplinens diskurs kring 
genus, normalitet, kulturell 
mångfald och historiebruk. 

Komposition och 
informationslänkning 

Tydlig inramning genom 
inledning i flera steg, 
saknar dock egentlig 

Saknar tydlig inramning 
med inledning och 
avslutning. Färgsättning 
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avslutning. Färgsättning 
skapar kohesion över 
rumsgränserna och 
inramning av enskilda rum 
skapar kohesion inom 
delarna. 
Centrum/marginalstruktur 
för de flesta rummen 
möjliggör fri navigering 
inom rummen.  

Kronologisk, med linjär 
struktur på övergripande 
nivå, måste ’läsas’ steg för 
steg. ’Parallell’ audioguide 
med hierarkisk struktur 
kopplad till berättelseföljd. 

Tre olika typer av skriven 
text med ökande grader av 
svårighet och 
detaljrikedom, med 
introduktionstext, 
montertext och 
föremålstext. 
Montertexterna har 
kopplingar som bygger på 
utvidgning av redan 
presenterad information.   

skapar kohesion över 
rumsgränserna och 
inramning av enskilda rum 
skapar kohesion inom 
delarna. 
Centrum/marginalstruktur 
för de flesta rummen 
möjliggör fri navigering 
inom rummen.  

Tematisk och öppen 
korridorstruktur i 
’moduler’, möjliggör 
’navigering’ på 
övergripande nivå och 
överblick. ’Frikopplad’ 
katalog med 
fördjupningstexter. 

Tre olika typer av skriven 
text med ökande grader av 
svårighet och 
detaljrikedom, med 
introduktionstext, 
montertext och 
föremålstext. 
Montertexterna har 
kopplingar som bygger på 
utvidgning av redan 
presenterad information. 

 

Användningen av utställningarnas resurser 
Studiens andra frågeställning handlar inledningsvis om vilka resurser som 
används av besökarna. Frågan besvaras i avsnittet nedan, vilket är 
strukturerat med utgångspunkt i utställningarnas meningspotential. 

Det empiriska material som ligger till grund för besökarstudien 
samlades in med en kombination av metoder, som tar hänsyn till 
kommunikationens multimodala natur. Data, i form av 
videodokumentation av besök, besökares digitala fotografier och ritade 
kartor liksom intervjuer, producerades i samband med att åtta besökarpar 
såg två olika museiutställningar. 
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Forntider 1 

Den ideationella metafunktionen 
Forntider 1 skapar genom olika semiotiska resurser och ett selektivt urval 
av fynd, en intim och mörk miljö där olika forntida livsvärldar 
representeras för besökaren. Temainnehållet kring den representerade 
’Forntiden’ handlar om identitet och social historia, som exemplifieras 
genom åtta livsöden. Par D, som är det enda paret som såg hela det 
introducerande bildspelet, har inkluderat just de åtta livsödena från 
bildspelet i sina kartor. När de tittar på filmen säger Disa att hon tror att 
utställningen ska handla om de olika människor som visas i bildspelet. De 
förklarar båda hur de ser på upplägget med individerna i intervjun och i 
Disas fotografier kan vi spåra ett engagemang kring hur historia 
representeras, där en metareflektion kring genusperspektivet framträder 
tydligt. Par C, som får med sig audioguiden, går förbi introduktionen och 
bildspelet, men får ändå höra den sammanhängande ramberättelsen kring 
utställningen. Dock menar Christine att de inte fick veta så mycket 
intressant om exempelvis de individer som presenterades. Min tolkning är 
att de troligen har uppfattat aspekter av utställningens temainnehåll 
genom att de i intervjuerna metareflekterar kring några av de individer 
som förekommer i parets representationer. Par B har på liknande sätt 
troligen uppfattat aspekter av det övergripande temat, då de under sitt 
besök läser högt från montertexten kring Bäckaskogskvinnans grav och 
Skateholmsgraven och dessutom representerar Skateholmsgraven i kartor 
och bilder. Birgitta metareflekterar över tolkningar av det arkeologiska 
materialet, där utställningens sociala tema framträder genom Birgittas 
funderingar om exempelvis olika sedvänjor. Anna och Ann-Charlotte 
talar under sitt besök om både Bäckaskogskvinnan och Hallonflickan. 
Men eftersom de inte skapar sig en överblick över utställningen före 
besöket och heller inte skapar någon representation som kan kopplas till 
temainnehållet, är det är det dock osäkert att dra slutsatser om huruvida 
de uppfattar utställningens övergripande tema eller inte. 

När det gäller det selektiva urvalet av föremål, blir det tydligt att flera 
av besökarna har uppmärksammat och representerat specifika fynd som 
framstår som spektakulära. Exempel på detta är flertalet fotografier på 
Skateholmsgraven och Bäckaskogskvinnan. Andra exempel är hjälmen 
från Vendel som har fotograferats av Anna, Calle och Daniel, liksom 
kammen från Gullrum som har fotograferats av såväl Birgitta som Daniel. 
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Engagemang kring utställningens resurser 
Besökarna har engagerat sig i utställningens resurser på olika sätt och i 
olika hög grad. Genom att jämföra navigationsvägar och 
engagemangsanhalter för samtliga besökare, blir det möjligt att dra 
slutsatser kring vilka resurser som i undersökningen kan kopplas till stort 
engagemang. Det finns en engagemangsanhalt som återkommer hos 
samtliga besökarpar: nämligen den som utgörs av monter C1 
(Skateholm).  

Tabell 5. Översikt över engagemangsanhalter i Forntider 1 
Anhalt nr Par A Par B Par C Par D 
1 B1 Film B1 Film 
2 B9 B4 B9 film Text v om B8 
3 C1 B9 film B9 B2 
4 C3 C1 Text v B8 B9 
5 D1 C3 C1 C1 
6 D4 D3 C3 C5 
7 Text h om D5 D4 C5 D1 
8 D8-9 D8-9 Text h efter 

C5 
D4 

9 E4 D11 C7 E7 
10 E7 E1 E4 F1 
11 E5-8 E7 E5-8 Text v om F3 
12 F1 F1 F3 Text h efter 

F1 
13 Text v om F3 F2 Text v om F3 G2 
14 G1 G8 G1 G9 
15 G4 G7 G6 G10 
16 G7 H2 H4 Text h efter 

G10 
17 G10 J2 J1 H2 
18 J2 J3 J2 Text v om 

J13 
19 J4 J4 J13 J5 
20 J9 J14 J5 Text h efter 

J12 
     

Därefter finns några engagemangsanhalter som inkluderas i tre av de fyra 
parens besök: B9 (Bäckaskog), C3 (stenyxor), D4 (gravinnehåll, 
Rössberga), E7 (bronsföremål), F1 (textilfragment), Text v om F3 (om 
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barn och gravgåvor), J2 (Gravinnehåll). Därefter finns, som tabell 5 visar, 
en spridning av engagemangsanhalter som förekommer en eller två 
gånger i materialet. Tabellen visar vilka 20 anhalter som de olika 
besökarna engagerat sig i. Anhalterna illustreras även i form av kartor i 
appendix 2. Det finns naturligtvis mängder av resurser som inte ingår i de 
engagemangsanhalter som jag har noterat här. Besökare har i några fall 
uppmärksammat exempelvis golvet eller specifika bilder, men eftersom 
de inte har gjort det under längre tid, så finns dessa resurser inte med i det 
material som valts ut för analys. Som exempel på resurser som inte alls 
har uppmärksammats i denna undersökning är stenen med skålgropar (vid 
Hasslöv), monter J8 (vid Vendel, innehållande små figuriner och beslag) 
samt den mindre runstenen G3 vid Gårdlösa. Skriften på vepor som 
hänger bakom stenen tycks heller inte dra till sig specifik 
uppmärksamhet. Audioguiden är en särskild resurs, som lånas ut till 
besökare i entrén. Den har bara utnyttjats av ett av paren i 
undersökningen, par C. 

Den interpersonella metafunktionen 
Här är det framför allt par D som visar att de uppmärksammar det direkta 
tilltalet med frågorna i de skrivna texterna. Daniel och Disa talar om de 
öppna frågorna och reflekterar över dem och Daniel fotograferar flera 
skrivna texter där han särskilt har fokuserat på just tilltalet till besökaren. 
Han säger att han uppskattar att museet på detta sätt vill involvera 
besökarna och skapa en relation till dem. Disa fotograferar också en fråga 
om Bäckaskogskvinnan som ”Mamma och jägare” där hon menar att det 
är viktigt att föreställningar om kön utmanas och att förhållanden i 
historien kan bidra till att sätta fokus på genusproblematiken. Texterna 
om just genus finns representerade i bådas karta. 

Texterna med frågor till besökarna öppnar upp för besökarens 
reflektion kring sitt eget liv och ger dem en ingång till att komma med 
egna tolkningar kring det arkeologiska materialet. I materialet finns 
exempel på hur besökare gör kopplingar kring den egna identiteten och 
personhistorien. Men ofta handlar reflektionen hos besökarna om 
skillnader när det gäller forntida och samtida föremåls utseende och 
funktion. Hos par A är det särskilt Ann-Charlotte som ständigt gör 
kopplingar till den egna situationen och berättar om olika episoder för 
dottern. Båda funderar över tolkningar och ger förslag på olika föremåls 
funktion. Ett exempel är funderingarna kring björntanden i 
Skateholmsgraven och ytterligare ett exempel är de spiralformade 
ringarna som ger upphov till frågan om de kan ha suttit på halsen eller på 
armen. Par B gör inte några kopplingar till den egna personhistorien, men 
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Birgitta jämför föremål med hur de ser ut idag. Hon är särskilt intresserad 
av hästutrustningen. Par C är ganska tysta då de går genom utställningen, 
men Calle visar att han funderar över hur fiskekrokarna förändrats över 
tid. 

Museets användning av bilder kan på liknande vis som med texterna 
sägas skapa en relation till betraktaren, genom att avbildade personer 
möter betraktarens blick. I materialet finns det få direkta tecken på, eller 
representationer som visar, att besökarna engagerar sig i dessa avbildade 
individer. Endast Disa har avbildat en av personerna från en bild: 
Kvinnan från Gårdlösa. Där finns också en kommentar om kvinnans 
klädedräkt; ”Modern romarklänning”. Två av paren, par B och par D, 
ägnar tid åt bildspelet och både Disa och Daniel representerar båda detta 
bildspel i sina kartor. En slutsats är att det i Forntider 1 är föremål och 
berättelser som presenteras i skriven text, snarare än olika typer av bilder, 
som engagerar besökarna. 

Den textuella metafunktionen 
När det gäller den textuella metafunktionen är det möjligt att dels 
undersöka om besökarna visar att de relaterar den aktuella utställningen 
till andra textkonventioner i samhället och dels om besökarna tycks 
uppfatta utställningens textkohesion. Endast Daniel och Disa visar på ett 
tydligt sätt att de relaterar utställningens fokus på identitet och social 
historia till texter (i vidgad bemärkelse) som de kommit i kontakt med i 
andra sammanhang. Särskilt Disa, som går en utbildning i 
genusvetenskap är uppmärksam på hur museet framställer det förflutna 
utifrån detta perspektiv. 

Den interna kohesionen berörs av flera besökare, som påpekar att det 
var svårt att förstå utställningens logik, i synnerhet kopplingen mellan 
föremålen och den skriftliga informationen. Ann-Charlotte och Anna talar 
om detta både i utställningen och i intervjun. Birgitta påpekar att det var 
svårt att hitta information om föremålen. När det gäller komposition 
bidrar utställningens introduktion i flera steg till att skapa en 
sammanhållen utställning och för de par som hoppat över introduktionen 
blir förutsättningen en annan. Par D, som engagerade sig i utställningens 
introduktion och ramberättelse, framställer utställningen som koherent på 
ett annat sätt än de par som gick förbi dessa steg. Par C hade genom 
audioguiden fått med sig ett redskap in i utställningen, som möjligen 
bidrog till att skapa sammanhang kring det som visades. Trots detta 
menar Christine att de på detta sätt missade mycket av de skrivna 
texterna, vilket hon uppfattade som negativt. Utställningens komposition, 
där många rum har centrum/periferi-struktur, får också konsekvenser för 
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besökarnas navigering i rummet. Föremål som är placerade i periferin av 
den utstakade läsvägen har inte tilldragit sig besökarnas intresse i samma 
utsträckning som centralt placerade föremål. På samma gång möjliggör 
strukturen en friare navigering inom rummen. Informationslänkningen på 
en övergripande nivå, med de olika rummen i kronologisk ordning, 
bidrog däremot till en likriktad läsordning för samtliga besökare, där alla 
gick genom utställningen rum för rum. 

