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ABSTRACT 

I uppsatsen utvärderas två arkeologiska basutställningar. Det 
är fomtidsutställningarna i Jämtlands läns museum och Väster-
bottens iruseum som behandlas och jämförs. 

Syftet är att studera i vilken grad utställningsproducenternas 
målsättningar når fram till besökarna. Vidare diskuteras faktorer 
i utställningarnas innehåll och form, som kan påverka utställnings-
budskapens tillgänglighet. Slutligen ges förslag på hur forntids-
utställningarna skulle kunna förändras för att bättre motsvara 
besökamas förväntningar, men också för att producenternas mål-
sättningar lättare skall nå fram. 

Utvärderingsmetoden har sin grund i den teoriinriktade utvär-
deringen, en relativt ny inriktning inom pedagogisk utvärderings-
forskning. 

Undersökningsmaterialet består av intervjuer med vuxna utställ-
ningsbesökare, enkäter till skolelever i årskurs 3 och 4 samt 
observationer. 

Uppsatsen visar att man genom utvärderingar av utställningar 
kan påvisa faktorer som påverkar besökarnas möjligheter att till-
godogöra sig utställningsbudskapen. Det är främst i utställningars 
utfornning som brister och förtjänster kan påvisas. Utifrån resul-
taten kan förslag på förändringar ges. 
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FHRORD 

Jag vill rikta ett varmt tack till följande personer utan vilkas 
hjälp uppsatsen hade varit mycket svår att genomföra: 

Gundula Adolfsson, arkeologiska institutionen, Göteborgs Universitet 
Göran Carlsson, Västerbottens museum/ Kulturvetarlinjen, Umeå 

Universitet 
Inger Hammer, Riksutställningar 
Krister Järlgren, Södermanlands museum 
Ulla Keding Olofsson, Riksutställningar 
Agneta Lundström, Statens Historiska Museer 
Gert Magnusson, Riksantikvarieämbetet 
Ragnhild Nitzler, pedagogiska institutionen, Umeå Universitet 
Karin Nilsson, Jämtlands läns museum 
Ove Norberg, Västerbottens museum 
Lars-Göran Spång, Västerbottens museum 
Britta Sundström, Västerbottens museum 
Kajsa-Greta Thofelt, Jämtlands läns museum 
Per-Uno Ågren, Västerbottens museum/ Kulturvetarlinjen, Umeå 

Universitet 

Dessutom vill jag tacka alla lärare som ställt upp med sina 
klasser i enkäten och förmedlat enkätmaterialet. 
Till sist ett tack till Evert Baudou för värdefull handledning. 

Samtliga fotografier är tagna av mig under 1985:,. Omslagsbilden 
är från Gotlands fornsal, år 1983. 

Delar av intervjumaterialet och hela enkätmaterialet finns arki-
verat vid institutionen för arkeologi, Umeå Universitet. 
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1. INLEDNING 

·Anledningen till. mitt val av uppsatsäl!Vle härstalMlar ytterst i 
ett allmänt intresse för vår förhistoria och för hur denna pre-
senteras .• Att uppsatsen kom att behandla museers presentationer 
av femtiden bör ses mot bakgrunden, att arbetet ingår i min 
museiutbildning på Kulturv~tarlinjen,.. Vidare ansåg jag just 
länsmuseer vara lä~liga studieobkekt, eftersom det är där män-
niskor har den bästa möjligheten att ta del av den förhistoria 
som borde - och torde - ligga dem närmast om hjärtat - den egna 
henbygdens. Att valet kom att falla på länsmuseerna i Umeå och 
Östersund,. beror dels på rent praktiska orsaker, som t .. ex. resav-
stånd, dels på att jag redan på förhand visste att de båda mu-
seernas forntidsutstäUningar skiljer sig åt i bl.a. formhän- • 
seende~ Alltså borde en jämförelse och utvärdering av dessa forn-
tidsutställningar vara fruktbar. 

1.1. Stfte 

Syftet med detta arbete är: 
- att genom utvärdering av två arkeologiska basutställningar 

studera i vilken grad utställningarnas budskap når fram till 
besökaren, 

- att försöka klargöra faktorer i utställningarna som påverkar 
budskap~s tillgänglighet, 

- att ge förslag till hur arkeologiska basutställningar skall 
kunna förbättras eller förändras för att budskapen bättre skall 

"nå fram till besökaren. 

1,.2. Problemställningar 

. Uppsatsens syften leder direkt till tre problemställningar: 
1) I vilken grad når utställningarnas budskap fram till besökaren? 
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2) Om informationen når fram i olika grad i de olika utställ.;.',•,~~~~ 
ningarna, vad kan det bero på? 

3) Hur kan~ basutställning om forntiden förändras så att ut-
ställningsbudskapen bättre skall nå fram till besökaren? 
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2. METOD OCH MATERIAL 

för att få svar på de frågor som tas upp i problemställningarna 
måste någon form av metod användas. Den metod som används i den-
na uppsats kan sägas ha sin grund i den teoriinriktade utvärde-
ringen, en relativt ny modell inom pedagogisk utvärderingsforsk-
ning. 
I kapitlet presenteras den teoriinriktade utvärderingen, men för 
att ge en inblick i varför undersökningen bygger på denna modell, 
kommer först en översiktlig beskrivning av den pedagogiska utvär-
deringsforskningens framväxt och innehåll. Därefter presenteras 
uppsatsens utgångspunkter för utvärderingen i avsnittet "Utvär-
deringens teoretiska referensram". 

I övrigt behandlar kapitlet såväl undersökningens som själva 
frågeformulärens uppläggning. 
Kapitlet avslutas med några källkritiska aspekter. Allra först 
kommer dock en redogörelse av vad som tidigare gjorts inom äm-
nesområdet i Sverige. 

2.1. Tidigare forskning i Sverige 

I salTband med 1965 års musei- och utställningssakkunnigas (MUS 65) 
betänkande, genomförde Riksutställningar ett antal undersökningar 
vilka publicerades i boken "Utställningar" (SOU 1974:43). Här, 
som i många andra fall, ägnas en stor del åt museibesökare och 
publikstrukturer, men man behandlar också frågor som rör utställ-
ningsbesöks inverkan på kunskaper och attityder (SOU 1974:43:161ff). 
I de utförda undersökningarna visade det sig att åtminstone skärm-
utställningar inte har någon större effekt på besökarnas kunskaps-
höjning och attitydförändring, utom på studiebesökare och besökare 
som redan har ett intresse för, och är insatta i, ett visst änne 
(Anrell, Hammer & Nylöf 1980:55). Däremot visade det sig att en 
utställning som handlade om u-landsproblem hade en viss, både 
positiv och negativ, attitydförändrande effekt. Utställningen 
skilde sig från övriga undersökta genom att den innehöll mer spe-
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kulativa och känsloladdade inslag (SOU 1974:43:387ff},. 
1973 utförde Nordiska Museet en undersökning som var avsedd 

·att utröna något om utställningars kunskapsförmedlande effekt. 
Ett resultat av undersökningen var att besökarna minns ett fe-. . "; . . .. 
nomen som illustreras med hjälp av ett föremål bättre än ett 
som illustreras med bilder av föremålet (Jamvall & Sandström 
1973:25).'"' I övrigt ägn·as stor del åt besökarnas. sociala och 
geografiska representativitet. 

Eftersom skolan har blivit en allt viktigare målgrupp för 
museerna har det skrivits en mängd litteratu~ om utbildning 
och rwseer." Det är faktiskt den mest frekventa museilitteratu-
ren (Keding Olofsson 1979:11). Undersökningar som behandlar 
elevers reaktioner inför utställningar är däremot sällsynta. 
En mindre enkätundersökning har gjorts i Göteborgs arkeologiska 
museum, där man bad 66 tredjeklassare att skriva uppsatser om 
museibesöket,,.. Modeller och skelett v_isade sig vara populärast 
(Manneby 1982:46), • 

övrig litteratur som jag har läst i sanband med uppsatsarbetet 
har behandlat ännen somt.ex. barn och museer eller museipeda-
gogik .• I dessa skrifter har jag emellertid inte hittat något 
av det som i många fall borde utgöra grunden för innehållet, 
nämligen publikundersökningar. I stället förefaller det som om 
författarna redan på förhand vet hur museibesökare fungerar och 
reagerar i en utställningssituation., 

För närvarande pågår en forskning kring arkeologiska basut-
ställninga~" Det är Gundula Adol fsson, arkeologiska insti tutio-
nen vid Göteborgs Universitet, som i ett avhandlingsarbete ana-
lyserar hur forntiden presenteras i museers arkeologiska bas-
utställningar~ I ett antal kritiska artiklar presenterar Adolfs-
son nydanande tankar om arkeologiska basutställningars innehåll 
och form. Adolfsson menar bland annat att vissa utställningar 
presenterar föremålens historia i stället för människors his-
toria.-. Hon saknar de sanvnanhang föremålen borde vara insatta i 

(Adolfssan 1983:144f). De förhistoriska människorna glöms bort 
alltför lätt,. När de finns med är det ofta i renodlade former 
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av artefaktproducenter eller modedockor (Domei, referat av 
Adol fsson, 1984: 5). 
Gundula Adolfsson ventilerade också sina åsikter vid ett semi-
narium som arrangerades av Riksutställningar hösten 1984. Adolfs-
son utvecklade där sina uppfattningar om arkeologiska utställ-
ningar.. Hon utgick från att en utställning är en struktur som 
skall tala för sig själv; kataloger, guidningar osv. är bara 
tecken på utställningens brister. Vidare betonade hon hur vik-
tig upplevelsen i ett utställningsbesök är. Genom exempelvis 
aktiviteter, humor, att ställa frågor till besökaren, trodde 
hon att·besöket skulle bli mer stimulerande för människor (an-
teckningar från seminarium 84-11-+07). 

Under 1985 har i DIK-forum startats en debatt angående basut-
ställningar ... Grunddragen har varit dels frågan om museerna skall 
använda sig av hjälp utifrån för att formge sina utställningar, 
dels basutställningars innehåll (Sundqvist 1~85:32). 

Det är kanske lämpligt att avsluta med några reflektioner från 
arkeologen Arne B~ Johansen. Han menar att universitetsarkeologin 
måste vidga sin forskningssfär från de traditionella uppgifterna 
till att även omfatta sådana aspekter som förmedling av arkeolo-
gisk kunskapA En sådan forskning bör gälla såväl utarbetande av 
medel och metoder för arkeologisk förmedling, som studier kring 
den verkan förmedlingen har (Johansen 1982:83f). 

2.2. Pedagogisk utvärderingsforskning 

Pedagogisk utvärdering i mer systematisk form kan sägas ha grund-
lagts i USA på 1960-talet. Till en början tilläfil)ades huvusakli-
gen tre utvärderingsmodeller: systemanalytisk modell, målmodell 
och beslutsmodell (Franke-Wikberg 1981:54f). 

Den första modellen används främst i syfte att rationalisera 
och effektivisera utbil~ning. Tillvägagångssättet är ofta att 
olika utbildningsptogram jämförs-med varandra. Nackdelen med den-
na utvärderingsmodell är att graden av ett programs effektivitet 
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vanligen mäts i testpoäng genom att ett fåtal variabler testas 
på ett stol.'t antal individer. Detta leder till ett begränsat 
synsätt _(Franke-Wikberg & Lundgren 1980:75, Franke-Wikberg 1981:53}. 

Även_ utvärderingar med målmodellen har till syfte att effekti-
visera utbildning, men i stället för att jämföra olika program 
med varandra, arbetar utvärderaren med att jämföra ett programs 
effekter med de mål som fastställts~ Nackdelarna är desamma som 
för.den systemanalytiska modellen. En utvärdering enligt målmo-
dellen kan möjligen påvisa vilka mål som uppfyllts, men knappast 
förklara varför resultatet blir som det blir (Franke-Wikberg & 
Lundgren 1980:BOff). 

Beslutsmodellen kan ses som en reaktion på de två förstnärrnda 
utvärderingsmodellerna. Anledningen är att beslutsfattarna inte 
tycktes få fram den information de sökte., Därför innebär besluts-
modellen .att utvärderaren arbetar mer direkt uti från beslutsfat-
tarnas frågeställningar. Risken med beslutsmodellen är att det 
ofta är tveksamt om beslutsfattarna verkligen vet vilken informa-
tion de egentligen behöver (Franke-Wikberg 1981:56). 

Under 1970-talet minskade antalet reformer inom skolväsendet 
i takt med en allmän ekonomisk stagnation ... Större, övergripande 
reformer ersattes av inre förändringar inom skolsystemet .. Den 
pedagogiska utvärderingsforskningen ändrades, efte~som nya fråge-
ställningar dök upp ..• Man ville få reda på hur undervisningen 
egentligen bedrevs_. Den intuitiva utvärderingsmodel~en växte_ 
_fram. Den kan i sin tur indelas i expert- och intressentmodeller, 
beroende på vilk,a kriterier utvärderaren utgår från. 

Utvärdering enligt expertmodellen innebär att utvärderaren, 
vilken ofta har en mångårig erfarenhet inom skolområdet, samlar 

' . 
in fakta och avger ett expertutlåtande, kanske i berättande el~ 
ler kåserande form. 
Intressentmodellens utvärderare arbetar i stället som förmedlare 
mellan experter och de som direkt berörs i undervisningen,. Ut-
värderaren blir en sorts jury som ger ett utlåtande eft,er att, 

.ha hört olika grupper presentera sina åsikter. Intervjuer och 
observationer används (franke-Wikberg & Lundgren 1980:101ff). 
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Nackdelen med de båda undergrupperna av den intuitiva utvärderings-
modellen, är att de är alltför subjektiva och att de saknar teore-
tisk förankring (Franke-Wikberg & Lundgren 1980:114f). 

En allmän kritik kan riktas mot samtliga genomgångna utvärde-
ringsmodeller. Valet av utvärderingsmodell styrs och inramas av 
den ideologi som är aktuell för tillfället.. Av denna anledning 
blir den kunskap som en utvärdering ger, inte inordnad i ett stör-
re kunskapssystein .. Utvärderingens beskrivningar av ett fenomen 
blir därför bara just beskrivningar - aldrig förklaringar (Franke-
Wikberg 1981:58). 