Forntider 2  

Den ideationella metafunktionen 
Forntider 2 skapar genom olika semiotiska resurser ett ljust och offentligt 
rum som domineras av ett modernt formspråk med en mängd 
arkeologiska föremål. Hos par E visar Eva tydligt att hon uppfattar 
utställningens temainnehåll kring existentiella frågor och historiebruk. 
Hon talar om detta under sitt besök och inkluderar temat i sina fotografier 
och i kartan. Ella reflekterar dock inte över temat alls. Eva kommenterar 
också, i ett av rummen, att där finns väldigt mycket föremål och att ”det 
är mycket samma saker överallt”. När det gäller par F är det främst Frida 
som visar att hon uppfattar och är intresserad av det existentiella temat, 
men även Fanny visar intresse för det. I Fannys karta finns temat kring 
makt och ”vem som styr våra liv” som centralt, medan Frida också tar 
upp frågan om normalitet. I fotografierna är livsfrågor ett centralt tema 
och i intervjun efteråt reflekterar Frida över ytterligare livsfrågor. Temat 
kring historiebruk är det bara Frida som kommenterar, genom att hon 
resonerar kring rasbiologisk forskning. Både Fanny och Frida 
kommenterar att där finns mycket (saker). Par G koncentrerar sig 
mestadels på föremålen i utställningen och just mängden föremål tycks 
för dem vara en kvalitet i utställningen. Greta visar att hon uppfattat 
temainnehållet kring existentiella frågor, men väljer att ignorera 
upplägget eftersom hon ’tröttnat’ på alla frågor. Hos par H påpekar både 
Hans och Hanna redan i början, att utställningen har ett annat upplägg än 
den föregående och att den liknar en transithall. Hans säger att han 
uppskattar utropen i högtalarna. Särskilt Hans reflekterar över temat kring 
historiebruk och Hanna intresserar sig för det existentiella spåret. De 
visar i sina olika representationer att de uppfattat att föremålen är 
uppbyggda kring dessa allmänmänskliga frågor. Hans för in flera teman i 
sin karta och i fotografier likaså. För Hanna finns livsfrågorna 
representerade främst i fotografierna, men inte i kartan. 
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Engagemang kring utställningens resurser 
I Forntider 2 finns det några resurser som besökarna engagerar sig 
jämförelsevis mycket i. De olika navigationsvägarna med 
engagemangsanhalter, ger underlag för att dra slutsatser om engagemang 
kring specifika resurser. Generellt kan man säga att montrarna i 
transithallen uppmärksammas i lägre grad än montrarna i de olika 
rummen. En engagemangsanhalt som noterats hos samtliga besökarpar 
utgår från bildspelet i rum O. En andra anhalt är den främre väggen i 
utställningens första rum, rum K. Då väggarna här innehåller flertalet små 
montrar, har det varit svårt att identifiera exakt vilka resurser som 
besökarna uppmärksammar och anteckningen för engagemangsanhalt 
utgår då från en av de fyra väggarna som rummet utgörs av. Den nu 
omnämnda anhalten har montrar med bland annat små figuriner och 
guldgubbar. I anhalterna för tre av fyra par förekommer följande resurser: 
O4 (Balkåkratrumman, solvagnen), M6 (benmaterial), rum K vägg h 
(med kammar, små kärl och pincetter) samt M1 (skelett). Samtliga 
engagemangsanhalter redovisas i tabellen nedan och är synliga i kartform 
i appendix 3. 

Liksom i Forntider 1 finns en mängd resurser som besökarna 
engagerar sig i under förhållandevis kort tid – dessa har inte tagits med i 
analysen – och det finns resurser som inte tilldragit sig besökarnas 
intresse alls. I denna studie gäller det exempelvis de stora fotografierna i 
rum M. I detta rum finns även en monter utan benämning, ett 
’toalettskåp’ som visar föremål som möjligen kan kopplas till olika 
familjekonstellationer i nutid och dåtid. Ingen i de fyra paren öppnar detta 
skåp. Ingen av dessa läser heller den utställningskatalog som finns i 
utställningen vid sittgrupperna. 
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Tabell 6. Översikt över engagemangsanhalter i Forntider 2 
Anhalt nr Par E Par F Par G Par H 
1 K introtext K vägg v K vägg fram K Introtext 
2 K vägg h M1 K vägg h K vägg v 
3 K vägg fram M2 M3 K vägg fram 
4 M1 Text h om 

M3 
M4 M1 

5 Text h om 
M1 

M5 M5 M2 

6 M3 K vägg fram M6 M6 
7 Text h om 

M3 
K vägg h K vägg fram N3 

8 M5 L10 L 11-12 N6 
9 M1 Text v om N1 L10 N10 
10 M6 +text N2+text L1-2 N11 
11 L9 N4 Text+Hjul 

utanför O 
N9 

12 N1 N9 L3 Hjul utanför 
O 

13 N4 N8 L5-6 O1 
14 Text N4 O4 Rum före P3 Bildspel 
15 N10 Bildspel S fram Text vid O3 
16 N6 L3 Q4 O4 
17 Text utanför 

E 
S vägg v Q1 Rum fore P3 

+text 
18 Bildspel Q1 O5 P1+text 
19 P entré Q4 O4 S intro 
20 Q2-3 Q2-3 Bildspel L7 
     

 

Den interpersonella metafunktionen 
Den interpersonella metafunktionen handlar om de sociala relationerna 
mellan deltagarna i kommunikationen. Det är flera av besökarna som 
uppmärksammar denna funktion, som framträder i de skrivna texterna 
med frågor som riktas direkt till besökarna. Hos par E är det Eva som 
högt läser de skrivna texterna och som reflekterar över frågorna både på 
ett övergripande och på ett mer personligt plan. När det handlar om 
familjerelationer kopplas frågorna direkt till den egna familjesituationen. 
I kommentarer säger hon högt: ”det här tycker jag är fruktansvärt 
viktigt”. I intervjun säger hon också att frågorna är väldigt aktuella för 
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just henne. Ella visar inte att hon uppfattar frågorna och här är min 
tolkning att upplägget ligger på en för avancerad nivå för barn i den 
åldern. När det gäller par F, är det främst Frida som högt läser flera av 
frågorna och även reflekterar över frågorna i texten. Hon säger att hon 
tycker att det är intressant med frågan ”Vad styr ditt liv?”. Frida läser 
frågan ”Var kommer du ifrån?” och Fanny kopplar frågan till ett tema 
som de redan diskuterat i konfirmationsgruppen. Par G tar inte upp 
frågorna som ett samtalsämne under sitt besök. Greta uttrycker istället att 
hon uppfattat frågorna men säger att själva greppet är uttjatat och därför 
tråkigt. I stället är paret inriktade på de många föremålen. Par H visar 
inledningsvis att de uppmärksammar frågorna och Hanna fotograferar 
flera av texterna som hon sedan metareflekterar över i relation till sitt 
varande i världen. Hans relaterar inte frågorna till sitt eget liv, utan 
engagerar sig mer i frågan om historiebruk och gör därmed kopplingar till 
det arkeologiska materialet. 

Den interpersonella metafunktionen berör också bilder och i analysen 
framstod porträttbilderna i rum M som interaktionsskapande men på en 
distanserad nivå. Det finns dock inga tecken som tyder på att besökarna 
uppmärksammar dessa. Däremot uppmärksammar Hans bilden av 
Bäckaskogskvinnan i rum K, där hon i ett mindre format ändå möter 
betraktarens blick. När det gäller engagemang i Forntider 2, är det i första 
hand föremål och redogörelser i skrivna texter som tilldrar sig besökarnas 
intresse. Ett undantag är dock bildspelet, som samtliga besökare 
engagerar sig i. 

Den textuella metafunktionen 
Utställningens koppling till andra texter i samhället tar sig uttryck bland 
annat genom tilltalet till besökaren, där denne bjuds in till tolkningar av 
det arkeologiska materialet. Det syns också i utställningens tema kring 
existentiella frågor och historiebruk. När det gäller par G, visar Greta att 
hon uppmärksammat frågorna till besökaren, som är utgångspunkten för 
flera resonemang i utställningen. Hon menar att man har sett liknande 
grepp på flera andra museer och att hon själv har tröttnat på att hela tiden 
utgå från sig själv i mötet med föremålen. Eva visar att hon känner igen 
den samhälleliga diskursen kring genus och makt och resonerar kring 
lämpligheten i att realisera dessa ämnen på museum. Frida och Hanna 
uppmärksammar de mer allmänmänskliga frågor som behandlas i 
utställningen, vilket kanske kan kopplas till att båda är engagerade i 
församlingsarbete. 

Utställningens kohesion skapas exempelvis genom inledningen och det 
visar sig att samtliga par, förutom par G, börjar med att orientera sig i 
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rummet och skaffa sig en uppfattning om dess upplägg. Hos Par E är det 
Eva som läser introduktionstexten om hur utställningen är upplagd och 
hon ser sig om i rummet efter de olika gaterna. Frida och Fanny i par F 
ser sig om när de kommer in i utställningen. Fanny frågar om hela 
utrymmet hör till utställningen och Frida säger att det gör det. Frida 
frågar senare högt om det är rätt väg som de går. Par H läser 
introduktionstexten och båda kommenterar hur utställningen är upplagd. 
Det är särskilt Hans som visar att han greppat utställningens design med 
teman istället för kronologi. Brist på logik framhålls dock av Hanna som 
med stöd av Hans menar att det på ett ställe saknades information om 
innehållet i en monter. Utställningens olika rum har en jämn uppdelning 
av strukturerna centrum/periferi och givet/nytt, vilket hade betydelse för 
besökarnas möjligheter att navigera fritt. Det står klart att den öppna 
korridorstrukturen möjliggör för paren att navigera friare mellan 
utställningens olika rum. Greta och Gustav skapar en egen 
navigationsväg. Frida och Fanny hoppar över ett av rummen och Hans 
och Hanna avbryter sin väg innan de ”gått färdigt”. Själva transithallen 
får dock en karaktär av ’passagerum’ för flera av besökarna och den 
utplacerade utställningskatalogen nyttjas inte alls. 

Utställningens kohesion skapas bland annat med det existentiella 
temat, genom de frågor som riktats till besökarna. Par E, F och H visar 
samtliga intresse för denna aspekt och det blir tydligt att frågorna bidragit 
till deras möjlighet att skapa mening i utställningen. För par G tycks det 
istället vara så att det är de många föremålen i utställningen som tilldrar 
sig störst intresse och de tycks välja en strategi för sitt meningsskapande 
som utgår från föremålen som meningsskapande resurs. Att dessa skapar 
kohesion hänger samman med att paret har specialistkunskaper i just 
traditionellt och forntida hantverk. 

Slusatser 
I den här studien beskrivs utställningens design såsom ett arrangemang av 
semiotiska resurser, vilka föreligger som olika meningserbjudanden för 
besökaren. Analysen av utställningens metafunktioner ger ett underlag för 
att fokusera hur besökarna ’svarar på’ utställningens design. 
Redogörelsen av besökarnas meningsskapande har visat att besökarna i 
en mening följer de ’inbyggda’ möjligheter till läsning som finns i 
utställningarna. I Forntider 1 och Forntider 2 använder producenterna 
olika teckensystem och media för att skapa två skilda representationer av 
forntiden. En teoretisk utgångspunkt i den här undersökningen är att 
formen och innehållet alltid är sammanvävda. Designen har betydelse för 
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hur utställningen förstås. Det är därför rimligt att anta att skillnaderna 
mellan de båda utställningarna får betydelse för besökarnas 
meningsskapande. Skillnaderna i design skapar skilda möjligheter när det 
gäller att skapa mening. 

Forntider 1, som är uppbyggd kring individers livsvärldar, tycks lägga 
upp för engagemang kring specifika miljöer, föremål och resurser. Här 
handlar det om tydligt utmejslade livsöden som är inplacerade i iscensatta 
miljöer, med föremål som har en särskild koppling till just dessa miljöer. 
Kopplingen till frågor om den egna identiteten är dock underförstådd, på 
det viset att besökarna förväntas att mer eller mindre automatiskt göra 
kopplingar till den egna personen och till samtiden. Analysen av 
besökarnas meningsskapande visade att besökare till viss del reflekterar 
över den egna samtiden och livssituationen, men att tolkningen av det 
arkeologiska materialet istället hamnar i förgrunden. Forntider 2, som är 
uppbyggd runt associationer kring livsfrågor, handlar mer om möjligheter 
att engagera sig i ett existentiellt temainnehåll i ett offentligt rum – inte 
genom engagemang i specifika föremål. En mängd olika föremål är mer 
associativt och lekfullt kopplade till de olika teman som introduceras, på 
ett sätt som är modernt distanserat. Här är dock kopplingen till identitet 
tydligt framskriven genom frågor som ställs direkt till besökaren: t.ex. 
Vilka är mina fördomar? Vad är det som styr mitt liv? Analysen av 
besökarnas meningsskapande visar att utställningen förmår skapa 
engagemang både för det forntida materialet och för den existentiella 
tematiken. 

När det gäller Forntider 1, antyder resultatet att inledningstexten och 
bildspelet i vissa fall har betydelse för besökarnas förståelse av 
utställningen som en sammanhängande enhet. Hos några av besökarna, 
par A och C, visade det sig att temainnehållet inte framträdde lika tydligt 
i de fall då man hoppade över inledningen. Forntider 2, hade en mindre 
tydlig inledning än Forntider 1. Trots detta visar samtliga besökarpar att 
de har uppmärksammat utställningens tematik. Par G valde dock att 
bortse från upplägget med frågorna och hittade en annan strategi för att 
skapa mening i utställningen, nämligen genom att koncentrera sig på 
föremålen och dess design. I en jämförelse mellan de båda utställningarna 
tycks skillnaden i inramning inte ha någon avgörande betydelse för 
huruvida besökarna känner sig säkra i förhållande till texten eller inte. 
Besökare i båda delstudierna visar i olika hög grad att de uppfattar 
utställningens logik och erbjudanden om mening. När det gäller 
kompositionen är det möjligt att dra slutsatsen att 
centrum/periferikonstruktionen medverkar till att skapa intresse hos 
besökarna, som då kunde navigera mer fritt i rummet. Audioguiden 
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fungerar potentiellt som en meningsskapande resurs i Forntider 1, medan 
utställningskatalogen i tvåans transithall åtminstone i denna undersökning 
visade sig vara mer svårnyttjad. 

Om engagemang, meningsskapande och lärande i 
utställningarna 
I avsnittet behandlas studiens andra och tredje frågeställning. En delfråga 
här rör vilken mening besökarna skapar kring utställningarna utifrån 
utställningens resurser. Den tredje frågan handlar om hur relationen 
mellan utställningens design och besökarnas teckenskapande kan tolkas 
och förstås i termer av lärande. Med utgångspunkt i analysen av 
besökarnas meningsskapande i relation till analysen av utställningens 
semiotiska resurser, är avsikten att resonera kring olika former av 
engagemang som i ett vidare perspektiv också kan tolkas i termer av 
lärande. 

Hallidays metafunktioner har både sina möjligheter och begränsningar 
när det gäller textanalys. De tre metafunktionerna innebär att vi kan 
beskriva och analysera flera aspekter av den mening som texter (i vid 
bemärkelse) kommunicerar. Hallidays funktionella lingvistik har också 
kritiserats för att vara alltför producentorienterad, i ett antagande om att 
tolkningsakten på ett sätt blir strukturellt förutbestämd, utan utrymme för 
expressivitet och kreativitet (Björklund Boistrup & Selander, 2009; van 
Leeuwen, 2005: 79). Van Leeuwen (2005: 84) visar hur denna aspekt kan 
beaktas i analyser av föremålsdesign, där användarnas handlingsutrymme 
särskilt lyfts fram. I en analys av leksaker visar han att de semiotiska 
resurserna visserligen uppmuntrar till viss slags användning, men att de 
aktuella deltagarna inte fullt ut följer ’de regler för användning’ som 
designen implicerar. Istället finns där både hinder och nya möjligheter för 
användare, som i det aktuella exemplet använder leksakerna på ett sätt 
som producenterna säkert inte kunde förutspå. På liknande sätt menar jag 
att det förhåller sig med utställningarna, där besökarna är både styrda och 
fria att skapa mening. 

Analysen av metafunktionerna ger därför inte ett tillräckligt underlag 
för att matcha alla de nyanser och den rikedom som finns i det 
datamaterial som besökarstudien bygger på. Analysen av besökares 
meningsskapande är här inriktad mot att lyfta fram lärandets sociala 
aspekter där designen, dvs. den skapande aktiviteten, är en central del. 
Genom att endast utgå från hur besökare ’svarar på’ de definierade 
metafunktionerna lämnas de kreativa aspekterna därhän. Därför behövs 
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en diskussion kring hur besökarnas intresse blir avgörande för hur de 
skapar mening och vidare gestaltar sin förståelse. Som en följd av detta 
kan vi ställa oss frågan om vad som ligger bakom olika former av 
engagemang under besöken, dvs. vilka strategier som besökarna har 
använt sig av i sitt engagemang och i sitt teckenskapande. Det handlar då 
om hur de skapar en organiserande princip för hur de tar sig an 
utställningen och dess resurser. Genom att iscensätta sig själv ’som 
någon’ i det sociala rummet, blir utställningen meningsfull för besökaren. 
(jfr Kress, 2010; Selander, 2009: 26). Kopplingen till besökarnas identitet 
och tidigare erfarenheter utreds närmare här nedan, i en modell som tar 
hänsyn till just den kreativa dimensionen hos lärandet. 

En modell över besökares engagemang 
Som en del i avhandlingens betoning på metod har en modell tagits fram, 
som kan ses som en illustration av studiens resultat, där olika former av 
engagemang har identifierats. De olika former av engagemang som 
framträder i studien benämns här i termer av expressivt, narrativt och 
metareflekterande engagemang. Modellen har kommit till genom en 
abduktiv process, där målsättningen har varit att hitta en strukturerande 
princip för tolkningen av resultatet (Insulander & Selander, 2010). 

I den här studien har jag lagt vikt vid att undersöka hur besökares 
teckenskapande har en koppling till olika former av engagemang. En 
form av engagemang som förekommer är här det expressiva 
engagemanget, där besökare reagerar spontant på sådant som tycks 
vackert, speciellt eller på annan sätt ’sticker ut’. Ett exempel är Annas 
reaktion då hon menar att Bäckaskogskvinnan ser äcklig ut, eller hennes 
uttalande om att smycken i en monter är fina. Disa reagerar istället med 
förvåning på bärnstenens röda färg, eftersom den inte liknar den färg hon 
kände till sedan tidigare. 

Det narrativa engagemanget handlar om att besökare kopplar det de 
erfar i utställningen till den egna personen eller till aktiviteter som de 
deltagit i. För par A har det handlat om att Ann-Charlotte associerar 
fyndorter som hon läser om till familj eller vänner; dvs. att familjen har 
personliga kopplingar till den plats som omnämns i en föremålstext. Ett 
annat exempel på narrativt engagemang är när Ann-Charlottes 
yrkesidentitet som lärare tar sig uttryck genom en undervisande stil. Hos 
par B visar det sig att fritidsaktiviteten ridning får betydelse för hur 
Birgitta engagerar sig i föremål med hästanknytning. Den privata 
situationen får även betydelse för par E, som läser texter om olika 
familjekonstellationer i rum M. Att Eva har separerat från Ellas pappa är 
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något som blir centralt när det gäller hur hon och dottern tar sig an det 
familjetema som behandlas i rummet. 

En annan form av engagemang är det jag kallar ett metareflekterande 
engagemang. Metareflektion kan förstås som dels kopplat till 
utställningens design eller till tolkningen av det historiska materialet. Ett 
exempel är par D, där Disa reflekterar över de historiska tolkningarna 
utifrån ett genusperspektiv. Ytterligare ett exempel på ett 
metareflekterande engagemang finner vi hos par H, där Hans reflekterar 
över hur utställningen är ordnad. Han påtalar för sin fru att Forntider 2 
inte är kronologiskt upplagd, utan ordnad i övergripande teman.  

 
Bild 20. Modell över besökares engagemang 

Analysen av utställningarnas och besökarnas design har visat att båda 
utställningarna erbjuder mening kring aspekter som besökare kan 
engagera sig i på metanivå. Detta är synligt i utställningarnas tematik; i 
Forntider 1 som berör livsöden där besökarna bjuds in till tolkning kring 
det arkeologiska materialet och i Forntider 2 som berör existentiella 
frågor liksom frågor om värdegrund och historiebruk. Det handlar också 
om meningserbjudanden kring utställningens design, som potentiellt kan 
skapa underlag för besökares metareflektion. I en jämförelse visar det sig 
dock att besökarna i Forntider 2 i större utsträckning än i Forntider 1 
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engagerar sig på metanivå. Hur kan detta förstås? Min tolkning är att 
utställningarna erbjuder olika slags underlag, eller redskap, som 
besökarna kan använda sig av i sin metareflektion. 

I Forntider 1 rör sig metareflektionen kring tolkningar av det 
arkeologiska materialet. Utställningen utgörs av olika gestaltade 
livsvärldar, där skrivna texter på olika nivåer innehåller öppna frågor till 
besökaren. Utställningens resurser kan i viss mån användas som redskap 
som hjälper besökaren i tolkningsförfarandet. I de skrivna texterna finns 
en del av svaren på frågorna som ställs, men dessa ledtrådar är inte 
alldeles lätta att uppfatta. En fördel har den besökare som har en viss 
förförståelse kring arkeologiämnet. Forntider 2 kan på ett plan beskrivas 
som ’intellektuell’, genom att olika teman behandlas på en metanivå och 
genom en problematisering av hur historia och arkeologi skapas. Det 
kräver ett visst arbete för besökaren att sätta sig in i den skrivna texten. 
De frågor som ställs handlar som i den föregående utställningen om 
arkeologiska tolkningar, men många av frågorna är också riktade till 
besökaren mer direkt, där besökaren uppmanas att metareflektera över sin 
situation och sitt liv. I den nu föreliggande studien finns exempel på 
besökare som utifrån sina egna erfarenheter och sin identitet gör just 
detta. Här är det besökaren själv som utgör det tillgängliga redskapet för 
metareflektionen. 

Skillnaderna handlar dock inte bara om möjligheterna till 
metareflektion. Det har visat sig att besökarna i Forntider 1 engagerar sig 
mera direkt och expressivt i specifika föremål och andra resurser. 
Forntider 1 kan beskrivas som upplevelsemässigt uppbyggd kring olika 
livsvärldar, vilket potentiellt kan göra det lättare för besökaren att bli 
intresserad. Kopplingen till individer och upplägget med gestaltade 
’livsvärldar’, där ett urval föremål direkt är kopplade till olika livsöden, 
bidrar troligen till att besökaren ’hakar i’, fattar intresse och sedan tittar 
vidare. I Forntider 2 är mängden föremål större, vilket också antas få 
betydelse för besökarnas intresse och engagemang. De olika typerna av 
data uppvisar en variation som kan betraktas i relation till de båda 
utställningarna och de olika meningserbjudanden som föreligger. Om vi 
ser till kartorna är det tydligt att kartorna som representerar Forntider 2, 
till största delen representerar utställningens rumsliga aspekter. Specifika 
föremål eller andra resurser finns sällan med, vilket tyder på att det bland 
en större mängd liknande föremål kan vara svårt att rikta intresset och en 
slags ’trötthet’ infinner sig för vissa besökare. Utställningen kommer då, 
för besökarna, att handla mer om den övergripande tematiken och den 
rumsliga designen. Från Forntider 1 finns istället fler exempel på kartor 
som innehåller specifika föremål och andra resurser och som samtidigt 
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visar olika aspekter av rummets utformning. När det gäller fotografierna 
är en skillnad själva mängden fotografier: 51 stycken fotografier har 
inkluderats från den första utställningen (av det totala antalet 57 
fotografier) mot 89 stycken som har inkluderats från den andra 
utställningen (av det totala antalet 118 fotografier). Fotografierna från 
den första utställningen representerar i större utsträckning unika föremål 
som av besökarna kan kopplas till specifika individer, frågor eller 
sammanhang. Ett tydligt exempel är skelettgravarna från Forntider 1, som 
tilldragit sig intresse från flera av besökarna. Till viss del handlar det 
också om kompositionen, med montrarnas placering; ofta rakt i 
blickfånget eller centralt i ett rum (Kress & van Leeuwen, 1998:205), 
men det har också betydelse att gravarna är kopplade till specifika 
individer, vilket saknas i den andra utställningen. När det gäller Forntider 
2, kan flera fotografier kopplas till besökarnas metareflektioner, men det 
är också en stor del av fotografierna som representerar föremåls estetiska 
värden, utan att besökarna kopplar dem till en specifik kontext. 

Modellen för engagemang har alltså bäring på avhandlingens resultat 
och bygger på ett mycket litet material. Den ska inte förstås som en 
modell över alla möjliga typer av engagemang som kan förekomma under 
ett museibesök. I andra undersökningar kan andra typer komma att 
framträda, vilket potentiellt kan innebära en vidareutveckling av den nu 
presenterade modellen. 

Sexton unika ’museiutställningar’ 
En central fråga i studien handlar om hur besökarna använder 
utställningens semiotiska resurser för att skapa mening. De olika typerna 
av data ger underlag för att dra slutsatser kring meningsskapande och 
design och kring formandet av besökares egna lärvägar där skapandet av 
nya representationer även ingår. Kartan, som är en form av 
representation, visar hur besökare har valt ut och använt sig av olika 
resurser på skilda och unika sätt i sitt teckenskapande. Genom 
placeringen av komponenter på en yta visar besökarna hur de har 
uppfattat rummet, dess inramning och centrala inslag i dessa. I samtliga 
fall har den ursprungliga utställningen transformerats och formats till en 
ny representation (Selander, 2008a). Skillnaderna i kartorna förstår jag 
här som skillnader i besökarens intresse (Kress, 2010). Det är tydligt hur 
olika besökarna har uppfattat instruktionen ’att rita en karta’ och hur olika 
deras intressen gestaltar sig i de olika teckningarna (jfr Kress, 2009). I en 
del fall är kartorna utformade som geografiska bilder av ’rummet’, där 
besökarens rörelse genom utställningen kan skönjas. Utställningen är i 
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dessa fall representerad som en sekvens av tydligt urskiljbara rum. I 
rummen finns ett urval objekt, som besökarna uppenbarligen har funnit 
intressanta eller signifikanta för utställningen. En annan grupp av kartor 
kan liknas vid konceptuella bilder, eller ’mind-maps’, som har ett antal 
särskilt framträdande föremål eller inslag från utställningen ordnade på 
ett visst sätt. Kartan inbegriper i de fallen en frihet i placeringen av 
komponenter, som kan förstås i ljuset av den tidsmässiga förskjutningen i 
och med att kartan ritas efter besöket. 

Fotografierna har i jämförelse med kartorna en omedelbarhet och blir 
ett redskap som används av besökarna för att rama in utställningen medan 
besöket pågår. I analysen av besökarnas engagemang har en jämförelse 
gjorts mellan de olika typerna av data för varje person, med avsikt att 
undersöka korrespondensen mellan de semiotiska resurserna som ingår. 
Det visade sig att vissa skillnader fanns mellan de olika datatyperna, på så 
sätt att somliga resurser endast förekommer i något av materialen. Ett 
exempel på detta är att engagemangsanhalter som framträder som 
centrala i videomaterialet varken finns representerade som intressefokus i 
fotografier eller i kartor. Det finns också exempel på hur kartor och 
fotografier skiljer sig åt, genom att kartorna representerar 
utställningsrummet utan föremål, medan fotografierna för de besökare det 
gäller i stor utsträckning är fokuserade på just arkeologiska föremål. De 
olika typerna av data illustrerar på olika sätt besökares engagemang och 
meningsskapande, vilket kan härledas till antagandet om att olika 
teckensystem erbjuder olika möjligheter för att skapa mening. De olika 
möjligheterna har i hög grad betydelse för hur individer väljer att 
kommunicera i olika teckensystem vid särskilda tillfällen (Kress, 2010). 