2.2.1. Teoriinriktad utvärdering 

I Sverige har de allra flesta av ovan nämnda utvärderingsmodeller 
använts. Under 1970-talets slut började dock en ny modell utveck-
las - den s.k. teoriinriktade utvärderingen. Den går ut på att 
utvärderaren inte enbart skall beskriva ett fenomen, utan också 
förklara detta, genom att belysa hur fenomenet faktiskt fungerar 
och de villkor som gäller för dess existens (Franke-Wikberg 1981:58f). 
För att dessa mål skall kunna genomföras, måste utvärderaren utgå 
"från en teori och/eller vetenskapligt underbyggda antaganden/kun-
skaper om de fenomen som studeras." (Franke-iHkberg & Lundgren 
1980:145) .. Om en utbildning skall utvärderas bör dess förankring 
i samhället studeras, likväl som själva undervisningsprocessen och 
utvärderingens resultat. Först genom en relatering av dessa tre 
faktorer till varandra, kan fenomen förstås och förklaras. Även 
förändringar bör kunna föreslås (Franke-Wikberg 1981:59). 

Det bör påpekas att teoribegreppet inom teoriinriktad utvärdering 
inte står för en utgångspunkt vilken antingen bekräftas eller fal-
sifieras. genom hypotesprövningar, utan snarare för en förklaring 
eller beskrivning av utvärderarens perspektiv och förhållningssätt 
gentemot det fenomen som skall utvärderas. Eftersom en förklaring 
bygger på olika data, kan nya observationer leda till att den ur-
sprungliga teorin förändras (Franke-Wikberg 1981:61f, Franke-Wik-



- 9 -

berg & Lundgren 1980:147). 
Till skillnad från tidigare utvärderingsmodellers tekniska 

'kunskapsintresse, arbetar man inom den teoriinriktade ~tvärde-
ring~ med att kritiskt granska vad som sker i det som skall 

' . -. 
. utvärderas," 11Utvärderingsuppgi ften kan generellt sägas vara: 

h att skildra vad som sker i det som synes ~ke, 
2,,.. att tala om varför just detta sker samt 
3 .• att ange möjligheterna för hur något annat kan ske. 11 

(Franke-Wikberg & Lundgren 1980:147f). 

2, .• 3,. Utvärderingens teoretiska referensram 

I det föregående avsnittet presenterades grunderna i den teori-
imiktacf~ utvärderingen. Denna relativt nya gren. inom pedagogisk 
utvärderingsforskning används alltså. för att utvärdera olika ty-
per av utbildningsprogram. 
Går metoden att använda vid ett utvärderingsförsök av två arkeo-
logiska basutställningar? Jag tror det_. 

Definitionen av utvärderingsuppgiften, d .• v:.~s. de tre avslutande 
punkterna i föregående avsnitt~ mo~svarar relativt.väl uppsatsens 
syfte och ·problemställningar. 
Vidare sägs i kap_"' 2.2.1. att för att ett fenomen skall kunna 
förstås och förklaras, måste tre faktorer relateras till varandra. 
Dessa är - överfört till uppsatsens tema - museers/utställningars 
förankring i samhället, själva utställningarna och utvärderingens 
resultat.,;, Utställningarna presenteras i kapitlen 3., 4. 0ch 5., 
medan utvärderingens resultat återfinns i kap ... , 6. och 7.. Relate-
ringen sker i kap.- 8.: Vad gäller samhällsförankringen nöjer jag 
mig med att konstatera att 

"museernas mål bör vara dels att ~rbjuda material och 
information som engagerar och stimulerar människornas 
intresse att aktivt deltaga i ett demokratiskt kultur-
liv, dels att genom vetenskaplig_verksamhet medverka 
till förklaringar på de frågor, som uppställes av forsk-
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ningen." (SOU 1973:5:16). Anledningen till att jag inte närmare 
går in på museers/utställningars förankring i samhället, är att 
jag anser det ligga utanför uppsatsens syfte. 

Många människo~ besöker museer. Konstigt nog, skulle man kunna 
tillägga efter att ha läst kap. 2.1 •• Den forskning rörande ut-
ställningar som bedrivits och bedrivs i Sverige, talar sitt tyd-
liga språk. De flesta utställningar påverkar i ringa grad besö-
karen vad gäller kunskapsinhämtning och attitydförändring (SOU 
1974:43:398). Utställningar stimulerar besökarna för lite (Adolfs-
son, anteckningar från seminarium, 84-11-07). 
Varför fortsätter då människor att strömma till museerna? Kanske 
för att lära sig något eller för att roa sig, det är svårt att 
svara på. Uppsatsen gör heller inte anspråk på att besvara denna 
fråga. 

Anledningen till att jag diskuterar ovan närrnda forskningsre-
sultat, är att jag tror att "sanningen" ligger någonstans mitt 
emellan resultatet från SOU 1974:43 och Adolfssons åsikter. 
I SOU 1974:43, kap. 5., anläggs ett kommunikationssociologiskt 
perspektiv. Utställningen presenteras som en plats där olika 
former av kommunikation äger rum (SOU 1974:43:292ff). De i och 
för sig grundligt genomförda och intressanta undersökningarna 
har, enligt min mening, ett grundläggande fel~ Utställningar upp-
delas i antingen kunskapsutställningar eller konstutställningar 
(SOU 1974:43: 166) .• Uti från utställningsproducenternas avsikter . 
utformas de olika undersökningarna. Med ett sådant tillvägagångs-
sätt anser jag, i enlighet med den teoriinriktade utvärderingen, 
att det är svårt att få en riktig bild av hur en utställning fun-
gerar. · 
Gundula Adolfsson - å andra sidan - arbetar efter helt andra 
kriterier. Hon menar att man måste komma bort från tanken att 
människor går till museer för att lära sig något. Det är upp-
levelsen som är det centrala och.därför bör producenterna ändra 
utställningars form och även deras innehåll (se kap. 2.1.). Hon 
hävdar vidare att museerna inte skall vara "några bildnings-
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institutioner" (Domeij, referat av Adol fsson, 1984:4). 
Varför inte gå den gyllene medelvägen? Jag anser det vara en 

självklarhet att museer/utställningar skall vara bildande. 
Bildning behöver ju nödvändigtvis inte vara tråkigt. Tvärtom. 
I en utställning borde förutsättningarna för kunskapsinhämtning 
på ett lustfyllt sätt finnas. 
Jag ser inte någon motsättning mellan en 11kunskaps-" och en 
11upplevelseutställning 11• En konstutställning kan exempelvis 
fördjupa besökarens kunskaper om en viss konstform, medan den 
enklaste skärmutställning med tuschtext kan vara en stark upp-
levelse - bara ämnet intresserar och orden fängslar. 
Begreppen kunskap och upplevelse kan mycket väl vara två sidor 
av samma mynt. 

Detta är i grova drag de tankegångar som styrt undersökningens 
uppläggning. 

2.4. Undersökningens uppläggning 

För att kunna förstå och förklara hur utställningarna fungerar 
används följande tillvägagångssätt. 
Genom litteraturstudier, seminarier och intervjuer uppnås en 
fördjupning i ämnet. Därefter beskrivs de berörda arkeologiska 
basutställningarna. För att ytterligare fördjupa förståelsen för 
vilka budskap utställningarna presenterar, görs ingående inter-
vjuer med utställningsproducenterna. I dessa intervjuer framgår 
också hur man har arbetat för att nå ut med budskapen. Dessutom 
förekommer kompletterande hrevintervjuer med producenterna för 
att onödiga missförstånd skall undvikas ... 
Resultatet av detta arbete står att läsa i kapitlen 3., 4. och 5 •• 

Vid detta stadium har tillräcklig kunskap inhämtats för att 
själva utvärderingsarbetet kan börja .• Det innehåller några olika 
delar. 
- Enkät till skolelever som nyligen har besökt forntidsutställningen. 
Anledningen till att enkät används• är att ett relativt stort 
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underlag snabbt kan erhållas. Att enkäten riktar sig till skol-
barn·, beror på att man i båda museerna här har en stor målgrupp. 
Två klasser från årskurs 3 som besökt Jämtlands läns museum (JLM) 
besv~rar enkäten,. Detsamma gäller för Västerbottens museum (VM). . . . . . . 
Alla klasser fick visningar från respektive museum.. Samtliga 
höll på med momentet stenålder i skolundervisningen. 
Motivet med enkäten är att få svar på i vilken grad respektive 
utställnings budskap når fram till eleven och att få kunskap om 
hur utställningens olika delar fungerar,.;. Dessutom görs försök 
att fånga upp elevens åsikter om hur en forntidsutställning bör 
vara, och till sist huruvida elevens kunskaper om forntiden kom-
mer från utställningen eller från undervisningen i skolan. 

. Enkät till skolelever som besökte forntidsutställningen ett 
år tidigare. 

Skälet till att enkät väljs är detsamma som ovan ... Anledningen. 
till att fråga dessa skolbarn - totalt fyra klasser i årskurs 
4 är att, förutom de motiv som anges ovan, utröna vilken lång-
siktig effekt ett utställningsbesök har. 

- Intervjuer med vuxna ströbesökare. 
Museerna riktar sig ju också till allmänhetenA Genom att inter-
vjua vuxna ströbesökare kan svar av mer kvalitativ karaktär er-
hållaa~ Med vuxna ströbesökare avser jag personer över 15 år 
som besöker utställningen utan att delta i visning av densamma. 
.Syftet med intervjuerna, liksom med enkäterna, är att studera 
i vilken grad respektive utställnings budskap når fram till be-
sökaren, och att få kunskap .om hur utställningens olika delar 
fungera:c,!1-Dessutom gö:rs försök att fånga upp besökarens åsikter 
om hur en forntidsutställning bör vara~ 
Intervjuerna görs efter ett frågeformulär, men har formen av ett 
samtal, där intervjuaren under samtalets gång ser till att få 
svar på samtliga frågor. Fördelen med·detta tillvägagångssätt 
är att frågor av känsligare art, som exempelvis rena kunskaps-
kontroller, lättare kan byggas in i samtalet samt att besökarens 
personliga reaktioner bättre kan komma fram. 
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Till viss del görs intervjuerna på det sätt som Robert L. Wolf 
förespråkar i artikeln "A naturalistic view of evaluation", 
(1980:40). Även Jenny Winters (1973:41) åsikter har beaktats 
vad gäller frågeformuleringarna. 

- _Observation~r av ströbesökare. 
Intervjuer blir gärna lite falska; den intervjuade svarar ibland 
som han eller hon tror att intervjuaren vill ha svaret... För att 
korrigera och kofll)lettera bilden av enkät- och intervjumaterialet 
görs observationer, Här kan iakttas sådana faktorer som hur lång 
tid besökare tillbringar-i utställningen, vilka delar av utställ-
ningen som attraherar besökare mest, vilken text som läses och 
vilka aktiviteter besökare föredrar (Wolf 1980:43). 

2~4.1. Frågeformulärens uppläggning 

Uppläggningen av enkäten och intervjufrågorna styrs dels av re-
sultaten från intervjuerna med utställningsproducenterna, dels 
av frågeställningar som är av vikt för att uppsatsens syfte skall 
uppnås. 

Enkäten till elever som nyligen har besökt forntidsutställningen 
består till en början av s.k. attitydfrågorA Avsikten med dessa 
är att klarlägga elevernas åsikter om utställningen. frågorna 
är utformape så, att eleverna med egna ord skall ge sina synpunk-
ter~ Skälet till detta är att svaren blir mer nyanserade än vad 
som skulle vara fallet om enbart kryssalternativ erbjöds. 

Attitydfrågorna följs av s.k. kunskapsfrågor, vilka är utfor-
made med kryssalternativ. Frågor, där svaret antingen är rätt 
eller fel, kan med fördel utformas på detta sätt. fördelen är 
att bearbetningen underlättas. Efter varje fråga följer en spalt, 
där eleven skall fylla i om kunskapen erhållits i museet eller 
i skolan. Kunskapsdelen är det enda avsnitt_ där innehållet skil-
jer sig åt mellan museerna. Orsaken är att utställningsproducen-
tema har olika kunskapsmässiga målsättningar (se vidare kap. 
3~2., 4.2. och 5.2.). 
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Enkätens·· sista del utgörs av en liten uppsats, där eleven ombe-
des skriva några rader utifrån ett av.två ärnnesalternativ. Mo-
·tivet med uppsatsdelen är att försöka locka. fram de upplevelser 
eleven haft under utställningsbesöket. ... Det bör tilläggas att 
även· attityd.frågorna borde kunna ge antydningar om vilka upple-
velser som varit de starkaste för eleven. 
Enkäten och avsikterna med frågorna hittas i anslutning till 
undersökningsresultaten (se fig. 2. och 5.~ i kap.. 6.2. och 7.2.). 

Enkäten till elever som besökte forntidsutställningen ett år 
tidigare, överensstämmer till stora delar med nyss nämnda enkät. 
Uppsatsen får dock utgå och i stället ersättas med en form av 
upplevelsefråga ( fråga nr 6 i fig. 3-~ och 6. i kap. 6 .• 3 .. och . 
7. 3 •. ). Orsaken till detta är att uppsatsmaterialet i annat fall 
skulle bli alltför stort och ohanterligt att bearbeta. Elevens 
upplevelser torde framgå av enkätsvaren ändå,. 

Intervjufrågorna till vuxna ströbesökare är uppdelade i s.k. 
attityds- och kunskapsfrågor. 
Attitydfrågorna skiljer sig från enkäten i så motto att besöka-
rens avsikter med utställningsbesöket beaktas, och att en grund-
ligare diskussion kring vad en arkeologisk basutställning bör 
innehålla. tas upp •. 
Kunskapsfrågorna är i princip desamma som i enkäterna, dock utan 
kryssa! ternati v,. 
Ae~pekter som belyser besökarens upplevelser av utställningen, 
förväntas framkomma i de svar som ge~ .... Dessutom är de två avslu-
tande frågorna avsedda att utröna huruvj.da besökaren aktivt har 
reflekterat över utställningens ·innehåll ... 
Frågorna och avsikterna med dessa finns presenterade i anslutning 
till resultatet av undersökningen (se fig ... t. och 4. i kap. 6.1. 
och 7 •. 1..). 