Genom de data som har producerats i studien blir det möjligt att också 
lyfta fram de processer av transformation som sker då utställningarna 
’görs om’. I samtliga de fall som jag redogör för här rör det sig om en 
kreativ ’re-design’ (jfr Kress, 2010), som präglas av besökarnas 
erfarenheter, identiteter och deras kommunikation under besöken. Jag har 
i analysen av besökarnas meningsskapande visat på den komplexitet som 
varje besök rymmer. Besökare kommunicerar i flertalet teckensystem och 
jag har lagt mig vinn om att framställa olika aspekter av deras 
meningsskapande. Resultatet av den här studien kan således inte 
sammanfattas på ett förenklat sätt. Trots detta kan ett par sådana 
generaliseringar på ett tydligt sätt illustrera olikheterna mellan de sexton 
besöken. Det är en stor skillnad mellan å ena sidan Annas ’utställning’ 
som framförallt handlar om spännande och vackra föremål och å andra 
sidan Disas ’utställning’ som handlar mycket om de skrivna texterna och 
en metareflektion kring framför allt genusperspektivet. På liknande sätt 
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skiljer sig Fridas existentiellt präglade ’utställning’ från Gustavs, som 
framförallt kretsar kring designaspekter hos metallföremål. 

Implikationer för lärande 
Jag vill nu diskutera hur resultaten från den här studien kan relateras till 
frågor om lärande. En teoretisk utgångspunkt för studien är att kunskap 
visas i gestaltning och genom kommunikation med olika semiotiska 
resurser. Det designteoretiska perspektivet lyfter därmed fram hur 
formande aktiviteter är en central del i lärande. Lärande sker i 
kommunikativa handlingar mellan människor, där de transformerar 
tillgängliga semiotiska resurser och sedan formar nya representationer 
(Rostvall & Selander, 2008). 

Studien riktar också uppmärksamheten mot kommunikationens 
multimodala natur, där en mångfald av meddelanden kan tolkas och ges 
innebörder på flertalet sätt (Kress & van Leeuwen, 2001). 
Kommunikation sker alltid i flera teckensystem samtidigt, i ensembler 
där varje teckensystem rymmer en specifik mening. Analysen har bidragit 
till att ge en i sammanhanget ny och bred belysning av meningsskapande 
och lärande i museiutställningar. Meningsskapande ses här som centralt i 
allt lärande. 

I relation till tidigare forskning utgör det designteoretiska och 
multimodala perspektivet således ett bidrag till hur kommunikation och 
lärande på museer kan förstås. Det skiljer sig från det dominerande 
konstruktivistiska paradigmet som har varit vanligt förekommande i 
museididaktisk forskning under senare år (se t.ex. Hein, 1998; Hooper-
Greenhill, 2007), men det designteoretiska perspektivet ger också en mer 
detaljerad och mångfacetterad bild av lärsekvenser än vad som framträtt i 
tidigare sociokulturella studier (jfr Ellenbogen, 2003; Pierroux, 2006). Ett 
viktigt resultat är just skildringen av lärandets komplexitet, där lärande 
förstås som en social och teckenskapande aktivitet. Betoningen av 
lärandets kreativa och förnyande dimension finner vi exempelvis hos 
Säljö (2005), Kress m.fl. (2001) och Rostvall & West (2001; 2008). Här 
kan vi se ett liknande forskningsintresse för hur människan använder 
semiotiska resurser för att organisera situationer, miljöer och redskap för 
lärande och för de lärande individernas aktiva roll. 

Synen på lärande skiljer sig åt inom olika teoretiska perspektiv och 
kan dessutom kopplas till det som allmänt kan kallas för tidsandan. De 
antaganden om lärande som idag dominerar det offentliga samtalet har en 
koppling bland annat till en konstruktivistisk syn på kunskap. Lärande 
betraktas då ofta som en ökad kognitiv förmåga och en utvecklad 
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begreppsförståelse. I den här studien har jag istället velat visa hur den 
lärande i stor utsträckning kan utgå från sin identitet i mötet med ett stoff, 
utnyttja tidigare erfarenheter och göra val som grundar sig på intresse. I 
studien har jag utgått från museiutställningar som ett exempel på en 
lärandearena. På museum, liksom i andra lärmiljöer, deltar en besökare 
med hela sin historia. När lärande betraktas som en sekvens av 
teckenskapande aktiviteter, genom vilka individer transformerar 
semiotiska resurser och sedan representerar sin förståelse, kan vi 
uppmärksamma också små nyanser och skiftningar som handlar om en 
förändring av något slag. I den här studien har jag lyft fram hur 
meningsskapande och därmed lärande, sker som en transformation i flera 
steg. Museibesökare, som engagerar sig i olika semiotiska resurser i en 
utställning skapar, genom sina representationer, tecken på ett nytt sätt och 
ges därmed ökade möjligheter att skapa mening. Denna förändring kan 
tolkas i termer av lärande. I lärandet får individen därmed nya redskap 
som hjälper henne att lämna ett bidrag till de verksamheter som pågår i 
världen omkring sig. På så sätt handlar det om en förändringsprocess, 
genom vår ökade kapacitet att engagera oss i världen (jfr Selander, 
2008a). De aspekter av lärande som jag lyfter fram här kan 
uppmärksammas i alla miljöer, oavsett inramning och grad av 
formalisering. I tidigare forskning har bland andra Ellenbogen (2003) och 
Fors (2006) visat hur lärande kan ses som nära förbundet med 
identitetsformering. 

I den här avhandlingen har jag också velat lyfta fram den lärande 
individens agens. Ambitionen återfinns även i tidigare forskning, där 
författare haft ambitionen att problematisera museibesökares möjlighet 
till delaktighet och dialog (se t.ex. Illeris, 2006; Fors, 2006; Axelsson, 
2009). I den här studien har vi sett hur museibesökare ramar in 
utställningen, utifrån sina personliga erfarenheter och den egna 
identiteten. De gör urval bland utställningens semiotiska resurser, vilka 
sedan formas till nya representationer (Kress, 2009; Selander, 2008a). 
Engagemang och meningsskapande beskrivs i den här studien som några 
av de förutsättningar som krävs för att lärande ska komma till stånd. 
Besökares engagemang får olika fokus beroende på personliga 
egenskaper och erfarenheter, samtidigt som utställningens olika 
erbjudanden skapar förutsättningar för detta engagemang. 
Museibesökarna är dock inte helt fria att skapa vilken mening som helst 
under sitt besök; det finns strukturerande principer inbyggda i museer på 
olika nivåer. Maktrelationer är alltid närvarande i all kommunikation och 
även på museum finns både möjligheter och hinder för hur besökare kan 
engagera sig i utställningar. Resonemanget kring olika typer av 
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engagemang säger oss något om hur förväntningar och rutiner ändå 
reglerar besökarnas handlingsutrymme. I nästa kapitel kommer jag att 
problematisera detta; dvs. den institutionella inramningen.  
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8. Övergripande tolkning och reflektion  

Reflektion kring iscensättningen  

I den här studien har jag analyserat iscensättningen på så sätt att jag 
undersökt hur utställningen är fysiskt organiserad och vad denna 
organisering får för betydelse för besökarnas meningsskapande. 
Kommunikationen mellan parterna har berörts i analysen av besökares 
meningsskapande, såsom en beskrivning av det sociala samspelet. På 
vilket sätt iscensättningen på institutionell nivå har betydelse för 
individernas handlingsutrymme, har dock inte studerats empiriskt. 
Avhandlingens avslutande reflektioner kommer därför att riktas mot 
denna aspekt, där museer som arenor för lärande inbegriper regler, rutiner 
och konventioner som strukturerar handlandet för institutionens aktörer 
(Kress, 2010; Selander, 2008a). 

Studiens resultat har visat att besökares engagemang kan beskrivas på 
olika sätt. De skilda sätten att engagera sig i utställningen innebär att 
individer reagerar spontant, gör kopplingar eller reflekterar kring olika 
resursers omedelbara visuella uttryck, kring budskap som framförs i 
skriven text eller kring organiseringen i rummet. Detta kan förklaras 
genom att olika teckensystem och media bär på olika potentialer och 
begränsningar för meningsskapande (t.ex. Kress, 2010). Utöver detta 
innebär den institutionella inramningen att vissa handlingsmönster och 
sätt att organisera och se på kunskap blir normbildande, vilket i sin tur får 
konsekvenser för de individer som ingår i institutionen (t.ex. Douglas, 
1986). Det har betydelse för vad som blir möjligt att tänka och göra, både 
för producenter som designar utställningar och för besökare som 
engagerar sig i utställningarna. Jag vill här diskutera det empiriska 
materialet i relation till ett institutionellt perspektiv och särskilt lyfta fram 
hur de båda museiutställningarna som ingår i studien kan förstås som ett 
uttryck för museets ambition att ampassa sig till ett förändringstryck. Här 
kan Forntider 1 och Forntider 2 sägas utgöra exempel på utställningar 
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som uppvisar drag från det som i avhandlingens inledning har benämnts 
’nya’ museer (se Message, 2006). 

Ett institutionellt perspektiv på museer 
I varje miljö finns det olika begränsningar och möjligheter för hur 
människor kan handla. Det finns regler för vad som är socialt och 
kulturellt accepterat och där finns en maktfördelning som ger 
tolkningsföreträde åt vissa men inte åt andra. Institutionsbegreppet 
rymmer tanken om att individer genom historien förhåller sig till ett 
kollektivt regelverk, där de endast delvis är fria att bestämma sitt språk 
och sina handlingar (Berger & Luckman, 1966/1991; Douglas, 1986; 
Fairclough, 1995; Searle, 1995/1997). All mänsklig aktivitet som i någon 
mening upprepas, formar mönster som så småningom framstår som 
meningsfulla rutiner i en social ordning (Berger & Luckman, 1966/1991: 
70 ff.). En institution kan definieras utifrån de konventioner, normer och 
regler som formar det mänskliga handlandet till sådana mer bestående 
handlings- och tankemönster (Rostvall & West, 2001: 14f; Selander, 
2007: 98). 

John R. Searle (1995/1997) har visat hur våra samhälleliga 
institutioner upprätthålls och består genom konventioner och mänskliga 
överenskommelser. Den sociala världen har en osynlig struktur, som tas 
för given av alla oss som deltar i den. Genom omedvetna förmågor och 
färdigheter får vi den sociala världen att framstå som objektiv, trots att 
flertalet fakta endast existerar därför att vi har kommit överens om dem 
och för att de skapats för våra syften.24 I olika kontexter handlar 
människor därför ofta utan att reflektera kring varför de gör på ett visst 
sätt. Vissa handlingar framstår som fullkomligt naturliga i en viss kontext 
och vi vet hur vi förväntas uppträda (Searle, 1995/1997). 

Inom institutionen blir särskilda sätt att organisera och se på kunskap 
dominerande, vilket gör att endast vissa tankar och handlingar blir 
möjliga för de individer som ingår i institutionen. Regelsystemet som styr 
institutionen kan vara mer eller mindre medvetet hos dess medlemmar. 
Trots detta skapas en gemensam språklig praktik eller en diskursordning, 
som avgör vad som blir möjligt att säga, tänka och göra (Fairclough, 
1995). Även de resurser som finns tillgängliga i utställningar, exempelvis 
i form av föremål, skrivna texter eller bilder, har en inbyggd 
diskursordning som möjliggör viss slags handling men försvårar andra. 

                                                      
24 För att visa hur institutionella fakta konstrueras tar Searle begreppet ’pengar’ som 
exempel. Systemet kring pengar bygger på en överenskommelse om att papperspengar 
anses ha status som betalningsmedel. 
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Ett föremål på museum brukar man vanligtvis betrakta och undersöka på 
avstånd; man tar inte upp det och håller det i handen. 

Inom en institution finns ett gemensamt sätt att tänka, vilket med 
Ludwik Flecks termer benämns tankestil. Människor som delar en 
tankestil formar ett tankekollektiv. Fleck definierar tankekollektiv som ” 
[…] en gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar och står i 
tankemässig växelverkan med varandra […] (Fleck, 1935/1997: 48). De 
personer som delar samma tankestil är oftast själva omedvetna om dess 
existens, trots att den utövar en så stark påverkan på deras sätt att tänka. 
Fleck framhåller att tankekollektiv inte bara har en inneboende tröghet 
eller försiktighet inför nyheter och förändringar, utan att dessa också 
aktivt motarbetar nytänkande. Nya idéer och tankar framstår först som en 
omöjlighet, men kan sedan så småningom omfatta undantag och genom 
utbyte av tankar med andra mer närliggande tankestilar också resultera i 
en förändring (Fleck, 1935/1997). Jag vill här använda institution som ett 
begrepp för att i vidare bemärkelse tolka och försöka förstå den 
förändring som ägt rum på museer under de senaste åren, där Forntider 1 
och Forntider 2 utgör två empiriska exempel. 

I ’det moderna’ museet fanns och finns fortfarande idag i viss 
utsträckning, en föreställning om att besökaren skulle bildas genom att ta 
till sig den kunskap som experterna presenterade. Den rådande 
tankestilen behandlade kunskap som något som på ett direkt sätt kunde 
överföras till besökaren. Besökaren var i detta museum inte vem som 
helst; till en början, vid mitten av artonhundratalet, hörde t.ex. inte den 
outbildade arbetarklassen till den målgrupp som man föreställde sig. En 
viss yrkesmässig och i formell utbildning grundad förförståelse var därför 
en förutsättning för att kunna tolka de föremål och sammanhang som 
ställdes ut. Att gå på museum innebar då att besökaren tog sig genom 
utställningen i ’rätt ordning’, möjligen lyssnandes till 
experten/antikvarien som visade ’sin’ samling (Bennett, 1995; Smeds 
2005; Smeds, 2009). Tingen och utställningarna var som rebusar som 
måste tydas, så att sammanhang och mening trädde fram (jfr Ehn, 1996). 
Besökarens utbildning i historia och konst gjorde det möjligt att uttolka 
utställningarna. 

Tony Bennett (1995; 2005) betonar museernas och utställningarnas 
socialt och nationellt disciplinerande syfte och visar på hur detta blir 
tydligt dels genom utställningarnas förmåga att organisera och samordna 
men även genom att förse människor med en plats som används i relation 
till denna ordning. En central aspekt av de, främst historiska, museer som 
växte fram under modernismen, handlade om att skapa ordning i världen, 
vilket bland annat skedde genom den stora berättelsen om nationen (se 
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även Message, 2006). Bennett utgår i mycket från Foucaults teorier om 
maktens styrmekanismer och visar hur museernas disciplinära makt utgår 
från en mängd ’källor’ som är självstyrande och har som mål att forma 
individen genom olika begränsningar och strategier. Särskilda 
styrmekanismer reglerar människors beteenden i olika riktning. Också i 
själva museibyggnaden är makten närvarande. De kolossliknande 
byggnaderna med sina pampiga entréer och stora salar får människan att 
framstå som liten och underordnad, också i förhållande till de experter 
som representerar kunskapen om museernas ämnesområden. Museernas 
disciplinära makt kvarstår således än idag, trots att det postmoderna 
tänkandet medförde en svängning i tankestilen på museerna. I Bennetts 
maktbegrepp är det dock inte de destruktiva krafterna som är de mest 
framträdande. Istället lyfter han fram hur museer idag, samtidigt som de 
fungerar som institutioner för samhällelig förbättring, också kan innefatta 
motstånd mot statliga intressen och en retorik kring kulturell mångfald 
(Bennett, 1995; 2005; Witcomb, 2003). 

Forntider 1 och 2: ’nya’ museiutställningar 
I forskningen finns flera röster som försöker definiera och tolka de 
förändringar som präglar dagens museipraktik. Richard Sandell (2007) 
har pekat på hur museers sätt att auktoritativt kommunicera mening 
numera har förändrats och att nya sätt att presentera utställningar 
exempelvis handlar om att påvisa hur budskap alltid är partiska och 
kontextbundna: att de konstrueras. Här visar Sandell hur museer idag 
använder andra tekniker för att involvera besökare i tolkningsarbetet 
kring det som visas, vilket innebär att man skapar nya former av agens. 

Eilean Hooper-Greenhill (2000) presenterar tanken om ’the post-
museum’, där hon hävdar att sådana museer tenderar att utgå från föremål 
i existerande samlingar istället för att utöka samlandet. Vidare visar dessa 
post-museer ett ökat intresse för det immateriella kulturarvet, de uppvisar 
en ökad medvetenhet kring genusfrågor liksom en ökad lyhördhet och 
öppenhet när det gäller kulturell mångfald och samarbete med omvärlden. 
Hooper-Greenhill menar vidare att det postmoderna museet öppnar upp 
för flertalet tolkningar och att museerna numera tenderar att skapa 
förutsättningar för den subjektiva tolkningen, i en tydlig ambition att 
inkludera alla slags besökare. 

Även Tony Bennett (2005) visar hur museer fungerar som en 
handlande kraft med syfte att skapa social förändring. Historiskt sett har 
museerna haft tydligt disciplinerande syften, medan nutidens försök att 
omordna museiutställningar för nya sociala syften i stället kan förstås 
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som ett initiativ till att skapa kulturell mångfald. Bennett visar till 
exempel hur postkoloniala perspektiv har bidragit till att 
ursprungsbefolkningar kan medverka till hur utställningar presenterar 
materiell kultur som en kritik mot tidigare presentationer i kolonial anda. 
I denna ’omsocialisering’ av föremål blir föremålen medieringsmedel i 
komplexa och varierande relationer av olika slag. I stället för att låta 
föremålen representera en specifik tidsperiod eller kultur, utgör de nu 
exempel på allmängiltiga frågor och teman som kan vara relevanta för 
människor i alla tider (Bennett, 2005). 

Kylie Message (2006) talar istället om ’new museums’, där hon menar 
att dagens museer har anpassat sig till sociopolitiska strömningar och att 
de nu retoriskt lyfter fram frågor kring i synnerhet kulturella och 
mänskliga rättigheter. Likt kulturcentrum involverar dessa museer också 
lokalsamhället i stor utsträckning. Message menar, liksom Bennett, att 
kraven för museer att framstå som nya och annorlunda kan kopplas till en 
postmodern, språklig vändning, som kan förstås som en reaktion mot 
modernismens auktoritära narrativ. 

Samtidigt poängterar Message att förändringen måste ses i ett 
historiskt perspektiv, eftersom ’det nya’ poängterades även i 
modernitetens diskurs. Då handlade det om ett ideal kring konsumtion 
och imperialism som fick betydelse i betoningen av det nationella som i 
sin tur producerade tankar och system kring internationell handel, 
rörlighet och kulturskillnader (Message, 2006: 12). På så sätt menar 
Message att modernitetsprojektet fortfarande är närvarande i de nya 
museerna genom den politiskt grundade diskursen kring det nya. Dagens 
museer ordnar och kontrollerar sina rum och föremål för att föra fram 
bilden av ’det nya’ (Message, 2006: 199). Men främst, menar Message, 
görs detta eftertraktade nya synligt genom det språk som museerna 
använder, genom det sätt vissa diskurser ramas in och återges. Genom 
språket kan museerna föra fram ett visst engagemang och en viss analys, 
genom att påvisa historisk agens för vissa aktörer i ambitionen att 
levandegöra det förflutna. Språket är också ett medel för att skapa 
intresse för historia och för det samtida museet (Message, 2006: 17, 28). 
Message ifrågasätter således ändå om diskursen kring de nya museerna, 
som handlar om tillgänglighet, demokrati och kulturell mångfald, 
verkligen innebär ett reellt brott mot det traditionella projektet kring 
samhällsreform. Här menar Message att det som framställs som nytt 
möjligen handlar om en omformulering av reformpolitiken men med 
hjälp av ny retorik (Message, 2006: 24). Hon drar tillsist ändå slutsatsen 
att diskursen kring det nya står för ett nytt meningserbjudande som 
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öppnar upp för ett alternativt och realiserbart förhållningssätt när det 
gäller kulturverksamhet och engagemang (Message, 2006: 202). 

Som Message framhåller kan ’det nya museet’ kritiseras för att det 
främst existerar som en begreppsmässig och akademisk produkt, men hon 
visar med flertalet exempel att konceptet likväl har inspirerat flertalet 
arkitekter, designers och utställningsproducenter världen över (Message, 
2006: 20). Jag betraktar utställningarna Forntider 1 och Forntider 2 som 
exempel på den förändring av museer som har beskrivits som ’nya 
museer’ (jfr Svanberg, 2009: 62). I Forntider 1, som producerades först, 
finns drag som visar på ett förhållningssätt till besökare och föremål som 
handlar om att ge besökares agens, genom att exempelvis involvera 
besökare i tolkningen av det arkeologiska materialet. De frågor som i 
väggtexter och i montertexter ställs till besökare vittnar om att det främst 
är i skrift som ’det nya’ framställs, men även kompositionen i rummet 
medför ett ökat handlingsutrymme för besökaren. Greppet att ställa öppna 
frågor förekommer också i Forntider 2, men där den första utställningen 
bjuder in till tolkning av det arkeologiska materialet går uppföljaren 
vidare till att också uppmana till reflektion kring den egna identiteten där 
också ett tema kring kulturell mångfald är infört. De existentiella frågor 
som ställs är möjliga att besvara av människor med olika erfarenheter och 
med olika kulturella och religiösa bakgrunder. Ett postkolonialt 
perspektiv framträder också i de skrivna texter som förekommer i 
utställningen.25 

I Forntider 1 behandlas immateriella aspekter av kulturarvet, bland 
annat genom att lyfta fram den andliga dimensionen och social historia 
där ’osynliga spår’ från ofria människor lyfts fram. På motsvarande sätt 
problematiseras normer kring familjebildning och sexualitet i Forntider 2. 
I båda utställningar problematiseras dessutom genusfrågor. Forntider 2 
för vidare in ett metaperspektiv på arkeologi där producenten på olika sätt 
demonstrerar för besökaren hur historia formas i olika kontexter för olika 
syften. 

De båda utställningar som har ingått i den här studien uppvisar alltså 
drag från det som tidigare forskning framställt i termer av ’nya museer’. 
Forntider 1 kan ses som ett första steg i denna ambition, medan Forntider 
2 kan förstås som ett mer genomgripande projekt av förändringsarbete 
genom tillägget av metareflektion kring den egna praktiken. Båda 
utställningarna kan sägas utgöra en aspekt av museernas vilja att möta 
den kritik kring museernas auktoritet som formulerats i både forskning 
och media. Förändringsarbetet kan förstås som en strategi för att hantera 

                                                      
25 Ambitionen att föra in ett postkolonialt perspektiv uttrycks även av 
utställningsproducenten Lena Hejll i en intervju, se appendix 1. 
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de politiska och strukturella krav, som formulerats både på en extern 
politisk nivå och på en intern nivå inom det aktuella museet (jfr Message, 
2006: 201). Motstridande krav och intressen formuleras även av museets 
besökare, av ämnesföreträdare på universiteten liksom av andra som 
intresserar sig för museiutställningar, vilket i sin tur medverkar till att 
skapa såväl debatt som spänningar och konflikter kring museerna (Karp, 
Kratz, Szwaja & Ybarra-Frausto, 2006). Utmaningen för museet som 
institution ligger enligt detta resonemang i att representera och iscensätta 
nya relationer som inte bygger på hierarkier. Sådana ’nya’ praktiker, som 
exempelvis greppet att bryta upp kronologier och skapa möten mellan 
föremål, skriven text och besökarens egna erfarenheter, kan samtidigt 
sägas ha historisk grund. Detta hävdar Bennett (2006), som bland annat 
visar hur museets föregångare kuriosakabinettet handlade om att 
organisera föremål enligt principer som inte byggde på redan i förväg 
fastställda discipliner och relationer. Många av de drag som ’nya’ museer 
uppvisar kan därför förstås som varianter och nya yttringar av tidigare 
karaktärsdrag och fenomen (jfr Bennett, 2006). En sådan ’re-design’ av 
den kommunikativa miljö som ett museum utgör, innebär en 
transformering och ett nyskapande som inte enbart kan kopplas till den 
institutionella iscensättningen. Museernas förändrade tankestilar och 
praktiker kan också ses som motiverade av individers retoriska intresse 
av att handla och skapa skillnad i en föränderlig social och politisk värld 
(jfr Kress, 2010: 22, 49, 137). 

Reflektion över forskningsprocessen 
Innan jag avslutar denna avhandling vill jag i ett samlat avsnitt reflektera 
över forskningsprocessen, samt diskutera frågor om tillförlitlighet och 
generaliserbarhet. Reliabilitet handlar om systematik och noggrannhet i 
studien. Här bidrar de olika metoderna för att producera data till att öka 
tillförlitligheten, genom att de på olika sätt ger ingångar till studiens 
forskningsobjekt. Genom att tydligt redovisa undersökningens olika steg, 
ökas också reliabiliteten. Det är min förhoppning att den förhållandevis 
detaljerade redogörelsen av metod och resultat ska ge en tillräckligt god 
grund för att möjliggöra en bedömning av studiens reliabilitet. 
Dataproduktionen har skett både systematiskt och noggrant, på så sätt att 
jag har arbetat enligt samma princip i de båda utställningarna. Utöver 
detta har jag återkommande vistats på museet för att fotografera och göra 
anteckningar samt verifiera uppgifter om utställningarna och kontrollera 
tolkningar. Det är främst besökarnas fotografier och kartor samt 
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intervjuer som ligger till grund för analys och tolkning av besöken. När 
det gäller analysen av utställningarna har jag utgått från observationer 
med hjälp av fotografier, samt utdrag från de skrivna texterna. 
Anteckningarna kring utställningarnas design fungerade främst som 
stödjande för utställningsanalysen. Jag betraktar besöken som fall, eller 
situationer, vars innehåll beskrivs, analyseras och tolkas. 

Validitet handlar om hur metoden kan sägas vara anpassad till 
frågeställningarna, så att forskaren genom studien uppfyller syftet. Här 
kan den designorienterade och multimodala ansatsen sägas stärka 
validiteten, genom att de teoretiska utgångspunkterna görs synliga även i 
metodologin. På så sätt skapas koherens mellan teori och metod. De olika 
typerna av data som förekommer i denna studie kan sägas bygga på idén 
om triangulering, som avser att ge flera ingångar till studiet av 
individernas meningsskapande. I synnerhet fotografierna, kartorna och 
intervjudata är olika representationer som på olika sätt ger gestalt åt det 
som besökarna har förstått. Hammersley & Atkinson (1995/2007) 
förklarar triangulering med hjälp av en analogi till navigation, där de 
menar att fler landmärken ger en säkrare positionsbestämning. 
Triangulering gör det möjligt att med hjälp av olika metoder ringa in och 
på så sätt bestämma ett visst fenomen. Poängen är inte att ge en 
samstämmig bild av fenomenet, utan snarare att fånga in olika slags 
aspekter, vilket bidrar till att ge ett rikare material (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Studiens metodval har också styrts av en önskan att 
producera ett rikt material som ger många olika ingångar för analys. Ett 
multimodalt förhållningssätt till lärande medför att kommunikationen i 
museiutställningen framstår som väldigt komplex. Självklart är det inte 
möjligt att undersöka alla aspekter av lärande, utan föreliggande studie 
har endast lyckats peka sådant som utifrån mitt forskningsintresse 
framstår som relevant (Jfr Kress m.fl., 2001: 17). 