Som framgår av frågeformulärens ut formning kommer utvärderingen 
att vara mer kvalitativ än kvantitativ i sin karaktär. 
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2.5. Källkritiska aseekter 

Resultatet av en undersökning av denna art kan innehålla många , 
felkällor. I ett av uppsatsens syften heter det att faktorer i 
u~ställningen,. som påverkar graden av tillgänglighett skall klar-
göras. I denna mening finns ett ställningstagande; graden av 
tillgänglighet tros bero på det som besöks, inte på de som be-
söker. Valet är medvetet. Jag anser mig inte ha möjlighet eller 
kunskap nog att beakta sådana aspekter som besökarens sociala 
tillhörighet, förhandskunskaper, läsvana osv. 
Jag diskuterar inte heller lärarens roll som posi tiy eller ne-
gativ faktor i elevernas besök av forntidsutställningarna. Om 
undersökningen visar sig ge ett resultat där t.ex. en klass 
skiljer sig specifikt från övriga, kommer jag endast att kommen-
tera detta. 

Jag noterar emellertid ålder, kön och härkomst i intervjuerna 
och kön i enkäterna, för att få fram eventuella skillnader i 
svaren mellan exempelvis könen. Om någon skillnad i sva_ren kan 
konstateras, diskuterar jag dessa i undersökningarna. 

övriga felkällor kan vara frågornas utformning och antalet 
obesvarade frågor. Dessa, och andra källkritiska aspekter, står 
att läsa i direkt anslutning till undersökningsresultaten. 
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3. GENOMGÅNG I JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM (JLM) 

I detta och nästföljande kapitel beskrivs de båda forntidsutställ-
ningarna. Dessutom presenteras utställningsproducenternas mål 

t· 

och hur de har gått tillväga för att genomföra dessa mål. 
Avsikten med kapitlen är att utvinna kunskap om ~tställningarnas 

innehåll och form. 
Genomgången börjar med forntidsutställningen i Jämtlands läns 

museum (JLM). 

3.1. Beskrivning av basutställningen "Forntid" 

. ·tttt ·1 ·1t1 .. t::J ···-... ,~. ml ·8 ;,a;.w. \lo.il•-· ·:u; 'tTil I rt;1 ·PTI -~ r-1 '', 

:tm -:im m· :· · ··-
~4 mm ·~~:1: .: ·:: 

.,..:,-i 

..; 
JUtl&nds lMa tr1Jaeuin~ UtatällnintJen •1romtid" 
ligger en trqppa upp, t h ,,,, ontr6n. Erter kJell Otto•aont 

•Ul'llerlaarbete 1984. 

Basutställningen "Forntid" stod klar i mars 1978 (Nilsson, K., 
Sektiorien för arkitektur, 
Chal,ners tekniska högakolo. 

intervju 85-02-07). Anledningen till att en ny basutställning 
uppfördes, var att den tidigare var alltför gammal. Den fungerade 
dåligt och visade för få föremål (Järlgren, K., brev 85-03-21). 

Utställningen är centralt belägen i museet. En trappa upp in-
bjuds besökaren, genom en affisch till vänster om ingången, att 
titta in i utställningen. Redan utanför, till höger om ingången, 
finns en glasmonter som berättar om två djur som fanns i Jämtland 
och Härjedalen före istiden - mammuten och myskoxen. Genom text 
och föremål får besökaren veta hur djuren såg ut och hur man 
kan veta det. En liten karta visar var rester av mammutar och 
myskoxar har hittats. De föremål som visas är en skalle av en 
myskoxe, en skelettrekonstruktion i miniatyr av en mammut samt 
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en bete, halskota och kindtand från mammutar. Speciellt de sist-
nämnda före_målen ger besökaren en tankeställare om storleken på 
dessa förhistoriska djur. 

Själva utställningsutrymmet är ca. 100 kvadratmeter och det 
har formen av en gång med montrar längs sidorna. I två lite stör-
re utrymmen är det tänkt att studiegrupper skall kunna samlas 
(Järlgren, K., brev 85-03-21). 
Utställningen består av 18 glasade montrar, två oglasade diora-
mor, en öppen monter och fyra kartor. Varje monter bildar en en-
het med egen rubrik. I det följande använder jag mig av dessa 
rubriker när jag beskriver de olika montrarna (se skissen nedan). 

/ ~// ½-:--,r-' -=--,.,..,,..,,.---.-er----,~-----=--~-----=-_,,._,_.,.,...-,--%,,,,.,,.......,~,.......,.-~---:--:,-:=-:,--,_,/~/---....--------, 
.// / äldsta / Stenredakap / / Drockajö- / /. 

fynden / .,,. _ fyndet /...,-:::. /,m,: Järn1ldern 

St•nilders-
boplatfl 

Konal / ;1 
/ i:::: - - "' ~; 

I Soffa 

I- LiUeratur -

I Soffa I 

/ 
Dräkt 

J"rakt och 
atatUk 

Rödö- Handel 
l t,,.. Jiirnfra:11-J j/ / / stiillnin4t 

Nödutglng, !ll!at och 
hushAll 

Jakt och 
fiske ,, / / / 

Fritt från skis• ur Jämtlands läns museums arkiv. 

Till höger innanför ingången till utställningen, finns ett dia-
rama som föreställer en strandbunden stenåldersboplats. Kopior 
av stenåldersredskap ligger utspridda kring en eldstad, i vilken 
en svag glöd pyr. Textskyltar med teckningar i förgrunden av dia-
ramat kommenterar föremålens tillverkning och användning. Till 
höger om dioramat finns en mindre informations- och introduktions-
text som berättar om stenålderns längd, vad människor levde av, 
var de bodde och i hur stora grupper de levde. Texten betonar 
också att dioramat ger en bild av hur man tror att det såg ut på 
en stenåldersboplats. En stor karta till höger om dioramat visar, 
med hjälp av röda knappar, var i Jämtland och Härjedalen man hit-
tat stenåldersboplatser och hur många de är. En mindre karta, i 
direkt anslutning till den större, har nutida orter utmärkta, så 
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att det skall vara möjligt att se var stenåldersboplatserna 
ligger i förhållande till dagens bebyggelse. 

Till vänster om ingången är flera glasade montrar infällda i 
väggen. Den första berättar om "De äldsta fynden". Föremål som 
är mellan 5 000 och 7 000 år gamla - älghornshackor, skrapor och 
spetsar - vilar på en bädd av småsten eller på en avsats, klädd 
i säckväv. Ett fotografi föreställande ett ~ällandskap ger mon-
tern djup, samtidigt som besökaren kan associera till de första 
människorna som invandrade efter inlandsisens bortsmältande. 

Under rubriken "Stenredskap" berättas om stenålderns föremåls-
typer. En tidsaxel informerar om att redskapen är från tiden 
4 000 f.Kr. till år 0. Användningen av yxor, spjut- och pilspet-
sar, avslag, skifferknivar och skrapor betonas. Man talar om att 
försök med redskapen visar att de fungerar tillfredsställande. 
Föremålen vilar på ett underlag av näver och skinn. 

I montern 
"Stenredskap" 
behandlas 
olika före-
målstyper 
och deras 
användning. 

I "Tillverkning av stenredskap" visas hur föremålen gjordes. 
Med hjälp av fotografier, text och föremål beskrivs tillvägagångs-
sätten för hur en skiffer- respektive kvartsitpilspets kommer 
till. Besökaren får dessutom veta ungefär hur lång tid det tar 
att tillverka dessa föremål. En tabell visar även tillverknings-
tiderna för många andra stenredskap. Det påpekas också att män-
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niskan i 99 procent av sin tid på jorden varit beroende av sten-
redskap. 

Två skidor exponeras i "Forntida skidor". Texter berättar kort-
fattat att skidorna är från järnåldern samt lite allmänt om ski-
dans användning och utseende. 

I avdelningen "Konst och magi" finns en riktig stenhäll, belyst 
i släpljus, med ristningar av förmodade älgfigurer. En ristning 
är målad med rödfärg och besökaren uppmanas att försöka hitta 
två figurer till,. I text och fotografier berättas det om var och 
varför hällristningar och -målningar gjordes& I två små montrar 
kan besökaren kika in och se dels en älgfigur, dels en föremåls-
samling som är färgad med rödockra. Avdelningen "Konst och magi" 
skiljer sig från de övriga genom att montern inte är inglasad. 

Besökaren kan 
luta sig in i 
montern och 
försöka hitta 
ristningar på 
den äkta sten-
hällen. 

Främst två budskap framförs i "Kontakter mt!d omvärlden". ·oet 
berättas att stenåldern i Jämtland och Härjedalen påverkades 
av kontakter från omvärlden, huvudsakligen från söder och öster. 
Vidare påpekas att medan stora delar av omvärlden hade bronsål-
der, så fortsatte stenåldern i Jämtland och Härjedalen. Flint-
dolkar, bronsföremål och sydliga. yxtyper exponeras. 

I "Brytningstid Skogsgravar" beskrivs hur en ny tid börjar 
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göra sig gällande; de första gravarna dyker upp och man fick 
kontakt med ett helt nytt material - järnet. 

En fyndsamling av mycket välbevarade järnföremål uppvisas i 
"Drocksjöfyndet". Redskapen vilar på en grusbädd och ett foto-
grafi bildar bakgrunden. 

I en något större monter "Järnåldern" omtalas järnålderns 
stora nyheter. Genom stora texter får besökaren veta att de var 
järnet, jordbruket och bofastheten. En tidsaxel ovanför montern 
visar att järnåldern i Jämtland och Härjedalen sträckte sig 
ungefär från år 500 till 1100. En text berättar att de döda bör-
jade gravsättas nära de bofastas gårdar. 

Montern "Begravning" rekonstruerar en kvinnograv. Med hjälp 
av sifferhänvisningar kan besökaren ta reda på vilka föremåls-
rester som hittades i graven. En textskylt berättar om järnål-
derns gravskick. Ett bakgrundsfotografi av en gravhög ger besö-
karen en inblick i hur kvinnograven kan ha sett ut. 

I "Redskap då och nu" får besökaren tillfälle att se hur lika 
dagens verktyg är de som fanns för 1 000 år sedan. I den ca. 20 
centimeter djupa montern exponeras dagens redskap på den bakre 
väggen, medan motsvarande förhistoriska redskap är uppsatta på 
monterglasets insida. Därigenom kan besökaren direkt jämföra 
exempelvis en förhistorisk tång med en nutida. 

Ett relativt stort utrymme upptar "Vapen". Här visas vikinga-
tidens vapenutrustning. 

I ett diorama tas "Järn framställning" upp. Träkol, malm och 
slagg ligger framme. En text berättar om framställningsprocessen. 
På en karta kan besökaren se var i länet man har hittat forn-
tida järnframställningsplatser. 

Under rubriken "Jakt och fiske" beskrivs olika fångstmetoder 
i text och bild. En uppstoppad ripa drar uppmärksamheten till 
sig. I texten påpekas att olika användningsområden för pilspet-
sar ger dem skilda utseenden. Silhuettbilder ~isar att alla slags 
djur jagades. Småsten, kvistar och "snö" ger montern en viss 
miljökaraktär. 

Människors måtvanor under järnåldern omtalas i "Mat och hus-
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håll". En text berättar att förkolnade sädeskorn visar att vete 
och korn odlades~ En handkvarn och en eldstad finns i monterns 
botten. Ovanför eldstaden hänger en järngryta. 

"Handel tas upp i en större monter., Genom en generös föremåls-
exponering får besökaren veta att horn, skinn och järn var de 
artiklar som härjedalingarna och jämtarna bytte bort mot metal-
ler, salt, kläde och glas. En karta visar vikingarnas handels-
och plundringsleder (se även bilden nedan). 

En välbevarad gravurna i 
keramik visas i en egen li-
ten monter, "Rödöurnan". 
En text informerar att ur-
nor av denna typ är till-
verkade i Norge och att 
den visar på de viktiga 
förbindelserna västerut. 

I montern "Handel" 
visar en hög med 
horn, olika djur-
skinn och en mängd 
ännesjärn vilka 
produkter man 
handlade med. 

I "Prakt och status" visas olika prakt föremål i brons och järn. 
En tecknad illustration beskriver dräktspännets funktion. En 
stiliserad figur berättar att nål och spänne köptes av en han-
delsman och att föremålen är tillverkade i Mälarområdet. 

I montern "Dräkt" ger två dockor förslag på hur mans- och kvin-
nodräkter kan ha sett ut. Det betonas hur svårt det är att veta, 
eftersom man endast har små tygbitar och metalldelar att gå efter. 
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Den avslutande montern "Kristendomen kommer Forntiden slutar" 
berättar något om asatron. Vidare far besökaren veta att när 
kristendomen kom, byggdes kyrkorna ofta på de platser dir hedna-
templen,stod. Ett svart/vitt fotografi av en runsten i naturlig 
storlek, avslutar utställningen. Stenens text lyder: "Östman, 
Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro och han 
lät kristna Jämtland. Asbjörn gjorde bron, Trjon och Sven ris-
tade dessa runor." 

Vid två soffor i den inre delen av utställningen finns lite 
litteratur tillgänglig: en engelsk och tysk vägledning till ut-
ställningen, en förteckning över utställningens samtliga föremål, 
en lågstadieklass kommentarer och en tidning, "Forntiden", som 
museet producerat. 

3.2. Utställningsproducenternas målsättningar 

Producenternas målsättning är att ge en översiktlig kunskap om 
det förhistoriska samhället i Jämtland och Härjedalen. 
Man vill skildra den forntida vardagen genom att berätta om ar-
betsliv, religion samt sociala och ekonomiska förhållanden (Järl-
gren, odaterad stencil). 

Vidare vill man ge besökaren en uppfattning om de ekologiska 
förutsättningarnas betydelse; hur människan anpassat sig till -
och påverkat - naturomgivningen. Man vill också visa vad olika 
typer av kulturkontakter har betytt för Jämtland och Härjedalen 
(Magnusson, odaterad stencil). 

Ett annat mål med utställningen är att berätta om föremålens 
funktion; hur de är tillverkade och hur de har använts. Dessutom 
vill man visa hur lång tid det kunde ta att tillverka olika ty-
per av redskap. Man vill även belysa variationer på olika före-
målstyper. 