Samtidigt kan vi reflektera över hur forskningsstudiens metodansats 
bidrar till att skapa en särskild iscensättning under besöket. Genom de 
olika uppgifterna till besökarna blir besöket mer formaliserat än vad som 
annars skulle vara fallet under ett ’vanligt’ besök. Jag gör dock inte 
anspråk på att undersöka hur ett ’vanligt besök’ går till. Situationen är i 
ett visst avseende arrangerad på så sätt att besökarna får redskap med sig 
in i utställningen, som de annars inte skulle ha haft. Här blir forskarens 
roll central, genom att denne kan betraktas som den person som studiens 
deltagare primärt har att förhålla sig till i sin kommunikation. Detta är 
måhända inte optimalt, men forskningsdesignen syftar främst till att 
skapa variation när det gäller olika typer av data samtidigt som deltagarna 
ges ett så stort handlingsutrymme som möjligt. Ett relevant påpekande är 
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här också att vi som forskare genom vår närvaro alltid kommer att 
påverka den miljö och de situationer vi studerar. Att exempelvis studera 
människor utan att i förväg berätta om våra intentioner skulle inte vara 
etiskt försvarbart. En neutral observation är alltså inte möjlig att utföra 
och vår roll som samhällsvetenskapliga forskare blir istället att 
medvetandegöra problemet, att förstå och redogöra för på vilket sätt 
forskarens närvaro och de artefakter som introduceras, påverkar den 
aktivitet som studeras (Duranti, 1997: 117). Självklart har jag som 
forskare en roll att spela när det gäller resultatet, genom att jag 
konstruerar objektet och påverkar kontexten. I denna studie har 
ambitionen hela tiden varit att minimera denna påverkan och istället ge 
besökare möjlighet att genom representationer skapa mening kring sitt 
besök. I denna studie utgör redskapen, dvs. digitalkamerorna samt papper 
och pennor, en viktig aspekt av meningsskapandet, eftersom de hjälper 
besökaren att rikta sitt intresse mot olika resurser i utställningen. Jag 
anser inte att redskapen ensidigt styr eller utgör villkor för besökarnas 
meningsskapande. I stället ser jag det som att redskapen ger besökarna en 
ökad möjlighet att göra individuella representationer. Betänk det 
förhållningssätt som några av besökarna anammar, där i synnerhet Bengt 
och Ella tar sin uppgift att fotografera på stort allvar. Särskilt för Ella blir 
uppgiften att fotografera betydelsefull för hur hon tar sig an utställningen. 
Fotografierna och kartorna utgör samtidigt tydliga exempel på hur 
museibesökare ges möjlighet att bidra till den mening som skapas på 
museum. Möjligheten till deltagande kan ses i ljuset av de 
demokratisträvanden som lyfts fram både i forskning om museer och i 
den praktiska museiverksamheten (jfr Axelsson, 2009; Fors: 2006; 
Sandell, 2003; Svanberg, 2009). 

Maktrelationerna är närvarande på museum genom den iscensättning 
som reglerar deltagarnas handlingar. Här finns genom 
utställningsdesignen förväntningar om vad som är central kunskap, vilka 
som är de potentiella besökarna och hur dessa ska engagera sig i det 
innehåll som presenteras. I forskningsdesignen finns en implicit ambition 
att minska maktutövningen i kommunikationssituationen, genom att 
produktionen av data riktas mot flera olika teckensystem. Det kan här 
poängteras att samtliga besökare ställs inför samma villkor. 
Valmöjligheterna för individen liksom de många ingångarna till 
kunskapsobjektet, medverkade förhoppningsvis till att besökarna kände 
sig fria att undersöka utställningen utan krav på prestation eller 
konformitet. I undersökningen visar besökarnas olika tolkningar av 
’uppgiften’ att rita en karta, på ett erkännande av besökarnas agens. 
Kartorna är alla olika och skulle kanske inte inkluderas i kategorin ’karta’ 
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i andra sammanhang, men här blir det möjligt för individen själv att rama 
in uppgiften så att den blir meningsfull (Kress, 2009: 247). 

Intresse och engagemang är två viktiga begrepp i den här 
undersökningen. Jag har ansett det vara viktigt att genomföra 
undersökningen med deltagare som skapar mening kring en utställning 
som de själva har valt att se. Det är detta kriterium, snarare än att 
aktiviteterna skulle ha uppstått av sig själva, som har utgjort premissen 
för undersökningens design. När det gäller urvalets giltighet har principen 
varit ett strategiskt urval där en viss bredd i undersökningspersonernas 
profil har eftersträvats (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 
2007). Urvalet var strategiskt genom att endast svenskspråkiga besökare 
tillfrågades, samt att det skulle finnas en spridning med avseende på 
besökpersonernas kön och ålder. Jag har däremot inte sett det som 
centralt att tolka mitt resultat i relation till informanternas sociala 
bakgrund. Det är inte individerna och det enskilda museet som är centrala 
i min studie, utan hur dessa kan ses som representanter för en institution i 
ett skede av förändring där nya former av kommunikation gestaltas. 

Undersökningen baseras på ett litet urval besök och kan därför inte 
göra anspråk på att vara representativ i detta avseende. Ambitionen har 
istället varit att skärpa blicken och fördjupa resonemangen kring 
meningsskapande på museum. De åtta utvalda besöken ger en detaljerad 
bild av hur besökare skapar mening utifrån de resurser som erbjuds dem. 
Föreliggande studie kan ses i relation till andra, mer kvantitativt 
utformade studier eller studier där forskare undersökt liknande, men mer 
begränsade delar av det kunskapsobjekt som jag riktar mitt intresse mot. 
Skillnaden är att resultaten från min studie blir mer detaljerade vilket i sin 
tur ger en fyllig beskrivning av objektet, i relation till ett designorienterat 
multimodalt perspektiv. Sådana beskrivningar är inte möjliga i 
exempelvis en enkätstudie. Nu lyfter jag fram en mångfald kvaliteter och 
detaljer i en unik kontext, vilket i förlängningen får betydelse för hur vi 
kan betrakta också andra kontexter. 

Vidare finns likheter mellan studiens kontexter och de kontexter som 
finns på andra museer vilket skapar en grund för generalisering i viss 
mån. Genom den teoretiska förankringen och med den begreppsapparat 
som introduceras, samt genom att resultatet tolkas i ett institutionellt 
perspektiv, blir det möjligt att säga något om den vidare kontexten. 
Enskilda personer betraktas här som representanter för en institution, där 
olika tankestilar styr vad som blir möjligt att göra och säga. Vi kan därför 
anta att exemplen som förekommer i denna avhandling har betydelse för 
hur vi kan beskriva och förstå meningsskapande också i andra liknande 
situationer, eftersom exemplen ingår i ett större tankekollektiv (jfr 
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Esaiasson m.fl., 2007; Rostvall & West, 2001). På så sätt visar resultaten 
på hur studien får betydelse även i ett vidare sammanhang. 

Fortsatt forskning 
Här har mitt avhandlingsarbete kommit till sin slutpunkt. Genom studien 
har nya frågor uppstått och jag vill här ägna avhandlingens sista rader åt 
dra upp några riktlinjer för en tänkbar fortsättning. En viktig fråga 
handlar om huruvida studiens resultat är giltiga också i andra 
sammanhang. När det gäller metodologi har den här studien visat hur en 
kombination av metoder kan användas för att utifrån ett designorienterat 
och multimodalt perspektiv studera meningsskapande på museum. 
Forskningsdesignen med utställningsanalys, videdokumentation och 
deltagares produktion av representationer har visat sig vara fruktbar för 
att på olika sätt studera både pågående aktiviteter i en lärandemiljö och 
hur de personer som ingår i studien gör urval utifrån sitt intresse i en 
produktion av representationer. En modell av besökares olika former av 
engagemang har presenterats som en illustration av studiens resultat. Det 
finns därför anledning att genomföra nya studier med liknande upplägg 
också i andra museiutställningar för att undersöka om också andra former 
av engagemang kan identifieras. 

Jag föreställer mig att den utarbetade metoden även skulle vara 
fruktbar i studier av andra fysiska lärmiljöer där besökare navigerar och 
skapar mening i ett definierat rum. Friluftsmuseer, djurparker eller 
temaparker kan här vara några tänkbara alternativ. Även rum för fria 
skapande aktiviteter som exempelvis förskolors ateljéer eller verkstäder 
på kulturhus skulle vara lämpliga för en studie av de 
transformationsprocesser som äger rum då individer tillsammans skapar 
mening kring de resurser som erbjuds. 

Ett annat spår att gå vidare med rör det som kan kallas ett vidgat 
museum, vilket kan ses som ett uttryck för de förändringar som beskrivits 
i denna avhandling. Det som åsyftas här handlar om företeelser som tar 
sin utgångspunkt i samlings- och utställningsverksamhet men som 
sträcker sig utanför själva museibyggnaden. Jag tänker särskilt på hur 
museet genom att använda olika sociala media som bloggar, Facebook, 
Twitter och YouTube, skapar sin identitet och självbild samtidigt som de 
kommunicerar med besökare och ger dem ett möjligt handlingsutrymme 
genom erbjudanden om att bidra till den mening som skapas kring 
exempelvis utställningar och aktiviteter på museet. 
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Summary 

Artefacts, spaces, visitors. A study of meaning-making in museums 

The background of the study is outlined in the first chapter. Museums are 
described as institutions in transition, where a movement towards 
education and audience participation can be identified. The movement 
can be understood in terms of a socio-political awareness, which is being 
manifested in ‘new’ museum practice as well as in museum theory 
(Message, 2006). This change in identity and mission has been described 
in earlier research, and connected to changes in society at large (Bennett, 
1995). Such societal changes comprise new attitudes towards experts, 
authority and knowledge. These changing conditions have also 
contributed to the development of new perspectives on education that put 
emphasis on the social aspects of learning, and furthermore regard 
learning as essentially creative and productive. (Kress, 2009; Selander, 
2008a). 

These issues - the changing role of museums in society, and a wider 
definition of learning - have been the starting point for the thesis. The 
study was conducted at the Museum of National Antiquities in Stockholm 
in 2006 and 2008, and included the investigation of two exhibitions: 
Prehistories I and II. The main objective of the study was to describe and 
analyse how museum visitors engage with and make meaning from what 
is being offered to them in terms of the various resources made available 
in the exhibitions. Yet another objective was to describe and analyse the 
design of the two exhibitions. Eight ‘visiting pairs’ were videotaped, the 
tapes multimodally transcribed (see Kress et al., 2001) and analysed. The 
visitor data also included digital photos and maps produced by the 
visitors’ and analysed for the study. In a comparative analysis, 
descriptions of the exhibition and their analysis and the visitor study were 
discussed in relation to earlier research, and in relation to the issue of 
learning. 

A design-oriented and multimodal perspective on learning has been 
used as a theoretical and methodological framework for the study 
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(Rostvall & Selander, 2008; Selander, 2008b; Kress & van Leeuwen, 
2001; Kress, 2010). Learning is here viewed as a sequence of sign 
making activities, in which individuals transform semiotic resources and 
represent their understanding of a specific subject matter. The results 
from the study were interpreted within an institutional perspective 
connected to contemporary discourses within museum studies. 

In chapter 2, the study is placed at the interface of existing research 
within the field of museum studies and educational research. From that it 
was concluded that theoretically oriented research on museums as arenas 
for learning, have been strongly influenced by constructivist theories of 
learning, in an often normative ambition to create good environments for 
learning. A few recent studies do however introduce alternative 
approaches to the field, by the application of democratic perspectives on 
education and learning. Empirical research on visitors’ learning has to 
some extent focused on learning outcomes and on individual experiences. 
Recently, socio cultural perspectives have contributed to an interest in the 
social dimensions of learning, and there conversation analysis has often 
been used as a methodological approach. Most studies focus on spoken or 
written language, which means that there are only few studies that use a 
multimodal approach to communication and learning. When it comes to 
research analyzing exhibitions, there are different approaches, ranging 
from aesthetic theory to discourse analysis and multimodal, social 
semiotics. From earlier research, I concluded that there is a lack of 
studies, both in a Nordic and in an international context, which links an 
approach to exhibition analysis with a qualitative analysis of visitors’ 
learning. 

Chapter 3 presents the theoretical framework and the central concepts 
of the study. The concept of design is used to direct attention to the 
organizing principles of the exhibitions, where different resources are 
applied and combined in order to represent meanings about prehistory. 
Setting is used as notion to interpret how the design is organized 
physically and as an expression of the institutional framing. A basic 
assumption in this thesis is the understanding of communication as 
multimodal; this has the consequence that I consistently direct my 
attention to several modes in the analysis of the exhibitions’ meaning 
potential. Here, I use the analytical concepts of the ideational, 
interpersonal and textual metafunctions (Halliday 1978; 2004). Design is 
also central as a concept for the description and analysis of visitors’ 
navigation in the exhibition, since meaning-making is understood as a 
creative activity where the visitors form their own ‘learning paths’ 
through the formation and transformation of semiotic resources. Framing 
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is the notion I use to understand how visitors, in these social encounters 
frame the exhibition in relation to their identity, so that it becomes 
meaningful to them. Communication is important as a fundamental 
concept for the thesis as a whole, but it is also used as an analytical tool 
to investigate how visitors make meaning in interaction. By using the 
concepts representation and transformation I put a focus on the 
participants’ interests and interpretation of the world. An important 
premise in the study is the recognition of visitors’ agency, their ability to 
direct their own visit and their way through the exhibition. I use the 
notion of signs of learning to discuss how visitors, through their 
representations, have changed their capacity to make signs as an 
indication of their learning. 

Chapter 4 presents the research methodology. The two exhibitions 
were selected as examples of contemporary exhibitions, produced during 
a process of organizational change. Halliday’s metafunctions were used 
as analytical tools to uncover the exhibitions’ design. Behind the concept 
of these functions lies the basic notion idea that makers of all texts 
simultaneously construct different sorts of meanings. According to 
Halliday, all texts need to represent aspects of the ‘goings-on in the 
world’ (the ideational function); further, they have to be able to represent 
and construct relations between participants in communication (the 
interpersonal function) and they have to present themselves as coherent 
(the textual function). These methodological considerations were guided 
by an interest in transformation of meaning, and how learning can be 
represented. 