Producenterna vill också se utställningen som ett komplement 
till den förhistoriska bild som elever bibringas genom skolböcker-
na. Man menar att den norrländska jägarstenåldern är åsidosatt 
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och att det därför är viktigt att presentera den lokala kultur--
historiska utvecklingen i utställningen ... 

Detta är de kunskapsmässiga mål som man hoppas utställningen 
ska~l, förmed+.a.. Man säger också att kunskapsförmedlingen måste 
ske med hj~lp av någon form av upplevelse för besökaren .. Man är 
inte riktigt säker på om utställningen 11Fomtidll kan ge någon 
sådan upplevelse, men när man har visningar försöker man få be-
sökargruppen att skapa sig en bilda~ hur det kunde vara att 
leva under forntiden. Man eftersträvar att besökaren.skall leva 
sig in _i den forntida människans situatio~ Här har således upp-
levelsen- en stor betydelse. 
Man säger också att det kan vara viktigare att ge besökaren en 
upplevelse än ren kunskap. Man anser det nämligen av stor bety-
delse att besökaren känner sig hemma i museet och därför kan 
•sägas att ytterligare ett mål är att skapa en positiv anda i 
utställningen .. 

Man vill också försöka få besökaren. att ana människan bakom 
föremålet ... Man tror att besökaren ofta ser föremålen endast. som 
- föremål; en pilspets är ett stenföremål, inte ett hjälpmedel 
för en förhistorisk människa att skaffa föda. Det gäller att 
försöka få fram att det faktiskt är en människa som har tillver-
kat och an'vänt pilspetsen. 

'Slutligen påpekar man att utställningen endast är en del i 
en större verksamhet, i vilken kunskap em Jämtlands läns för-
historia förmedla~ Utställningen "Forntid" utgör emellertid 
ofta grunden för denna verksamhet. Verksamheten består ·av stu-
diedagar för lärare, aktivitetsdagar för barn och vuxna, läger-
skolor, kurser i förhistoriska tekniker och visningar (Nilsson, 
intervju 85-02-07). 

• 3~3. Utställningsproducenternas tillvägagångssätt för genom-
förandet av de UeE_satta målen 

Innan utställningsarbetet började diskuterade man mycket med 
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lärare om utställningens innehåll och form. 
Utställningen "forntid" byggdes gemensamt av museet_s arkeologer, 
pedagoge~ och tekniker. Den har en kronologisk grundstruktur. 
Besökaren kan "läsa" den i en speciell riktning och då börja 
med "De äldsta fynden" för att avsluta besöket med "Kristendomen . . 
kommer Forntiden slutar 11• Den kronologiska ordningen antyds -
förutom i rubriksättningen - också i montrarnas färgsättning; 
montrar som behandlar stenåldern är klädda i grön säckväv, medan 
järnålderns montrar är röda. Men utställningens utformning med-
ger också att besökaren fritt kan välja olika teman - endast i 
vissa fall är budskapet avhängigt föregående monter. 

f'ör att få utställningens budskap att nå fram, har man efter-
strävat att vara så tydlig som möjligt~ Varje tema tas upp i en 
separat monter och varje monter har en egen avgränsad rubrik. I 
montrarna exponeras föremålen tydligt.9ch den skriftliga infor-
mationen består nästan uteslutande av väl avgränsade textskyltar 
.med uppförstorad maskinskrift. för att ytterligare förtydliga 
vissa företeelser har man ibland använt sig av antaganden och 
rekonstruktioner som inte alltid är helt vetenskapligt under-
byggda ... Detta gäller främst frågor som rör funktionen hos vissa 
redskap. 

f'ör att föra ut sådana mål som skildring av arbetsliv, reli-
gion, .sociala förhållanden och ekologiska förutsättningar, har 
producenterna valt att i olika montrar berätta om exe~elvis 
"Mat och hushåll", "Jakt och fiske", "Järnframställning", "Be-
gravning", "Konst och magi" och "Dräkt",.. Budskapen i de olika 
montrarna _skall tillsammans kunna ge några bilder av det för-
historiska samhällets vardagsliv. 

föremålens funktion tas upp i två montrar. Man har använt sig 
av resultat från olika experiment för att belysa tillverkning 
och användning .• föremålsvariationer skildras helt. enkelt genom 
att många typer av samma föremålskategori uppvisas. 
Man har medvetet arbetat med att visa relativt många föremål, 
av skiftande anledningar. Dels anser man att ett museum bygger 
på föremål och då är museet skyldigt att visa dessa, dels menar 
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man att om många föremål visas, kan besökaren .själ y upptäcka 
variationer i föremålsbeståndet och resonera om varför olika 
föremålstyper existerar. Slutligen kan mångfald visas genom en 
riklig föremålsexponering, så som i montern "Handel" (Nilsson, 
intervju 85-02-07). 
Man menar också att det är viktigt att ge besökaren en möjlighet 
att se det märkliga, det unika. Just detta kan vara av stor be-
tydelse för den upplevelse besökaren får av ett museibesök (Mag-
nusson, brev, mars 1985). 

Genom att i så stor utsträckning som möjligt ha visningar av 
utställrungen, hoppas man lättare kunna ge besökaren en positiv 
upplevelse,. Man anser att det är viktigt att det finns människor 
i museet som kan visa besökarna tillrätta, förmedla utställningens 
budskap och skapa ett intresse för Jämtlands och Härjedalens för-
historia~ DesRa mu3eipedagoger och bidrar också till 
att museet får "ett ansikte". Museet blir inte bara en anonym 
byggnad, utan besökaren vet vem man kan vända sig till vid ett 
senare besök. 

Man tror inte att utställningen i sig är så utformad att den 
ger besökaren en stor upplevelse, men ändå tror man att besökaren 
trivs i den, vilket man anser vara av stort värde., Den opretan-
tiösa, något ar .. atörmäss.i.ga utställningsformen, plus utställningens 
onbonade karaktär, tror man är anledningar till att besökaren 
känner sig hemma. 

Eftersom man är medveten om vissa brister i utställningen skall 
den byggas •Jm inom en snar framtid& Ett av de största problemen 
är att alla i en grupp inte får tillräckligt med plats vid vis-
ningar, så därför skall det bli lättare att samla grupper i ut-
ställningen- Vidare vill man ge utställningen en något öppnare 
karaktär med lite fler modeller, aktivitetef - kanske dataspel -
och genom att låta humorn få ett större utrymme. •. På detta sätt 
hoppas man kunna skapa en mer upplevelserik utställning (Nils-
son, intervju 85-02-07). 

Utställningens målgruee_. 
Som viktigaste målgrupp har man valt grundskolans årskurser 3 
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och 4, eftersom man i dessa årskurser läser om stenåldern respek-
tive järnåldern (Nilsson, intervju 85-02-07). 
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4. GENOMGÅNG I VÄSTERBOTTENS MUSEUM (VM) 

Västerbottens museum. Utställningen 
11romtiden 11 ligger en trappa upp i 
mittenbyggnaden. 
Teckning: Göran Carlsson. 
Ur informationsbroschyr 
om Västerbottens museum .. 

4.1. Beskrivning a'v basutställningen "Forntiden" 

På andra våningen i Västerbottens museum finns den ca. 130 kva-
dratmeter stora arkeologiska basutställningen "Forntiden". Den 
är belägen i samma utrymme som basutställningarna "Renskötsel" 
och "Nybyggarliv". Tillsammans bildar de en enhet som till ut-
gångspunkt har människans utnyttjande av naturresurserna. 

våning1 

Sk 
sl 

Landhöjningsutkik Akv:--· 

Öppnad 1980. 

Handsktummen Video Modell av Ammarnäs 

0 ---, Video 

Björngrav 

Arkeologisk utgrävning 

Basutställningarna "Forn-
tiden", "Nybyggarliv" och 
"Renskötsel". Forntidsut-
ställningen är längst till 
vänster. 
Skiss: Göran Carlsson. 
Ur informationsbroschyr 
om Västerbottens museum. 

En stor monterkonstruktion möter besökaren innanför ingången 
till utställningen. Rakt fram, mitt i blickfånget, simmar våra 
vanligaste insjöfiskar omkring i ett rymligt akvarium. Till hö-
ger om akvariet finns ett stort fotografi, vilket kan ses som 
en gemensam introduktion till de olika utställningarna. Fotogra-
fiet visar vattnet, skogen, ängen och fjället; faktorer som på 
olika sätt haft - och har - stor betydelse för människan i Väster-
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bottens inland. På fotografiet sitter också en skylt som visar 
vilka utställningar som finns i lokalen. Varje utställning re-
presenteras av en viss färg - utställningen "Forntiden" har en 
brun färgton. Färgsättningen går igen i hela utställningsmate-
rialet. I övrigt berättar monterkonstruktionen om människans 
livsvillkor i sommar- och vinterlandet. En grön respektive vit 
färg visar vilka årstider texten behandlar. Montern kan sägas 
bilda ett slags ekologisk bas till de skilda utställningsdelarna. 

Både till höger och vänster om ingången får besökaren veta att 
"utställningen Forntiden berättar om Västerbotten från inlands-
isen till medeltiden." 

Högra sidan domineras av en ca. två kvadratmeter stor modell, 
som illustrerar en arkeologisk utgrävning av en förhistorisk bo-
plats. Utställningsproducenterna kallar denna modell för boplats-
preparat och den termen kommer i det följande att användas. Mo-
dellen lutar mot betraktaren och ger en god överblick över om-
rådet. Ett schakt är draget genom en sänka och en vall, en eld-
stad visar sig under en rotvälta och i en strandkant skymtar 
några lösfynd. Dessutom ligger diverse arkeologisk utrustning 
utspridd. Med hjälp av text och fotografier får besökaren veta 
hur arkeologen arbetar. Två illustrationer, en målning och ett 
mini-diorama, kan ses som rekonstruktioner, byggda på den kun-
skap som arkeologen fått fram av utgrävningen (se bild nedan). 

Boplatspreparatet lutar 
mot besökaren. Text och 
illustrationer visar 
arkeologens arbete. 
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Intill boplatspreparatet visas vilka grannvetenskaper arkeologen 
kan vända sig till för att få svar på frågor som rör ålder samt 
djur- och växtbestånd. 
En liten skärm på andra sidan boplatspreparatet tar upp proble-
men med arkeologisk datering. En pilspets i sten från järnåldern 
får illustrera skillnader i teknologi och ekonomi mellan inland 
och kust~ I direkt anslutning ligger ett faktarum. Där finns möj-
ligheter till mer ingående studier genom faktablad, tidskrifter 
och lite annan litteratur. Två videofilmer om stenåldersliv är 
tillgängliga. Dessutom finns en liten monter, där det är tänkt 
att nya arkeologiska fynd skall presenteras. 

Till vänster om ingången börjar "Stenåldersliv". En introdu-
cerande text berättar att man främst livnärde sig på jakt och 
fiske. I inlandet innebar det stora flyttningar, eftersom ut-
budet av djur varierade mellan sommar och vinter~ Detta åskåd-
liggörs genom en kartbild. Två mini-dioramor visar sommar- res-
pektive vintervistena. En mindre karta berättar om hur man vid 
kusten slapp flytta så mycket, eftersom havet kunde erbjuda andra 
utkomsmöjligheter (se bild). 

Stenåldersli v 
visas genom 
föremål, text, 
bilder och 
modeller, 

En skärm tar upp problemet med att många andra material som an-
vändes under stenåldern inte har bevarats. Man undrar om det skall 
kallas stenålder över huvud taget. I små montrar visas de vanli-
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gaste, äldsta och flesta fynden i Västerbotten. Även flintim-
porten behandlas. 

Stenteknologin får ett relativt stort utrymme. Olika tillverk-
ningstekniker illustreras genom fotografier och föremål. De sten-
material som använts presenteras kortfattat. Skaftning av sten-
redskap demonstreras. Vidare omnämns förklaringsproblemen kring 
det s.k. nordbottniska redskapet. 
Hela golvytan i hörnet är täckt av en träplatta. Om besökaren 
ställer sig på den börjar en liten bäck flyta fram. Man föreslås 
att slipa skiffer mot stenhällarna i bäcken. 

Keramiktillverkning tas upp. Frågor ställs till besökaren om 
olika tillverkningstekniker. En kruka exponeras i en monter. 

Bronsgjutning diskuteras. Besökaren får veta att bronsgjutning 
var sällan förekommande i Västerbotten, och att när den förekom 
var det ofta föremål med dålig kvalitet som tillverkades. 

På en skärm med rubriken "Bilder och ornament" visas en kopia 
av länets enda hällrnålning samt olika typer av utsmyckning av 
föremål. Frågor om orneri~gens funktion ställs. 

Landhöjningen har fått ett betydande utrymme genom det utkiks-
fönster som finns över Umeå stad. Genom att dra i tre olika spa-
kar kan besökaren få en föreställning om hur utsikten såg ut från 
Gammlia 1300 f.Kr., 500 f.Kr. och 1000 e.Kr. 

Genom kartor 
kan landhöj-
ningen stu-
deras. 
I bildens 
nederkant 
uppmanas 
besökaren 
att kika in 
i en grav. 
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fyra kartor, sammankopplade med numrerade f~nd och bJlder av_ 
fasta fomlänningar, från ca. 3500 f~Kr~, ca. 1500 f.Kr., ca • 
. 500 f.Kr. och ca~ 900 e.Kr., visar dels landhöjningen, dels fö-
remåls- och fomlänningstyper under olika tider av förhistorien 
i Umeåtrakten (se bild föregående sida). 
Ett lågt beläget titthål inbjuder till att se in i ett gravröse. 
Gravskickets utveckling behandlas i en översiktlig text.. 

I övrigt kan sägas att även den ekologiska introduktionsmon-
tem kan studeras från en arkeologisk synpunkt~ Där finns pl.a. 
växtlighetens utveckling i länet efter istiden, olika fångsttek-
niker och en kort diskussion kring problemet om förekomsten av 
bevarade älg- respektive vildrenben. 

4~2~ Utställningsproducenternas målsättningar 

Producenternas övergripande målsättningar med samtliga utställ-
ningsdelar är att berätta om Västerbottens kulturhistoria ur ett 
ekologiskt perspektiv. 
Anledningen till att en ekologisk grundstruktur valts - framför 
en kronologisk - är att naturförutsättningarna varit så skiftande 
mella oli~a delar av länet. Detta innebär att det kulturhistoriska 
materialet från ett visst tidsskede uppvisar .många olika kul.tur.,.. 
former,., Det är således svårt att i en_ kronologisk utställning 
presentera det som varit speciellt_ karaktäristiskt för en viss 
tid. 
Man anser det mer givande att sortera upp kulturinvent_ariet efter 
de naturmiljöer som varit bestämmande för den västerbottniska 
historien~ En uppdelning mellan å ena sidan fjäll och inland, och 
å andra sidan kust och vattendrag verkar meningsfull, ef~ersom 
de representerat så skilda förutsättningar.-;. fjällen och inlandet 
har uppvisat mer traditionella näringsformer som fångst-, ängs-
kultur och renskötsel, medan kusten och vattendragen varit typ•iska 
innovationsområden med urbanisering, industrialisering och ett 
specialiserat åkerbruk. Denna uppdelning kan också ses som ett 
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slags kronologi, där inlandsnäringarna står för en äldre tid.s-
epok än vad kulturformerna i,älvmynningsområdena gör (Ågren, 
'intervju 85-01-24). 

Historiskt sett är fångsten det mest karaktäristiska inslaget 
·för resursutnyttjandet i Västerbottens inland. Att fångstens be-
tydelse skall belysas i en förhistorisk utställning är därför 
en naturlig utgångspunKt för utställningsproducenterna. 

Vidare vill man i utställningen berätta om teknologiska för-
hållanden., Man vill visa hur föremål har tillverkats och använts. 

Ett annat mål med utställningen är att ge en bild av arkeolo-
gens arbete~ Man vill visa hur arkeologisk sakkunskap uppstår, 
så att besökaren kan få ett intryck av hur museets tolkningar 
och rekonstruktioner har framkom:nit. 

Att betona landhöjningens betydelse för landskapets utseende, 
och för datering och lokalisering av förhistoriska företeelser, 
är ett annat mål med utställningen (intervjuer med Carlsson 85-
01-18, Spång 85-01-17 & Ågren 85-01-24). 

Ovan har utställningsproducenternas konkreta mål med utställ-
ningen "Forntiden'~ presenterats. Förutom dessa finns det mer 
övergripande mål som är giltiga för sa~tliga utställningsdelar. 
Eftersom även dessa är av intresse för undersökningen, följer 
här en ko1·t uppräkning. 

Utställningen skall själv kunna berätta, utan att vara beroende 
av visningar (Carlsson & Ågren 1982:74, Carlsson, intervju 85-01-18). 

Utställningen bör ha 'ett tonfall som visar respekt för människor" 
(Carlsson & Ågren 1982:101). 

Den pedagogiska uppgiften skall vara grundläggande (Carlsson & 
Agren 1982:72). 

Utställningen skall väcka nyfikenhet och aktivera besökaren 
till eget sökande (intervjuer med Carlsson 85-01-18, Spång 85-01-17 
& Ågren 85-01-24). 
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4.3. Utställningsproducenternas tillvägagångssätt för genom-
förandet av de UEE,Satta målen· 

Före själva utställningsarbetet uppsattes en teoretisk modell 
som gick ut på att indela varje utställningsavdelning i tre en-. . 
heter: miljöbild, faktarum och aktivitetsprogram. Tanken var att. 
miljöbilden skulle fungera som en upplevelse och stimulera besö-
karen att gå vidare (Carlsson & Ågren 1982:73, Ågren, intervju 
85-01-24). 
I utställningen "Forntiden" utgörs miljöbilden av modellen av en 
arkeologisk grävningsplats, medan övriga delar kan ses som fakta-
rum och aktivitetsytor. Även den introducerande monterkonstruk-
tionens akvarium i entrån till utställningsplanet, är tänkt som 
en miljöbild; ett överraskande moment som gör besökaren nyfiken 
och samtidigt ger en anvisning om att naturförutsättningarna är 
det centrala temat i utställningarna (Ågren, intervju 85-01-24). 

För att få en pedagogiskt lyckad utställning har fackarkeologer 
och pedagog/formgivare arbetat tillsammans under hela utställnings-
arbetet i ett järmördigt förhållande. Man har försökt ikläda sig 
rollen som besökare för att kunna göra utställningen så intressant 
som möjligt för publiken. Mycket av det arkeologiska kunskaps-
stoffet har härigenom kommit att strykas. Enligt Spång (intervju 
85-01-17) har endast ca 10 procent av stoffet använts i själva 
utställningen,. Anledningen till att så mycket försvunnit är att 
stora delar ansågs allt för abstrakta eller för komplicerade för 
att kunna användas i en utställning. Detta överblivna material 
försöker man få användning av till de faktablad som man produce-
rar till faktarummet. 

Man påpekar att man försökt vara så konkret som möjligt och 
förenkla problemen för att få utställningens budskap att nå fram 
(intervjuer med Carlsson 85-01-18. & Spång 85-01-17). Dessa för-
mklingar kan innebära att vissa delar av utställningen inte 
innehåller en sådan vetenskaplig fullständfghet som man kan kräva 
av exel'll)elvis en avhandling. Detta behöver dock inte innebära att 
något osant sägs i utställningen (Carlsson, brev 85-02-17). 
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Ett stort arbete har också nedlagts på att införskaffa föremål 
som inte fanns i museet, för att utställningens pedagogiska av-
sikter skulle kunna genomföras (Spång, o:re\l.:.,:S.5. ... 02-08). 

För att få utställningen att i så stor utsträckning som möjligt 
berätta själv, har man ut format den enligt en s .k. lexi-visuell 
metod, där föremål, modeller, målningar, fotografier och texter 
kompletterar varandra (Carlsson & Ågren 1982:98, Carlsson, intervju 
85-01-18}_., Avsikten är att besökaren skall uppfatta föremål, text 
osv. som en organisk enhet. Den kunskap som utställningen ger 
skall ~Utså inte enbart komma från textinnehållet, utan den skall 
minst lika mycket vara visuell. Det är dessa visuella intryck man 
menar kan väcka nyfikenhet, intresse och skönhetskänsla hos besö-
karen - intryck som kanske stannar kvar i minnet betydligt längre 
än vad textmässiga fakta gör. 
För att ändå få textbudskapen att nå fram, har man valt att ge 
dem en karaktär som man hoppas besökaren skall finna lättillgäng-
lig och lustbetonad. Man har eftersträvat korta texter som står 
i direkt anslutning till den företeelse de kommenterar4 Man har 
till stor del undvikit att ge texterna etikett form, i stället är 
de applicerade direkt på utställningsskärrnarna~ Litterära citat 
har använts för att publiken skall få en annan sorts stimulans 
än den får av rena saktexter. 

En_ basutställning skall vara förnyelsebar .. För att göra en för-
nyelse av utställningen möjlig, har man valt att arbeta med ett 
modulsystern, bestående av 100 x 200 cm stora plywoodskivor som 
är löstagbara från varandra. Samtidigt har man eftersträvat att 
låta utställningens form underordna sig utställningens budskap. 1) 
Man har undvikit att utarbeta ett montersystem som man sedan 
pressar in det arkeologiska materialet i (Ågren, intervju 85-01-24). 

Även föremålen underordnar sig berättelsen ... _Man har ofta valt 
att ha dem infällda i utställningsskärmarna, dels för den lexi-
visuella tanken, dels för att undvika en alltför spektakulär ex-
ponering; det finns en risk att exempelvis en skrapa kan uppfat-
tas främst som ett konstobjekt (Carlsson, intervju 85-01-18). 

Man har velat ge utställningen en öppen karaktär genom att an-
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vända så få säkerhetsanordningar och montrar som möjligt (Carls-
son & Agren 1982:101). Man hoppas att öppenheten skall påverka 
publikens beteende så att den skall tycka om utställningen och 
förstå att man respekterar den. Genom att ställa frågor och genom 
att på olika sätt variera formen av information, hoppas man att 
besökaren skall bli nyfiken och därigenom aktiveras till eget sö-
kande i utställningen (Ågren, intervju 85-01-24). 

De tillvägagångssätt som här beskrivits behandlar främst ut-
ställningens utformning. När det gäller de konkreta målen - att 
berätta om fångst, teknologi, landhöjning och arkeologens arbete 
- kan man i kap. 4-.1. se hur denna utforrming använts för att 
föra fram de olika målen. 

Utställningens målgrupp. 
Utställningen vänder sig till alla besökare, men som målgrupp 
har man valt mellanstadieelever. Gen0m att välja en språklig 
form och en abstraktionsnivå som går fram hos elever på mellan-
stadiet, tror man sig ha skapat en utställningsform som är till-
gänglig för de flesta besökare (Ågren, intervju 85-01-24). 
Man påpekar dock att utställningen innehåller ganska olika in-
formationsnivåer~ Carlsson vill likna utställningen vid en dags-
tidning; den innehåller 11notiser" av olika svårighetsgrad och 
karaktär,-. Besökaren kan "läsa" de notiser som intresserar. Sam-
tidigt menar Carlsson att en av utställningsmediets största för-
delar är att samma formulering kan_ vända sig till människor med 
helt skilda bakgrundsförutsättningar - en husmodell kan vara av 
intresse både för byggnadshistorikern och förskolebarnet (Carls-
son, 1:trev 85-02-17). 

1) Ågren menar att det är en fråga om avvägning. 
Om man helt låter formen underordna sig inne-
hållet är risken stor att utställningen skulle 
bli allt för permanent.~ Om man t. ex. arbetar med 
stora miljöer där modellerna saknar skarvar, är 
det svårt att byta ut inaktuella uppgifter osv. 
(Ågren, intervju 85-01-24). 
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5. JÄMFÖRELSE OCH ANALYS 

I kapitlet jämförs och analyseras resultaten .av de två föregående 

kapitlen. Kapitlet kan ses som en sammanfattning och samtidigt 

sam en utgångspunkt för utvärderingen. 

5.1. Jämförelse och analys av forntidsutställningarna 

Forntid~utställningarna i de båda museerna skiljer sig rätt mar

kant från varandra när det gäller användandet av olika informa

tionskategorier, men också allmänt i karaktär. 

föremål används i betydligt större utsträckning i JLM (ca. 380 

mot ca. 150 i VM). De exponeras både rikligare och tydligare. 

Modeller och dioramor förekommer oftare i VM. Vissa är dess

utom manipulerbara. Sådana aktivitets möjligheter saknas i JLM. 

Även teckningar och målningar är vanligare i VM. 
Text är en annan informationskategori som skiljer sig. mellan 

museerna. I JLM är texten relativt riklig, medan man i VM arbe

tar med kortare texter. 

Både fotografier och kartor används i stort sett i lika stor 

utsträckning i de båda utställningarna. De fyller också, samma 

sorts funktion; som förtydligande illustrationer och miljöbak

grunder respektive information om olika samband. 

Möjligheter till fördjupande bredvidläsning är lika stora i 

båda utställningarna. 

Audivisuella hjälpmedel finns enbart i VM i form av två video

filmer. 

Föredragsverksamhet, visningar, kurser osv. behandlas inte i 

denna uppsats, men nännas bör att sådana verksantieter förekom

mer i högre grad i JLM. 

Jämför man de båda forntidsutställningarnas utseende skiljer de 

sig åt på många sätt. När det gäller framställningsformen har 

man i JLM använt sig av ett enhetligt montersystem, där föremålen 
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bildar.g~unden i den kronologiska berättelsen om Jämtlands pch 
Härjedalens förhistoria. Genom montrarnas rubriker och färgsätt-
_ning uppmuntras besökaren att från ingången följa vänster vägg 
tillbaks till utgångspunkten. Man har valt ett sparsamt ljus 
med, punktbel,ysning på montrar och föremål. 

I VM är framställningsformen annorlunda .• Modeller, teckning~r, 
målningar och aktivitetesmöjligheter används i större utsträck-

' ning tillsammans med föremål för att föra ut utställningens eko-
logiska grundsyn. I stället för ett enhetligt montersystem an-
vänder man sig av skärmar och modeller som bildar oregelbunden-
heter i rummet .. Man har valt en allmänbelysning med ljusinsläpp 
från fönster samt lysrör och enstaka punktbelysning. 

5 .• 2.. Jämförelse och analys av utställningsproducenternas målsätt-
ningar 

I princip är de kunskapsmässiga målsättningarna för de båda forn-
tidsutställningarna tämligen likartade. Man utgår från respektive 
läns specifika förutsättningar och vill uti från dessa berätta om 
forntiden .• 
De ekologiska förutsättningarna anses viktiga. Detta betonas 
dock starkare i VM. 
En teknologisk inriktning på föremålen aoläggs i båda museerna. 
När det gäller att berätta om själva forntiden vill man ge en 
bredare bild av denna i JLM. Här vill man skildra vardagen genom 
arbetsliv, religion, ·sociala och ekonomiska förhållanden, medan 
man i VM nöjer sig med att inrikta sig på fångstens betydelse. 
Här gör sig således den starkare ekologiska inriktningen gällande. 
AAledningen till att andra kunskapsmässiga mål skiljer sig från 
varandra beror förmodligen på respektive läns egenart vad gäller 
fyndrikedom och naturförutsättningar.., I JLM vill man t .. ex. visa 
på olika kulturkontakters betydelse för Jämtland och Härjedalen, 
medan man i VM betonar landhöjningens betydelse. 

Vid sidan av de kunskapsmässiga målen har man i de båda museerna 
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andra, mer svårdefinierbara mål. Jag väljer att kalla dessa upp-
levelsemässiga mål, eftersom de till stor del handlar om att 
stimulera besökaren till olika former av upplevelser. 
I JLM koncentrerar man sig främst på att försöka ge besökarna 
e~ bild av def1 forntida människan; man vill få besökarna ·att ana 
människan bakom föremålen och också skapa en bild av hur det kunde 
vara att leva under forntiden. 
I VM talar man mindre om den forntida människan. I stället vill 
man att utställningen skall stimulera besökarna på olika sätt. 
Utställningen skall väcka nyfikenhet och aktivera besökaren till 
eget sökande .• Vidare skall den ha ett tonfall som visar respekt 
för människor. Denna sista målsättning har sin motsvarighet i 
JLM, där man vill skapa en positiv anda som gör att besökaren 
vill återvända till museet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att målsättningarna för de båda 
museernas forntidsutställningar till vissa delar överlappar va-
randra~ Emellertid går man försiktigare tillväga i VM. I JLM 
är man frikostigare i målsättningarna. Främst gäller detta mål 
som att skildra den forntida vardagen, eller att ge besökaren 
en bild av den forntida människan. 