Using a mixed methods approach to the collection of data, with video 
documentation; photographs made by the visitors using a camera given to 
them, maps plus interviews, it was possible to get a rich account of the 
visitors’ different ways of engaging in the exhibitions. Visitors in pairs - 
married couples, friends, parent and child, were contacted at the entrance 
to the museum with an invitation to participate in the study. The 
participants were asked to take pictures with a digital camera as they 
navigated the exhibition, and to draw a map of the exhibition, after the 
visit. Short semi-formal interviews were conducted around the visitors’ 
maps and photographs. From total of 16 visits, eight visits were selected 
for analysis; four in each exhibition. The analysis started with a 
multimodal transcription of the videotapes. The data was then analysed 
following a model of Learning design sequences, which gives a structure 
to the description of the learners’ transformation of signs and the forming 
of new signs (Selander, 2008a). For each visit, a comparison of the 
different categories of data and the information that they contributed, was 
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made. The purpose of the comparison was to reflect upon the relevance of 
the chosen methodology, by way of examining how different forms of 
data complement or partly overlap each other. 

In chapter 5, I present the results from the exhibition analysis. This 
shows the differences between the two exhibitions in terms of their 
meaning potential. The analysis of the ideational metafunction makes 
visible how semiotic resources have been selected and combined to 
construct certain meanings. For example in Prehistories 1, there is a 
limited selection of archaeological artefacts, but a considerable amount of 
other semiotic resources; that creates a ‘prehistory’ which is dark and 
intimate. The visitor encounters individuals in contexts that appear as 
‘life-worlds’ which are rather true to the period. Through the 
chronological sequencing of rooms, a coherent ‘story’ is created around 
interpretations of the archaeological material and social history. 
Prehistories 2 uses modern design and a bigger selection of 
archaeological artefacts, in order to create an effect of an open and bright 
‘transit hall’, representing multifaceted prehistory as close to the present 
time. The contexts which have been produced can be considered as a 
meta-reflection of prehistory. The exhibition is structured around themes 
and has a focus on cultural diversity and the use of history. 

The interpersonal analysis was focused on written text and 
photographs. Both exhibitions have texts written in a non-formal style 
with direct speech. Prehistories 1 pose questions to the audience which 
invite participation around archaeological interpretations. Prehistories 2 is 
considered ‘more intellectual’ with meta-level existential questions. 
Photographs of people in Prehistory 1 create a relation to the participant 
visitor through gaze and position on an eye level, which invites 
interaction on a personal level. Photographs in Prehistory 2 are placed 
high up; these offer a more distanced interaction. 

On a textual level, both exhibitions have been defined as coherent 
through their connection to a contemporary academic and archaeological 
discourse. Prehistories 2 also has a connection to a socio-political 
discourse around cultural rights. Prehistories 1 has a marked framing with 
an introduction in several steps. Its chronological structure entails 
‘reading’ step by step. Prehistories 2 is more loosely framed, since it 
lacks a clear introduction and closure. It is organized in ‘modules’ which 
encourages ‘navigation’. 

Chapter 6 presents an analysis of visitors’ meaning-making. Here the 
eight visits were described and analysed in detail, using the model of 
Learning design sequences as a structuring principle. The analysis 
demonstrates the complexity and richness of the material from each visit. 
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Visitors communicate in several modes and different aspects of their 
meaning-making were exemplified. The different visits were compared 
and the visitors’ responses were discussed as different forms of 
engagement. 

Chapter 7 shows a comparative analysis of the different results. The 
forms of visitor engagement are illustrated in a model. Expressive 
engagement was found in instances where the participants reacted 
spontaneously to the appearance of resources that they found 
extraordinary in some way. Narrative engagement was found in instances 
when visitors made a connection between what they saw and their own 
person or with activities that they had participated in. A meta-reflective 
engagement was identified when the participants reflected upon the 
exhibitions’ design or upon archaeological interpretations. The study 
makes visible how the participants frame the exhibition from their 
personal experiences and identity. In this way, they transform the 
available resources in the exhibitions and ‘re-design’ their own unique 
exhibition. For example, some of the participants laid an emphasis on 
exciting and beautiful objects, while others stressed elements of the 
written texts and made a meta-reflection upon issues of gender or 
existential questions. The study puts forward the complexity of learning, 
where learning is regarded as a social and sign-making activity. It also 
stress how meaning-making and learning happens as a transformation in 
several steps. As visitors engage in different semiotic resources, they 
form new signs through their representations, which in turn give them 
new possibilities for making meaning. These transformations are a sign of 
their learning. Through this, the individual receives new tools for 
engaging in the world. 

In the last chapter, the results from the study are interpreted within an 
institutional framework. Museums, as environments for learning, are 
described as institutions guided by rules, routines and conventions which 
structure the possibilities of action for the participants. The institutional 
frame implies that certain actions and ways of organization and ways of 
regarding knowledge become normative, which in turn affects the 
individuals that are part of the institution (Douglas, 1986). This affects 
what is possible to think and do for both exhibition producers and 
museum visitors. In the discussion, I emphasize how, in this thesis, the 
exhibitions can be considered as an expression of the museums’ ambition 
to adjust to a pressure for change. Both exhibitions can be considered as 
examples of ‘new’ exhibitions (Message, 2006), in that they rhetorically 
put forward visitors’ participation, cultural rights, post colonial 
perspectives and immaterial aspects of cultural heritage. Prehistories 1 
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was regarded as a first step in this ambition to change, while Prehistories 
2 was considered to be a more thoroughly realized project of change. 
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Appendix 1. Bakgrund till utställningarna 

Forntider 1 – Utställningsproducentens berättelse 

Riktlinjer för innehåll och arbete 
Lena Hejll engagerades för uppgiften att producera forntidsutställningen 
en tid efter det att planeringen för utställningen påbörjats. Då fanns redan 
ett innehållsmanus, som hon valde att använda som inspiration för sitt 
arbete. Från detta första manus behöll Lena och produktionsteamet idéer, 
som bland annat innebar att människan skulle vara i centrum och att det 
verkligen skulle vara människor med i utställningen. En utgångspunkt var 
också att utställningen skulle behandla hela forntiden, men att det inte var 
nödvändigt att ställa ut allt. Lena menar att det finns många förväntningar 
om hur en basutställning på Historiska museet ska se ut och att ett viktigt 
ställningstagande var att museet nu skulle frigöra sig från sådana 
förväntningar och arbeta mer fritt. Tidigt utkristalliserade sig idén om åtta 
livsöden och att dessa inte skulle placeras in i en lång utvecklingskedja. 
Då skulle det vara lätt att distansera sig från människorna, menar Lena. 
Istället skulle man skapa frusna ögonblick kring individerna, för att inte 
tappa fokus. 

Från början fanns en idé om att lägga upp utställningen som ett möte 
mellan människor, men att man i en uppföljande utställning behövde 
arbeta vidare med detta och gå in och fördjupa sig i olika frågor kring 
människors liv. I Forntider 1 var tanken att mer förutsättningslöst visa 
människor, även om livsödena problematiserades såtillvida att man 
försökte göra det möjligt för besökaren att sätta sig in i hur det var att 
leva då. I urvalet av föremål ville teamet vara konsekvent på det sättet, att 
det som ställdes ut vid varje livsöde skulle kunna vara något som den 
gestaltade personen själv hade haft eller var bekant med. En 
grundläggande hållning under arbetet var att museet inte presenterar 
absoluta sanningar. I texterna bjuds besökaren in och påvisas olika sätt att 
tänka. Genom att ställa öppna frågor till besökarna var förhoppningen att 
det skulle sätta igång funderingar hos dem som läser texterna. 

Teamet ville arbeta med flera olika material, där exempelvis bilder och 
skrivna texter kan fungera på olika sätt; antingen genom att kommentera 
eller kontrastera ett föremål. En målsättning var att skapa en utställning 
där besökaren skulle kunna känna in hur det var att vara människa i andra 
situationer, andra tider, andra kulturer, under andra förutsättningar och då 
kanske mer eller mindre automatiskt jämföra med sig själv. Genom att 
exempelvis använda olika golvmaterial var förhoppningen att människor 
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skulle förmås att känna mer och uppfatta att det fanns skillnader mellan 
olika livsöden och miljöer. Skillnaderna åstadkoms också genom olika 
färger, olika ljusstyrka och genom gestaltning av ute-/innemiljöer. 
Formen och uttrycket användes för att få människor att reagera över att 
det hände något nytt, så att besökarna i förlängningen skulle börja 
reflektera över det som gestaltades. 

Målgruppen för utställningen var skolans lägre stadium, eftersom det 
fanns en stor efterfrågan just från skolorna. Ambitionen var att skriva 
texter som fungerar för en mellanstadieelev, men att texterna även ska 
intressera vuxna besökare. På museet har det fattats ett beslut om att 
utställningar ska innehålla tre olika nivåer av skriven text. På den första 
nivån får besökaren grundläggande information som är lätt att ta till sig. 
På nästa nivå formuleras fördjupande texter som kopplas till 
montersammanhang och slutligen ska det finnas föremålstexter. I 
Forntider finns det därför stora vägghängda texter som berättar om hela 
rummet, om hela livsödet och placerar in det geografiskt och tidsmässigt. 
Tanken är att besökaren ska förstå vad rummet i sin helhet handlar om. 
De mindre montertexterna handlar exempelvis om vad människan kan ha 
gjort eller varit med om, eller vad han eller hon har behövt ha kunskaper 
om för att leva då. Utöver detta finns föremålstexter som innehåller 
uppgifter om fynden med datering och fyndort. 

Om utställningsprocessen 
Arbetet började med att en ’inre’ projektgrupp formades, där 
utställningsproducent, ett antal antikvarier från samlingsenheten och till 
viss del även pedagoger arbetade med innehållsfrågor. I 
gruppdiskussioner valdes åtta olika livsöden ut, liksom de föremål som 
skulle knytas till dem. Antikvarierna föreslog föremål som kunde passa 
till det innehåll som växte fram. Diskussionerna ledde vidare till en 
föremålslista och en synopsis, som sedan lämnades till ett antal 
formgivare som kom med förslag på utställningsformgivning. Ett förslag 
valdes ut och därefter deltog formgivaren Kerstin Olsson på Ahlgren 
Edblom arkitekter i innehållsdiskussionerna, samtidigt som skisser och 
ritningar tog form. Under samma period kopplades också media- och 
kommunikationsenheten in, varpå samtal fördes kring marknadsföringen 
av utställningen och det uttryck som man önskade förmedla. Därefter 
påbörjades textskrivningsfasen, där producenten samt en assistent 
arbetade fram skrivna texter utifrån de underlag som antikvarierna hade 
skapat. Lena menar att textfasen är svår att lösa på ett bra sätt. Innan 
arbetet kan påbörjas, måste mycket av innehållet vara klart. Som det var 
nu kom arbetet igång lite för sent och det fanns inte tillräckligt med tid att 



 296

arbeta med de mindre texterna. Till sist påbörjades byggfasen, med 
montering, hantering, registrering och insättning av föremål samt 
ljussättning. 

Olika kompetenser har deltagit i arbetet med utställningen. Lena har 
varit utställningsproducent och projektledare. Projektledaren planerar och 
leder arbetet, har hand om ekonomin, informerar alla berörda om 
projektet och ansvarar för att tidplanen hålls. Producenten ansvarar för att 
ta fram innehåll och leder arbetet med den kreativa processen. Andra 
parter är antikvarier som har faktaansvar för innehållet och faktagranskar 
texter. Tecknare från museet har jobbat med silhuettskisser i montrarna 
där föremålen ska vara, samt med andra enkla skisser, medan externa 
tecknare har tagit fram tolkande teckningar. En fotograf har ansvarat för 
naturbilder som skapar atmosfär, liksom andra bilder av föremål samt 
bilder av nu levande människor. En fotograf, en regissör och en 
textskrivare utifrån har skapat ett introducerande bildspel. Ett 
teknikföretag har ansvarat för att välja ut och montera teknik, projektorer 
etc. Till detta kommer en formgivare som anlitats externt. Textskrivare 
har Lena och andra varit anställda på museet. Man har anlitat en person 
som arbetat med layout och med råd för produktion av de skrivna 
texterna, där även formgivaren har varit delaktig. I arbetet har också 
ljussättare, elektriker och ljudtekniker arbetat, liksom pedagoger, 
marknadsförare från museets mediaenhet, en person utifrån som tagit 
fram symbolbilden för utställningen och en webbredaktör som ansvarat 
för material på webben. Sammanlagt har 30–40 personer deltagit i 
arbetet. 

Den färdiga utställningen  
En grundläggande hållning, menar Lena, är att låta innehåll och form 
mötas och samspela, så att innehållet får stöd av formen och att formen 
förhåller sig till innehållet. I utställningsproduktionen var dock inte 
formgivaren med från början. Kompetensen köps in utifrån och det blir 
väldigt kostsamt att låta formgivaren sitta med i långa diskussioner. 
Gestaltningen bygger på vad gruppen tyckte var viktigast att berätta om 
respektive livsöde. Formen fungerade understödjande för berättandet, 
vilket också skedde med hjälp av ljud. Formgivaren ansvarade för färg 
och material och hade en nära kontakt med ljussättare. Färgerna var 
således formgivarens val, ett val som i första hand baserades på 
formgivarens intuitiva känsla. De färger som valdes hade enligt 
formgivaren anknytning till de miljöer och livsöden som skulle gestaltas. 

Ljudet skulle vara en hjälp till berättelsen och förstärka den. Hos 
Bäckaskogskvinnan handlade det till exempel om att hon var mamma 
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som levde tillsammans med andra och därför finns det barnskrik, 
eldknaster och röster av flera människor med. Tanken med bilderna är 
dels att förmedla en känsla av att man befinner sig i en viss miljö. Det 
finns också bilder som är tänkta att ge andra associationer och som 
handlar om möten mellan människor. Här har forntida 
människoavbildningar förstorats upp och använts, så att besökaren 
verkligen möter människor ansikte mot ansikte. Där finns också bilder av 
nutida människor. Slutligen finns tolkande teckningar där bilderna 
berättar något som inte berättas med ord. Det kan exempelvis vara 
tolkningen av en scen som förekommer på ett forntida föremål. 