5.3. Jämförelse och analys av utställningsproducenternas till-
vägagångssätt för genomförandet av de uppsatta målen 

I JLM har man valt att berätta om Jämtlands och Härjedalens för-
historia utifrån ett kronologiskt perspektiv. För att budskapen 
skall nå ut på ett tydligt sätt, presenteras olika teman i se-
parata montra~. Föremålen är alltid i centrum •. Dessa kompletteras 
med text och ibland fotografier, kartor och miljöbakgrunder. 

Även i VM har man eftersträvat att vara så tydlig som möjligt, 
men i stället för att som i JLM använda sig av avskilda montrar, 
har man försökt integrera föremålen med texter, bilder och mo-
deller. Avsikten med detta tillvägagångssätt är att besökaren 
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skall få ett visuellt intryck som skall fungera bättre än vad 
enbart textmässig information till föremålen gör. 

I VM har man låtit utställningens form besämmas av dess budskap, 
medan man i JLM konsekvent använt sig av montrar. 

Den textmässiga informationen består i JLM nästan uteslutande 
av uppförstorad maskinskrift, medan den i VM växlar mellan gnugg-
bokstäver och handskrift. 

Två olika utställningstekniker ställs här mot varandra. 
JLM:s konsekventa föremålsinriktning och monteranvändande mot 
VM:s lika konsekventa miljö- och visualiseringsinriktning. 
Det intressanta är dock att de båda museernas avsikter med sina 
olika tillvägagångssätt är desamma - att på ett så tydligt sätt 
som möjligt nå fram med sina mål till besökaren. 

Frågan är bara var man lyckas bäst~ 

••• i Västerbot-
tens museum? 

i Jämtlands 
läns museum 
eller ••. 
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6. UNDERSÖKNINGEN I JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM (JLM) 

I detta och nästföljande kapitel presenteras resultaten av under-
sökningarna i de båda forntidsutställningarna. Här redovisas först 
ett för båda kapitlen gällande resonemang kring undersökningsre-
sultaten. Därefter följer i tur och ordning resultaten från: 
- intervjuer med vuxna ströbesökare, 
- enkäter som skolelever som nyligen besökt forntidsutställningen 

besvarat, 
- enkäter som skolel~ver som besökt forntidsutställningen ett år 

tidigare besvarat, och slutligen 
- observationer av ströbesökare. 

Som tidigare nämnts är undersökningen mer kvalitativ än kvantita-
tiv i sin karaktär (se kap. 2.4.1.). Detta innebär att undersök-
ningsresultaten bara i vissa fall kommer att presenteras i abso-
lut mätbara enheter. I stället kommer tyngdpunkten i resultaten 
att vila på tendenser. Eftersom intervjufrågorna och huvuddelen 
av enkäten är utformade på det sättet att det är de utfrågades 
egna svar som betraktas som mest väsentliga, kommer svaren ofrån-
komligen att få en spridning som omöjliggör en bearbetning och 
resultatredovisning i absolut mätbara enheter. 
Alternativet för att få mer lättbearbetade och -redovisade data, 
hade varit att utgå från standardiserade intervju- och enkätformu-
lär med givna svarsalternativ. Detta förfaringssätt har dock inte 
ansetts fruktbart i denna typ av undersökning. 

Eftersom det är svarens kvalitet som eftersträvas, vore idealet 
att resultaten redovisas i så obearbetad form som möjligt. Detta 
skulle dock innebära ett stort och oöverskådligt material. För 
att klara denna motsättning presenteras resultaten både i tämli-
gen ursprunglig form och i bearbetad form, där tendenser kan ut-
läsas. Den "ursprungliga" formen är bearbetad såtillvida att 
svaren har nedkortats till nyckelord. 
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Urvalsprinciper. 
När det gäller intervjuer med vuxna ströbesökare har tillvägagångs-
sättet varit att genom observationer välja de personer som på nå-
got sätt tagit del av utställningen. Personer som endast passerat 
uts_tällningslokalen utan att se något över huvud taget har undvi-
kits. 

De skolelever som nyligen besökt forntidsutställningarna har 
utvalts efter samråd med museipedagogerna i de båda museerna. 
lärarna till de klasser som skulle besöka respektive museum i 
april 1985 kontaktades. 

Skolelever som besökt utställningarna ett år tidig~re har ut-
valts som ovan, med den skillnaden att besöken ägde rum i april 
1984. 

Urvalsprincip för observationerna har varit att jag suttit i 
respektive utställning och gjort iakttagelser av samtliga besökare 
tills jag fått 15 observationer i varje museum. 

övriga kommentarer till undersökningen står att läsa i direkt 
anslutning till berörda avsnitt. 

6.1. Vuxna ströbesökare 

I JLM gjordes tio intervjuer under tre dagar, 26-28 april 1985. 
Antalet personer som aktivt eller passivt deltog i intervjuerna 
uppgick till 24 stycken. Av dessa var åtta barn, tio kvinnor och 
sex män. De vuxnas ålder varierade från ca. 20 till ca. 70 år. 
Av de 24 personerna var 17 stycken från Östersund, medan resterande 
sju kom från andra delar av länet och landet. Den genomsnittliga 
tiden för varje intervju var ungefär 15 minuter. 

I figur 1. nedan redovisas intervjufrågorna (gemena) samt an-
ledningarna till varför frågorna ställs (VERSALER). 
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!NTERYJUfllAGOR Till VUXNA STR!IBESllkARI: I JÄMTLANDS LÄNS ~IUS[IJM A.'A.EDNll,ICAR 

0, Antal, kfu, Alde<, hlirk.,...l? ULLGÄNGl.lGA BAJ<G/IUNOSf'Al(TORERS EVENTULLA 
INVERKAN PA SVAREN 

1. Varför bea&te du 

2. du bealilct utst. tidigare? 
2.1. Hur ,alnga ~•r? 
2. 2, ko"""r du tillbaks? 
J. du sett hela utaWlningen? 
4. Hur Ungt var boollket? 
s. Vad t~cker du oo utatillnir.i,en? 
6. Triva du i den? 
7. Vid tyck ar- dU lir aärakil t bra? 
7,1. 
8. Vad tycker du är lldndre bra? 
a. 1. Vorf5r? 
9, Hn <I.i läut mycket ov taxton? 
9 .. 1. Varför inte? 
9.2, Var texten lättlllat? 

J 
] 
} 

10. Gir det bn att fima oig tillrätta 
här pA egen hand, eller skulle du vil• 
ja att niigon rrin Dl.l!Hlet visar utst? 

10. 1. Varför? 
11. ~ad vill W helst se i en förhistorisk 

utotällning? 
11.1. r&r du sedd här? 
11. z. Är det nAgot ,om du tycker fatta• .L 

ulatlillningen? I oå fall, vad? 

12. Yltd levde nänniekoma. frärnat av under 

8ES!ll(ARENS Allll"ill TILL UTST/t-1USl:ET SAi-iT -
HOT! V TILL SCStlKET 
OCSOKMENS ATTITYD HlL UTSTXLLll!NCEN. 
ANUON ll,IGAR TILL A IERBESOK 

UTSTÄI.LNINGOIS ORAGNINGSICR~T 

OCS!ll(ARENS OIC>!MN. UPP!"Ylll,/IJE AV PROOU-
CENTERNAS HAl OM TRIVSAII UlSIÄLlN!NC 

OCLAI! CLLER fAKTORCR I UTSTÄLLNIN!.EN 
UPPLEVS 50H MEST RfSPEXTlVE Hll<ST POSITIVA 
SAi-iT ANLEDNINGAR Till OCTTA 

OCN TEXTHÄSSIGA !NfORHAlIONENS TllLCliNCl.lC-
HET OOI GENOHSLAGSKRAfT 

BESOKARENS ASIIITER 01-1 B(l(lTANOC I UJSTIU.L-
NINCEN. JÄ~llRELSC l'Ell PROOUCEN IERNAS HAi. 
0H V!SN!Nu 

BESOKARENS fURV.IIIITNINGAII AV EN ftlRH!S JU-
RISK UTSliU.ltllNG 
UPPFYUANOC AV fl!RVÄNININCAIINA 
EVENTUELLA LUCKOR I UIST!illtl!HCEN 

1ten'1dem? Uf'f'fVLLANllE AV PROOOCtNT[RHAS KLJ-ISKAPS-
13. Var be>dde ..... 1 l«SS!GA MAI.SÄTININGAJ! 

14, Hur tillv•rk- ....., aina redakop7 
14, 1. Vilka ... terial anvilndea? 
14.2. Hur Ung lid tror dU det k'"'d• ta 

att göra en kvartsitpih:pets? 
1.5. H.ade: 11ran kontakt med andra 0111råden 

under etan6ld•m7 
1.S.1. Hur kan man veta det? 
16. Vilka nyhtrtar kcm i bruc ..-,,ler jäm-

lldem? 

17, Vorför tror du folk koll för att bo-
sätt II aig i dessa t rek ter? 

18, lyck•r dU att du får en inblick i hur 
llännhkoma levde ooder fomtidM? 

18.1. 0.. Ja, på vilket sätt? 
18. 2, Otl nej, varför inte? 

-•-

UTSTÄUN!llCtNS FllRHÅGA ATT C( BrSllKMNA 
IMPULSER TILL AKTIVT RfrLEKIERANOC llVER 
UTSTl(LLNINL'ENS INNE~ALL 
Ul'PtVLLAl<llC AV PROOUCCNl[RNAS HAL 
fAKTORrn SOM PC>SITIVI ELLER NEGATIVT 
PAVERKAR RC~lll<AREN 

I tabell 1. på nästa sida presenteras bearbetningen av intervju-
resultaten. Efter svaren följer för varje intervju dels den tid 
intervjun varade, dels en kort redogörelse för min,a omedelbara 
intryck av intervjuns kvalitet. I dessa intervjukontexter bör 
framkomma aspekter som rör besökarnas upplevelser av utställningen 
och huruvida man aktivt reflekterar över dess innehåll. 



Tab. 1. 
o. 

1. 

(1) 

1 kv,(45) 
2 barn 
tl-sund 

m 
2 kv,(40) 
2 bam 
U-IU\d 
Dalarna 

Gör det jrör bat-
dl och dA nen, Ro-

ligt ae 
hur det 
var förr 

2, IJa 2, 1. 5 ggr/lr 
2, 2. Ny utat, 

Ja {11-s) 
2 ggr/6r 
Visa släkt 
och vänner rorntid 

rolig 

,. IEJ hela Ja 

()) 

kv. ()5) 
1 bam 
11-eund 

Utflykt 
Dräktut-
atälln, 

Ja 
5 ggr/år 
Ny utst. 
Bra sys-
Hlaätt. 

Ej så 
noga 

(4) 

1 11. ( 50) 
Nyin-
rlyttad 

fint vä-
der. Ro-
ligt 

Nej 

Ja 
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(5) 

1 kv,(45) 
1 m,(45) 
Malmö 

Turiat-
resa. 
Besöker 
lllltid 
nMJaeer 

Nej 

Ja 

(6) 

2 kv, (70) 
Il-sund + 
Utanför 

Utstiill-
ningon 
"Linne-
ak,lp" 

Ja (1) 
1 ggr/år 

föreninge 
utet. 

Ja 

4. !ca 5 min, lca 10 mln, Jea 5 min. len 20 min.115 min, 1~ min. 

5, Bra. Bar-
nen trivs 
Får för-
klara rör 
dem 

lira, tntr. 
se vilka 
redskap 
man unv. 

Bre, men 
för lite 
om folk 
& sam-
hälle 

llre upp- !Klart ,r:,p-
laqd Allt lagd Fint 
finns, 111en utfol'ffl3d 
för mkt Informativ 
föremål 

lntuesant 
tex yxor 
skillnad 
rot i dag 

6, !Ja .la Ja (mörkt) !Ja Jo Ja 

7. 
7. ,. visa!!Ristn spän-1Drilkt !l2ll.!. l~an klädsel !!i!! nandc Bra ott man Last om 

!?!!I!.! roar, inblic~ vågor spe- den 
barnen I!.!!!! vackra kulna 

~li-
~8'18 

8, IJämålder 1•ör .mkt _@-1För mkt 
8. 1. tunn retnaTör- stenver'k-

ksr ej se Säger 
ej mkt 

9, eJ 

9.1. ,Gjort 
tidigare 

9, 2, Ganska 
lite liten 

10. fSjälv 
10, 1. IVise barn 

takt 

Till det 
som intr. 
End. till 
det man 
vill veta 
:Grötig, för 
isvår för 
!b&rn 

1tj deo-
ina gång 
Gjort 
tJdigare 

för smått 
& otydlig 

Vicn. 1 ggr [Själv 
ära alg Slippa 

:streaaa 

rör mkt 

Trött-
samt 

Ja, allt 

Intros-
aerad 

Bra Be-
gränsad 
fälbr.svår 

Själv 
Special-
intreaeen 

röremå! in-1Dräkt 
formetl va siiivc'ken 
Orilkt Jakt inlresse-
Hiitv i äiir rar 
miinnioken 
,läm Handel 
Ny°kunär.i," 

Riatn Är I Stenbi-
det älgar? tar T rl-

kiga 

tt<t Allt 

För Text 
emlll Före-
Text mål 

Lätt 
Rubr, 
svåra 

Visning 
Extra di-
mension 
Tal fast-
nar bättre 

Ja 

Intres-
sant 

Lättläst 

Själv 
Text fast-
nar bättre 
iin tal 

(7) 

1 kv.(55) 
1 m. (65) 
ö-sund 

IConat-
utst. + 
fjärilar 

Ja 
2 ggr/år 
Nya utst. 

Ja 

H min. 

l:lro l·t.:t 
att titta 
på 

Ja 

RedGka.e. 
Skicklige 
hontvor-
kare 

Je 

Intres-
sent 

Lätt 
Rubr. 
av&ra 

Själv 
Egen 
takt 

11. (HUr man 
'levde 

11. 1. J'lej 
11.2. I -

Kronol. 
över 
förhist. 
a 
Angst-

gropar 

Vudegsliv ~eker man ~·ur folk 
jSoende anv. förr bodde 

rbete 
aj a aj 

12. 

13. 

14. 

14. 1. !Sten 
14,2. 

15. IJB 
15. 1. I -

16. 

17. 

18. 
18. 1. 

10 minuter 
vårinter-

vjuad 
åordig 

ten 

1S ffll.nuter 
,Tveksamma 
först fo 
kv, toq 
:över liade 
iej sett 

Jakt & Mat 
lirä." Var 
är bamon? 

Jakt 

IVid vetten 

eten !Sten 

!Ja !Nej aj helt !Ja, lite 
ro for att Bostäder Ba Alla fina 

vara liten m Kvinnor seker 
Språk selen. 

25 minuter 
Viinliqa Pr 
otsamma Be 
tanodo ffl&n-
liQ domiriat 
Vapen Jakt 

arn? Sova? 
(Uppq1von 
est ml 

a 
eky..,,..r-

löst End. 
mat 

(8) 

1 kv,(40) 
1 "'· (40) 
t!-sund 

Allffllint 
intresse 

Ja 
1 ggr/år 
Nya utst. 

Ja 

10 flllin-

Bra gjord 
Det 111eata 
finns 111ed 

Ja 

Redskap 
Intree-
"""t 

Skidan 
tJ ngn 
skida 

Hälften 

Tydlig 

Lätt 
Rubr. 
tydl. 

Själv 
Bre text 
räcker 

(9) 

1 kv, (15) 
1 11, (25) 
tl-eund 

IConstut-
ställn, 

Ja 
J ggr/Ar 
Intrl':llae 
ov kul-
turhiat. 

(10) 

I 111. ( 20) 
IJtanför 

Hilitör-
tjänat i 
ll-euod, 
lwl att ae 

3a 
, gång 
Ville 
oe mer 

Ja, nästan I Ja 

5-10 Min, 1, 11in. 

Bra Får ve-1~å diir ta hur n,lct Tr iat med 
00111 hant alla ston-
under sten- klu°"ama 
åldern 

Så där Ja, ,;å där 

fanta-1Redskap 
aiflill Konst jämföra 
& magi span- lika d•-
nende Karta gena 
överairr--

röremåls-
1110nh-arna 
lnleteä-
geode 

Ej allt 

Ser job-
big ut 

Jobbig 

Själv 
Egen 
takt 

oj 

Alla~ 
osv. or1ca: 
ej u all 

Nej 

Lite ror 
lfl<t 

Ja, lätt 

Vien. 1 g 
rir veta 
mer 

er 0111 
vikinga-
tiden 

ej 

e, en del !Nej ;Ja 
endlar 
at Jakt 
SY, 

'

1 O minuter iO minuter 
Tufft par villig 

ätt att få Tnade upp 
ontakt ...,d Skiillltare 

Video och ort in-
onat för terv ju 
tt Jevenda 
öre 
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Utifrån t 9bell 1~ ovan kan följande tendenser i svarBfl utläsas. 

Fråga O. 
Tabellen visar inga tecken på att tendenserna i svaren skulle 
kunna förknippas med faktorer som kön, ålder och härkomst. 

Fråga 1. 
De intervjuade har ofta svårt att ge precisa svar på varför de 
besökte fomtidsutställningen/museet. Emellertid verkar nya ut-
ställningar dra besökare även till forntidsutställningen. 
Fråga 2. 
De intervjuade är personer som med viss regelbundenhet återkommer 
till museet, främst för att se någon ny utställning. 

Frågorna 3. och 4. 
De flesta har gått igenom hela forntidsutställningen och ägnat 
besöket fem till tio minuter. 

Frågorna 5. och 6. 
De flesta besökarna trivs i utställningen och tycker bra om den, 
främst för att den är fint utformad och för att det finns så 
mycket att titta på, t.ex. alla redskap. 
A andra sidan tycker andra besökare att det är för många föremål 
som visas. 

Fråga 7. 
De delar i utställningen som främst attraherar besökarna är "Dräkt" 
för att man visar den förhistoriska människan och hennes kläder. 
Även stenåldersboplatsen är populär, just för att den ger en in-
blick i forntiden. Redskapen anses värdefulla eftersom de är in-
formativa, inte minst jämförelsen mellan forn- och nutida redskap. 
Slutligen upplevs "Konst och magi" som spännande. 

Fråga 8. 
Forntidsutställningens mindre attraktiva delar tycks utgöras av 
de montrar som visar många föremål. De anses intetsägande och 
tröttsamma. En annan negativ synpunkt gäller montern "Järnålder" 
för dess "tunna .innehåll".· 
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Fråga 9. 
I fyra av intervjuerna uppges att mycket av texten i utställningen 
läses; medan man i tre intervjuer säger sig läsa en mindre mängd. 
Att slutligen endast lite text läses uppges i tre intervjuer. 

·oe som läser _mycket av texten anser den vara intressant och 
lättläst. (I intervjuerna framkommer att text läses på olika sätt. 
En intervjuad menar att föremålen drar intresset till sig och att 
texten bidrar till fördjupningen, medan en annan påstår att texten 
bör läsas först för att man skall få kunskap, därefter tittar man 
på föremålen.) 

De som läser mindre text tycker att den ser jobbig ut, att den 
är för liten och otydlig. Någon.säger sig gallra i texten och bara 
läsa de ännesområden som intresserar. 

De som läser endast lite text har antingen läst den tidigare, 
eller också tycker de att det är för mycket text. 

Efter att ha observerat ett antal besökare, upptäckte jag att 
många aldrig läste montrarnas rubriker. Därför började jag fråga 
om dessa i intervjuerna. Resultatet blev att monterrubrikerna an-
ses svårupptäckta av hälften av de intervjuade. 

Fråga 10. 
En majoritet av de intervjuade vill helst gå på egen hand och 
titta i utställningen. Anledningarna till detta varierar: man 
vill gå i egen takt eller visa barnen. Andra menar att en bra 
text räcker., eftersom man ändå minns det man läst bättre än det 
man hört. 
De som föredrar visning av utställningen tycker att man lär sig 
mer, utställningen får en extra dimension. Här hävdar någon att 
tal fastnar bättre än text. 

Fråga 11. 
En utställning om förhistorien bör främst handla om hur folk levde. 
Boende, arbete och fest är saker som borde tas upp. De som anser 
detta tycker inte att utställningen "Forntid" visar sådana före-
teelser tillräckligt mycket. 
En person som vill se en kronologisk översikt över länets för-
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historia menar dock att han får se det. 
För att råda bot på utställningens brister anges olika alter-

nativ. Utställningen borde visa mer av den förhistoriska människan 
och hennes miljö, exempelvis genom en husrekonstruktion. 
En annan möjlighet vore att producera en video "med titeln De 
första jämtarna". 
Någon undrar var forntidens barn håller hus. Slutligen tycker 
någon att utställningen borde visa mer om fångstgroparnas bety-
delse, med tanke på mängden av sådana i länet. 

I svaren på följande kunskapsmässiga frågor (frågorna 12-16) finns 
luckor där de intervjuade inte velat eller kunnat svara. Antalet 
uteblivna svar-redovisas i anslutning till respektive fråga •. 

Fråga 12. 
Jakt anses ha varit det som människor främst levde av under sten-
åldern. 

Fråga 13. 
När det gäller boendet varierar svaren mellan att man bodde i 
hyddor och i grottor~ Att boplatserna hade anknytning till vatten 
framgår i fyra av intervjusvaren. I två av intervjuerna besvaras 
inte frågan. 

Fråga 14. 
Svaren kring redskapstillverkningen är lite diffusa. Att sten 
användes är alla eniga om, men när det gäller tekniken svaras i 
två av intervjuerna att man slog stenar mot varandra, medan en 
annan menar att stenar slipades till yxor •. I fem av intervjuerna 
ges inget svar. 
Detaljfrågan om tillverkningstiden (=16 minuter) för en kvartsit-
pilspets besvaras rätt av en person. övriga svar varierar mellan 
några timmar till två dygn. I sex av intervjuerna.ges inga svar. 

Fråga 15. 
Att Jämtland och Härjedalen hade kontakt med andra områden under 
stenåldern anses klart. I två.fall svarar man inte på frågan. 
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Anledningarna till att mån kan veta att kontakter fanns, sägs vara 
att man i länet hittat olika föremål från andra områden, som exem-
pelvis metallsmycken. I fem av intervjuerna besvaras dock inte 
följdfrågan • 

. Fråga 1~. 
I sju av intervjuerna konstateras att järnet var den stor~ nyheten 
under järnåldern., Odling anges i tre fall, och bofasthet i två. 
I två av intervjuerna erhålls inga svar. 

Fråga 17. 
Anledningarna till varför folk bosatte sig i Jämtland och Härje-
dalen tros vara allmän kolonisering, jakten på villebråd, det 
vackra landskapet och lättheten att ta sig hit från Norge. I fyra 
av intervjuerna besvaras inte frågan. 

Fråga 18. 
1 hälften av intervjuerna anses att man får en inblick i hur män-
niskorna levde under forntiden. Motiven till detta är dock lite 
oklara. En till frågad menar att eftersom utställningen handlar om 
mat och jakt får man en inblick, medan en annan påstår, att a'ila 
de fina sakerna hj ä1per till. 

Bland de som inte tycker att de får någon inblick i forntida lev-
nadssätt, säger man att det beror på att information om bostäder, 
barn, kvinnor och språk saknas. 

6. 2 •. Skolelever som nyligen besökt forntidsutställningen 

Två klasser i årskurs :5 ombads i april 1985 att besvara en enkät 
rörande forntidsutställningen som de just hade besökt. Enkäten 
besvarades av 34 elever, 18 flickor och 16 pojkar. 

I figur 2. på nästa sida redovisas enkäten i dess helhet med 
samtliga frågor (gemena) och anledningarna till varför frågorna 
ställs (VERSALER). 
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I tabell 2. nedan presenteras bearbetningen av enkätsvaren. 
Eftersom inga skillnader i svaren mellan klasserna kan konsta-
teras, presenteras samtliga svar i samma tabell. 

I 
l 

I 

I 
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Tab. 2. JUi) rUclcar 

1. C:.,ai<, llu Bra Bra Bra Bra Sra Bra Bu Bra Bro Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra I 
bra 'Jerk- Spär>-

li,it nonda 

2. 8oddo St'- S&cida Oopl flint, Rödö- Rildö- Röde>- FBE'e- Hllll- Bopl Alla Rlp- - Dr:ilct Bopl Kopio1 Red-
bopl urna uma um• m41 r-i8t ·saker fllla llkap 

2.a, Verk- Vorl<- Gulla - IIArd Lera Cemmal Hya- Ori,il- Fest- Vad i Se hur Läro- - n ... So hu1 len t, Vad d1t 
llgt ligt fin änd! HAll- tialc nal lig t,e,-..., gjord• rik bodde p6 art,et 

hlllor bar Kuslig •ed 
), - llej Nej Noj Djur- Djur-- lloj Nej Nej Nej Noj IN:j Nej Nej Nej Nej 

akirw, akim 
J .. a. - - - - - llemekt ott de - Tydl - - - - - - - -

de djur, Ej te.t. 
gala h.eller 

4, Bodde ltaj Nej - Nej Nej Naj ,i.,. Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Pröva PröYa Nej 
Levde aaker ojiil• ajiilv 

5. Visa Vba Visa Vian Sjilv Visa Bida B/,,;a Visa Båda Visa Båda Yis;i Visa 'lisa Visa Vise 
$.a. - iv·ata. Veta Veta Veta G&r Veta - - Veta . Vete - - - - - -

mer mkt .... fortar ner ""'r ""r 
6. Ja Ja Ja Ja Hoj JNej Ja Nej Jo Ja Ja Ja Ja Jo Jo Ja Ja Ja 

7. Lika Lika Ja Uka Ja Lika Ja lika Ja lika Ja lika Ja Ja llej Nej Lika Lika 

a. Noj Noj Nej Noj Nej !Nej ~~ej Skolan Nej Nej Nej Nej Noj N"j Nej Nej NoJ 

JUi l Pojkar 

,. au Bro Bra era Bra Bra Bra Intr Bra Bro Bre Bra Bn Bra Bra Bra 
Spön- Lär gaMla - ' aig saker 

2. Pil- st .. St«1• Se ...... Veta H~ll- St&- Stl- Hur Vapen Vapen- Vepen Jakt Rip- Rip-
speta t>c,pl saker 111kt .. t- llict r-iat bopl bopl de Jalct Jakt Jokt fäll• fiilla 

bete bodde 
l.a. Fint Intr Kvar - Stor - Yia.oto Verk• - Kul - - - - - fy6--

gjord idag ej lig lig 

J. Nej Vet ej Nej Nej NeJ N•j Noj Nej Naj Nej N•j Nej NaJ Nej Nej Nej , .•. - - - - - - - - - - - - - - - -
4, Mer Mer ~äma Nej Ske- Nej N•J Noj - Hej Nej Noj Naj N&j Nej 

bodde boddo pi lett bodde 
levde levde -.. levde ~-V.tsar Vin \lisa Viao Viea Viea 1"isa Viaa Visa Visa Visa Viaa - Viaa Yiaa Gå 

Sodan Sedan ojölv 
själv 

5.a. - Veta Vet •j Veta Veta Ve-ta Veta - Lära - - Veta - 'Yeta - -.... vad .... eig ..... ... . 
MWlB& 

6. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7. Ntrj Nej Mor pA Naj Naj N"•j Nej Unq•- Bättre Lika i Her i Ja Lika Nej Nej 
utst får museet flllJ&el!lt 11Useet 

8. Nej Noj llej Nej Nej Nej Noj Nej Nej Nej Nej Nej Cöra Nej Nej Nej , 
eld 

JUi l Kunakopsfrågor, flicl<or och pojkar. 