Utställningsrummets form var redan från början begränsande för 
utställningens utformning. Det långsmala rummet innebär att det inte 
finns några alternativa vägar för besökaren att gå. Lena berättar att 
gruppen hade som viktig utgångspunkt att inte presentera forntiden som 
en lång utvecklingskedja, där utvecklingen går från det primitiva till det 
mer avancerade och civiliserade. Man hade först funderingar på att inte 
göra en linjär, kronologisk utställning, men temat med livsödena lade 
trots allt upp för en sådan presentation. I stället skapades ’frusna 
ögonblick’ som en gestaltning av en persons livsmiljö. Syftet med de 
frusna ögonblicken var också att komma ifrån utvecklingstanken och 
istället göra nedslag med olika intervaller på ibland upp till 2-300 år. 
Besökaren skulle möta individer vid olika tillfällen och deras livsvärldar 
skulle vara tydligt åtskilda från varandra. Museet gjorde därmed ett 
medvetet val att inte berätta om vad som sker mellan dessa 
ögonblicksbilder, vilket man hoppades skulle ge upphov till egna 
funderingar hos besökaren. Inledningsvis har man arrangerat en öppen 
yta som har istiden som gemensamt tema. Syftet med detta var att samla 
besökarens uppmärksamhet och antyda att besöket påbörjas genom att gå 
långt, långt tillbaka i tiden. 

Lena menar att hon inte riktigt är nöjd med urvalet i utställningen, 
eftersom det inte finns en jämn spridning vad gäller exempelvis olika 
sociala sammanhang. Det blev så att en stor mängd föremål kommer från 
södra Sverige och att utställningen representerar människor med högre 
status ju längre fram i tiden vi kommer. Lena betraktar utställningen som 
en levande text, i vidgad bemärkelse, där det ska vara möjligt att 
genomföra förändringar. Hon hoppas att både tid och resurser ska vara 
tillräckliga för att göra förbättringar. 
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Forntider 2 – Utställningsproducentens berättelse 

Riktlinjer för innehåll och arbete 
Lena Hejll berättar att tankarna inför arbetet med Forntider 2 först och 
främst handlade om att utställningen skulle vara någonting annat än den 
första delen och att produktionsteamet skulle närma sig historien på ett 
annat sätt. Utställningarna stod i relation till varandra redan från början 
och tanken var att de skulle komplettera varandra och kunna användas 
tillsammans på olika sätt. Vad som också var bestämt från början var att 
utställningen skulle utgå från samtiden på ett mycket tydligare sätt, ”att vi 
var här och nu idag när vi tittade på historien”. En utgångspunkt för att 
göra utställning 2 annorlunda, är att låta den första delen vara 
kronologiskt upplagd medan den andra delen fick ett tematiskt upplägg. 

Lena berättar vidare att museet befann sig i en dynamisk period då 
båda utställningarna togs fram. En omorganisation har genomförts med 
både nya anställda och nya chefer och museet har dessutom gått från en 
mission och vision till en varumärkesplattform. Lena menar att Forntider 
1, men framför allt Forntider 2, förhåller sig väldigt mycket till den 
tidigare visionen och missionen, samtidigt som en profil med 
varumärkesplattform sjösättes och förankrades i huset innan utställningen 
öppnades. Detta medförde en mängd diskussioner internt om hur 
utställningarna var utformade och vilka tankarna bakom den var. Lena 
framhåller dock att ”en utställning är ett barn av sin tid” och att 
diskussionerna säkert inte får betydelse för besökarna, men att de ändå 
skapat spänningar internt. Det var inte möjligt att arbeta om utställningen 
i ett sent skede och man prioriterade istället att vara konsekvent från 
början till slut. 

Den gamla missionen innehöll målsättningen att museet skulle verka 
för att nå nya målgrupper, som till exempel nya svenskar. Detta var en av 
anledningarna till att man ställde frågor i utställningen, som inte skulle 
vara kulturellt betingade. Inspirationen kom från en period av 
kompetensutveckling där man utifrån diskussioner om historiebruk och 
postkolonial teoribildning, försökte vara väldigt observanta på hur man 
betraktade förhistorien. Den nya varumärkesplattformen handlar om att 
museet arbetar mycket mera aktivt mot dem som redan är intresserade, 
med en tanke om att man ska kunna uppleva museet på egen hand i 
mycket större utsträckning. Målgruppen för den första utställningen var 
skolans lägre stadium, medan den andra delen var tänkt för högstadiet till 
gymnasiet med en koppling inte bara till historieämnet utan till många 
andra ämnen också. Vid sidan om skolan är målsättningen annars att 
”bjuda in alla som är nyfikna, gärna med barn och barnbarn.” 
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Om utställningsprocessen 
Att producera en utställning är ett omfattande arbete och i produktionen 
deltog sammanlagt över hundra personer. Om Forntider 1 i stort sett var 
sprungen ur intern kompetens och interna idéer, så deltog fler externa 
kompetenser i arbetet med Forntider 2. Bland annat anlitades tidigt en 
extern samtalspartner med kompetens i historiebruk och arkeologisk 
kunskapstillblivelse. Internt deltog projektledare och producent (Lena), 
flera antikvarier med den arkeologiska kompetensen, pedagoger, 
föremålsassistenter, tecknare, marknadsförare, informatörer och 
mediaproducenter. Externt engagerades formgivaren Anders Rabenius på 
Mondo arkitekter, liksom ljussättare, ljudproducent, mediaproducenter 
samt hantverkare som montertillverkare, snickare, målare och 
mattläggare. 

Arbetet består av flera faser och Lena lyfter fram hur teamet initialt 
lade ner mycket tid på det hon kallar innehållsarbetet. Tidigt påbörjades 
också textarbetet, där flera personer var inblandade. 
Föremålsregistreringen tog också mycket tid, eftersom utställningen 
innehåller så mycket föremål. Därefter följde upphandling med byggfas 
och sedan föremålsinsättning, installationer av ljus och teknik samt tryck 
och uppsättning av texter. Lena lyfter särskilt fram att textfasen är 
arbetsam, då hon uppfattar att det ligger väldigt mycket prestige i att 
skriva texter. Fasen blev i det här fallet extra arbetsam, eftersom flera 
personer var inblandade och det blev onödigt mycket diskussioner i 
gruppen. Den skrivna textens särställning menar Lena hänger ihop med 
att den skrivna texten är det som för många besökare är det mest direkta 
och att det är där besökaren kan fördjupa sig. Personligen ser dock Lena 
gärna den skrivna texten som en del av utställningen. Texten är inte det 
enda som förmedlar budskapet, det gör exempelvis också form, bild, ljud, 
rumsdisposition och pedagogik. Det är viktigt, menar Lena, att skriva om 
arkeologin och föremålen, men det är inte det enda som har betydelse, 
utan det är hela utställningsmediet, där den skrivna texten ingår som en 
del. Producentens kompetens handlar just om att omvandla den 
arkeologiska forskningen och kompetensen till det som besökarna möter. 
De andra personerna som deltar i arbetet har inte samma överblick, utan 
är specialiserade på sin del. 

Den färdiga utställningen 
Frågorna till besökarna var en viktig beståndsdel i utställningens ambition 
att utgå från samtiden och ett postkolonialt perspektiv. Genom att arbeta 
med existentiella frågor hoppas man öppna upp för tolkningar och visa att 
det går att tänka på olika sätt kring förhistorien. Valet av arkeologiskt 
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material var inte så konsekvent som i den första utställningen, där 
materialet samlades kring ett livsöde, i en specifik tid. I Forntider 2 är 
syftet istället att möjliggöra tolkningar genom associationer till 
arkeologiskt material. Genom att fokusera material från olika tider, olika 
geografiska platser, olika kulturer och sociala skikt kan man få helt olika 
svar. Urvalet beskriver Lena som slumpmässigt, då det bygger på fria 
associationer kring de olika frågor som man ville ställa. Hon poängterar 
att där inte finns några fullständiga svar, efter som de varierar beroende 
på de olika besökarnas egen livssituation. 

Lena berättar om att Forntider 2 var ett försök att vara mera i fas med 
forskningen, eftersom det annars tar väldigt lång tid innan forskning får 
genomslag i utställningar. Hon beskriver att det fanns en osäkerhet kring 
hur konceptet skulle tas emot, men poängterar samtidigt att på ett så stort 
museum som Historiska museet och med så många olika utställningar bör 
det finnas utrymme för att prova. Ett krav från ledningen var ändå att det 
skulle ställas ut mycket arkeologiskt material, så att besökaren också kan 
välja att bortse från den form och det upplägg som presenteras och ändå 
ha möjlighet att titta på materialet och läsa om fynden och om varifrån de 
kommer. 

Under arbetet hade Lena och den anlitade samtalspartnern uttryckt 
idéer om att gestalta utställningen som en samtida (flyg)plats där möten 
äger rum och där människor förflyttar sig på olika sätt. Rummets 
gestaltning uppstod sedan i mötet med formgivaren, som lämnade ett 
förslag kring konceptet med en transithall. Det existentiella, att vara 
människa, är centralt i båda utställningarna och där spelar bilderna en 
central roll. I Forntider 2 har man använt sig av bilder på ett medvetet sätt 
så att de ska ge samtida associationer. På samma sätt som i den första 
utställningen rör bilderna i Forntider 2 den existentiella dimensionen, där 
det mänskliga utgör en brygga mellan nu och då. Tanken är att det ska 
hjälpa besökaren att sätta sig in i hur det var i olika arkeologiska 
situationer. Ett exempel är rummet med frågan ”Vem lever du med”, där 
fotografier av de samtida människorna sitter högt upp på väggen och 
blickar ner på besökaren. De skuggfigurer som finns i samma rum, är 
också samtida men skulle kunna tolkas som människor från en annan tid. 
De ”arkeologiska” människorna ville teamet inte sätta en bild på, 
eftersom man inte vet hur de ser ut. Lena jämför med bilderna i den första 
utställningen, där skådespelare användes i introduktionsspelet. Hon 
poängterar att där endast finns en antydan till en miljö och dräkt och att 
det inte handlar om regelrätta rekonstruktioner. 
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Skillnader mellan Forntider 1 och 2 
De största skillnaderna mellan de båda utställningarna är enligt Lena 
upplägget och formen. Den första delen är kronologiskt indelad efter 
årtal, men tvåan har inte alls en sådan tidsmässig logik. Besökaren 
kommer istället in i ett rum som inte ser ut som en förhistorisk 
utställning, utan det är ”någonting annat”. 

I båda utställningarna har man valt att ställa flera frågor till besökaren. 
I ettan är det inte så att man konfronterar besökaren genom att ställa en 
fråga i början. Istället slutar det ofta med en fråga där besökaren själv får 
fundera över möjliga tolkningar. Det är mycket mindre krävande, menar 
Lena. I Forntider 2 börjar man med frågan och har med många frågor 
som saknar svar, även de flesta svaren trots allt finns i montertexter. 

Lena menar att skillnaden mellan de båda utställningarna är viktig och 
att man på olika sätt vill tala om för besökaren vad denna skillnad består 
i. Att få besökare att uppmärksamma och förstå vad upplägget innebär är 
enligt Lena något av det svåraste som finns. Idag finns där en 
introduktionstext, men man har i gruppen diskuterat mycket hur man kan 
göra detta ännu tydligare för besökaren. 
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Appendix 4. Brev till studiens deltagare inför studiens 
genomförande  
 

 

Lärarhögskolan i Stockholm 
Didaktik & Design 
Eva Insulander 

 
FULLMAKT 
Projektbeskrivning 
Reading the museum är en studie som syftar till att studera 
besökares ’läsning’ av samtida museiutställningar med fokus på hur 
besökare tolkar utställningen/skapar mening utifrån de resurser som 
erbjuds. I detta ingår också att studera besökares interaktion med 
varandra. Studien ingår i ett avhandlingsarbete och ett större 
forskningsprojekt, som inleds med denna delstudie på Historiska 
museet. 
 
Metod  
I studien skall besökares handlingar och interaktion i två 
utställningar videofilmas. Besökare utrustas med digitalkamera och 
får instruktioner att fotografera föremål eller inslag i utställningen 
som de finner intressanta eller på andra sätt fångar deras 
uppmärksamhet. Efter detta får besökarna i uppgift att rita egna 
kartor över utställningen, där de också markerar särskilt intressanta 
inslag. Med utgångspunkt i dessa representationer genomförs 
halvstrukturerade intervjuer.  
 
Etik och sekretess 
Deltagarnas namn används endast för att identifiera individer under 
arbetet med materialet. Under denna tid kommer alla 
personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av 
individer att handhas konfidentiellt och under tystnadsplikt i 
enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Insamlade data 
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kommer att användas inom studien; exempelvis under seminarier 
och konferenser med forskarkollegor och vid 
handledningstillfällen. Om forskaren önskar använda materialet 
också i andra sammanhang, ges informanten möjlighet att först 
godkänna detta. Materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt 
att ingen otillbörlig utanför studien kan få tillgång till det. 
Medverkan i studien är frivillig och deltagarna kan när som 
helst välja att avbryta sin medverkan. 
 
    Jag/mitt barn vill medverka i studien och tillåter att 
materialet används i undersökningen, samt som visningsmaterial i 
seminariesammanhang. 
 
 Jag godkänner att forskaren kontaktar mig, om det 
finns en önskan att använda materialet också i andra sammanhang 
 
 
  
 
 
 
 
 
Datum Underskrift 
(Målsmans underskrift om medverkande är under 18 år) 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
Eventuella kontaktuppgifter 
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