1, 32 rött 2 fel O obesvarade '1 eko len 2) IJIUff'e!t 

2. JO . 4 . 0 " J1 " ZJ " -
). 34 " 0 " 0 . 29 . 26 " 
4. 3' " 1 . 0 H 27 " 22 " 
5. 27 . 7 " 0 H J2 . 19 . 
6. 34 . D . 0 . 29 " 24 " 
1, 11 . 2J . 0 . 1J " 29 .. 
-
8, }4 " 0 . D . 11 . 30 . 
-

Tabellen ovan ger följande tendenser i svaren: 
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Fråga 1. 
Nästan alla tycker bra om utställningen, man får lära sig något 
nytt. 

Fråga 2. 
Bäst anses stenaldersboplatsen vara, främst för att den är verk-
lig och rolig, men också för att man får se hur folk levde. Dess-
utom får man känna på föremålen. 
Några pojkar anser att vapen och jakt är mest spännande. 
Även redskap i allmänhet intresserar, därför att man får se vilka 
verktyg folk arbetade med under forntiden. 
Vidare är "Rödöurnan" populär. Den är både "kuslig och mystisk", 
och "gammal, men ändå hållbar". 
Ripfällan .i montern "Jakt och fiske" anses tydlig och lärorik och 
hällristningen i "Konst och magi" sägs vara festlig. 

En elev besvarar inte frågan. 

Fråga 3. 
Nästan al.la svarar att ingenting är dåligt i utställningen. Två 
flickor, tycker dock väldigt illa om djur skinnen i montern "Handel": 
"Det är hemskt att döda djur och de är ju inte gamla heller". 

En elev svarar .inte på frågan. 

Fråga 4. 
De flesta tycker att utställningen är bra som den är, men vissa 
menar att man borde få pröva att göra saker själv. Andra hävdar 
att utställningen i högre grad borde handla om hur folk hade det, 
hur de levde och bodde. 

En elev besvarar inte frågan. 

Fråga 5. 
I stort sett samtliga är eniga om att visning bör ingå i ett ut-
ställningsbesök. På det sättet lär man sig mer. Många menar dock 
att det efter visningen kan vara bra att få gå själv ett tag på 
egen hand. 

Fråga 6. 

Nästan alla vill besöka museet igen. 
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Fråga 7. 
Ungefär hälften menar att man får lära sig samma saker i utställ-
ningen som i skolböckerna, medan andra hälften hävdar motsatsen. 
Några motiv till detta ges inte, inen några tycker att utställnings-
besöket har varit mer givande. 

fråga 8. 
Inga elever fick göra något själv i utställningen. Däremot fick 
ena klassen göra upp eld i skolan efter besöket (tack vare en s.k. 
skollåda). 

Kunskaps frågorna. 
Som tabellen visar är antalet rätta svar överlag stort. Möjligt-
vis är frågorna alltför lätta, men meningen är ju inte att se hur 
olika elever tillgodogjort sig utställningens budskap, utan sna-
rare att se vilket genomslag utställningsproducenternas kunskaps-
mässiga målsättningar har. 

De som svarar fel på fråga 2 tror att man levde i grottor i berg. 
På fråga 5 är de felaktiga svaren jämnt spridda mellan de båda 
andra alternativen. frågan kan vara alltför komplicerad för en 
nio-tioåring att svara på, eftersom den förutsätter att man har 
kunskap om treperiodsystemets indelning i sten-, brons- och järn-
åloer. På fråga 7 svarar de flesta fel .• Man gissar hellre på 16 
timmar. 

När det gäller skolans respektive museets inflytande på elever-
nas kunskaper, visar det sig att man i de flesta fall anser sig 
ha erhållit kunskaperna i skolan. Undantagen utgörs av frågorna 
7 och 8. 

Uppsatsen. 
Tio elever, tre flickor och sju pojkar, skriver om "När jag be-
sökte forntidsutställningen 11 • Samtliga tar upp vad de tycker b~st 
om i utställningen. Främst har mammutmontern attraherat eleverna. 
Vidare nämns vapen, redskap (Lex. yxor, knivar, pilsp etsar och 
fiskkrokar), hällristningen samt Rödöurnan. Alla uppsatserna är 
kortfattade och vidare resonemang kring de uppräknade utställnings-
delarna saknas. 
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Temat "Jag - en stenåldersmänniska" väljs av 18 elever. Ingen 
större skillnad i berättelserna mellan pojkar och flickor kan 
skönjas. En sammanfattning av _typiska ingredienser i uppsatserna 
följer här. Man bor i en hydda vid en sjö tillsammans med sin 
familj (som kan variera i storlek mellan fyra till 11 personer). 
Männen ägnar sig åt fiske, jakt och fångst. Villebråden är ren, 
ripa och björn. Man tillverkar båtar, pilbågar, spjut och urnor. 
Kvinnorna bereder skinn, gör kokkärl och sköter barnen. Man äter 
rått, kokt och torkat kött, men även fisk och växter. Att offra 
till gudarna är viktigt. När någon anhörig dör, begravs den på-
fallande ofta i en stendös. (Sex elever skriver ej någon uppsats.) 

I stora drag överensstämmer denna bild med den som Ewa Bergdahl 
Bulukin och Gundula Adolfsson presenterar i Populär Arkeologi i 
artikeln "Mamma och jag städade hyddan - Om barns syn på stenål-
dern (1984:16ff): de värderingar som gäller i dagens samhälle 
överförs till förhistoriska förhållanden. 

Det verkar som om forntiden är ett tacksamt ämne för barn att 
tänka sig in i. Frågan är bara hur stor del av impulserna själva 
utställningen ger. Här följer en uppsats som flödar av både kun-
skap och fantasi. 

"Jag - en stenåldersmänniska. 
18 juli. I dag har vi flyttat till en plats nära en stor 
sjö. Den heter visst Storsjön. Vi har byggt en hydda åt 
varje familj. Vi är sju familjer som bor här. Vi försökte 
jaga~ Det gick inte så bra, eftersom vi inte vet var re-
narna brukar hålla till. Vi lyckades i alla fall döda en 
ren. Vi flådde den och hängde upp det mesta köttet till 
torkning. Jag har gjort en ny pilbåge av renens senor. Jo 
blev svårt skadad i morse. Han trampade på en vass kniv 
av kvartsit och den åkte in i foten på honom! så hanlig-
ger och har svåra plågor nu. I morgon ska vi utforska 
platsen. 
19 juli. När jag vaknade i morse hade Jo dött. Vi begravde 
honom i en dös. Vi upptäckte matrester och djurskelett på 
stranden, så det har nog bott människor här före oss. Jag 
har funnit ett ihåligt träd fullt med honung. Vi dödade 
en björn i förrni9dags. Hans hjärta offrade vi till gudarna. 
Vi fann en stor pöl med lera, så vi har gjort en urna som 
vi lade ner i graven till Jo. I morgon ska vi bygga fler 
hyddor. 
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20 juli. I dag har vi gjort fångstgropar. Vi har byggt 
nya hyddor. Vi har upptäckt att leran inte spricker om 
man stampar på den först. I dag kom några människor neri-
från Småland upp till oss, så vi bytte till oss flinta 
mot ett renskinn. Det var svårt att göra upp för det blås-
te så mycket att den slocknade nästan på en gång. Vi gjor-
de metkrokar av renens horn. Jag har gjort en stockbåt. 
Den går fortare framåt om ena änden är spetsig. 
21 juli. När vi vaknade i morse regnade det. Det kom en 
stor blixt som slog ner ett träd. Sedan vågade vi inte 
gå ut på hela dagen för vi var rädda för att regnguden 
skulle bli arg på oss och sända ner en blixt till. Vi var 
så trötta så vi sov mest hela dagen. 
Fyra dagar ur min "Flintas dagbok" 5000 före Kristus." 

6. 3. Skolelever som besökt forn tidsutställningen ett åt tidigare 

Två klasser i årskurs 4 ombads i april 1985 att besvara en enkät 
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I tabell 3. nedan presenteras bearbetningen av enkäterna. Efter-
som inga skillnader i svaren mellan klasserna kan konstateras, 
presenteras samtliga enkäter i samma tabell. 
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mammutbeten, stenåldersboplatsen och vapnen. Vidare omnäims red-
skap, smycken, mynt och att man fick pröva att göra upp eld. 

Sex elever besvarar inte frågan. 

Fråga 2. 
Bäst tyckte man om mammutbeten, dels för att den var så stor, dels 
för att mammuten inte finns längre. Redskapen var bra, eftersom 
man fick se vilka verktyg de använde förr. Att göra upp eld var 
roligt. Stenåldersboplatsen ansågs bra, därför att den var så 
verklig. Av järnframställningen fick man lära sig något nytt. 
Vapnen var fint gjorda. Mynten var intressanta, för de var så 
olika dagens pengar, och 11Dräkt 11 visade hur lika dagens plagg 
är de forntida. 

Nio elever svarar inte på frågan. 

Fråga 3. 
De allra flesta var helt nöjda med utställningen. En rullstols-
bunden pojke tyckte dock att det var alldeles för många trappor 
i museet. Någon tyckte att 11D räkt II och hällristningen var trista 
och en flicka ansåg att rips naran i "Jakt och fiske" var dum. 

Sex elever besvarar inte frågan. 

Fråga 4. 
Det enda som möjligtvis saknades i utställningen skulle vara skepp, 
båtar, mer djur och en stendös. 

Fråqa .5. 
Nästan alla, 42 elever, fick lust att besöka museet igen. Av dem 
har 17 stycken gjort det. 

Fråga 6. 
De flesta tror att det ~ar svårt att leva under stenåldern~ Livet 
bestod av hårt arbete med jakt hela dagarna. Man hade det kallt, 
obekvämt och primitivt. Man krigade mot fiender. Folk hade inga 
kläder, pengar, bilar eller bussar. 
Några ser däremot ljusare på den forntida tillvaron. Man hade ren 
luft och rent vatten. På kvällarna gjorde man upp eld, berättade 
historier för varandra och hade roligt. Det var varmare än vad 
det är i dag och folk levde längre. 



- 56 -

Kunskapsfrågorna. 
Som tabell 3. visar är antalet felaktiga svar överlag större än 

vad de är hos de elever som nyligen besökt fomtidsutställningen. 
De flesta felaktiga svaren återfinns dock på samma frågor. 
De.sam svarat (el på fråga 2 tror att man levde i grottor i berg 
under stenåldern. 
På fråga 4 menar majoriteten av dem som svarat fel att upphittade 
slädar visar på kontakter med andra områden. 
liksom för årskurs 3 finns de flesta felaktiga svaren på frågorna 
5 och 7. Även vad gäller de felaktiga alternativen svarar man på 
samma sätt, alltså att det på fråga 7 skulle ta 16 timmar att 
tillverka en kvartsi tpilspets, medan de felaktiga svaren på fråga 
5 är järmt fördelade mellan de båda alternativen. Fråga 5 är i 
tre fall obesvarad och på fråga 7 är det en elev som inte svarar. 
överraskande många svarar "dinosaurus" på fråga 8. 

I ännu högre grad än vad som är fallet för årskurs 3, anser 
eleverna att kunskaperna erhållits i skolan. 

De obesvarade frågorna i enkäten torde inte påverka de närmda 
tendenserna i svaren. Konstateras kan dock att antalet obesvarade 
frågor är större än vad de är i den av årskurs 3 besvarade en-
käten. 

6&4. Observationer av ströbesökare 

Den 26-28 april 1985 gjordes 15 observationer av ströbesökare 
som besökte basutställningen "forntid" i JLM. Observationerna 
omfattade 14 kvinnor, 11 män och sex barn, alltså totalt 31 per-
soner. De vuxnas ålder varierade från ca. 20 till ca. 70 år. 

Observationerna har överförts till tabellform och redovisas 
i tabell 4. på nästa sida. Faktorer som beaktas är vilka delar 
av utställningen besökaren ägnar mest tid, vilka texter de helst 
läser, eventuella aktiviteter, hur lång tid besöket tar samt 
övriga iakttagelser som kan vara av intresse för undersökningen. 
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Dia- 11i9 (nd en far '"'' In & En kv. llsnap• skap här?Kan f alade nerad kunfligt utst 
kus .. Gick titt vui. rl!ks- ' ut v.lsk.:\de pat.t Ktl"""'1- t,j Be livligt l<'J. sig trter Orkade 
SiM forl in i •• ruaee:t..s ibland mor,ter- t.erade ngt:• om upp- tomt i vikinga ej 
Handel i J~A utst Vapen för"""l C10rtter- t:Lhrik dol Kv. hittede manter- koM Jäå Sl&ta Ja r efh·r fanns rubdk mesta miss- sp~tsar glaslffl osv. -delen 
Vap'"1 akol- i JLH nöjd ooabbt 

beelik tj i 
utat 

Resultat av observationerna. 

De delar i utställningen som de flesta ägnar mest tid, är i tur 
och ordning stenåldersboplatsen, "Handel II och "Stenredskap". Där-
efter följer montrarna "Dräkt", 'Konst och magi 11 , HJärnframställ-
ning", "Jakt och fiske" samt "Forntida skidor". 
färre ägnar sin tid i utställningen åt montrarna "Prakt och sta-
tus", "Vapen", "Redskap då och nu", "8!3gravning", 11Järnåldern 11 , 

"Drocksjöfyndet", 'Brytningstid Skogsgravar'\ "Tillverkning av sten-
redskap", "De äldsta fynden", samt mammutmontern. Det skall dock 
sägas att fler kan ha ägnat sin tid åt denna monter, då den ligger 
utanför själva utställningslokalen och därige1om försummats i 
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observationerna. 
Ingen ägnar sin tid åt montrarna "Kontakter med omvärlden", "Mat 
och hushåll", 11Rödöurnan", "Kristendomen kommer Forntiden slutar 11 • 

De två sofforna med litteratur får inte heller någon uppmärksam-
het-. 

De texter som de flesta läser hör framför allt till montern 
"Jakt och fiske 11 och sedan till montrarna "Dräkt", "Handel 11 , "Järn-
framställning", "Redskap då och nu", 11Stenredskap" samt mammut-
montern. De övriga texterna får endast liten eller ingen uppmärk-
samhet. 

Den enda noterbara aktiviteten i utstäl1ningen utgörs av någon 
som letar de två ej ifyllda hällristningarna i montern "Konst och 
magi11• 

De flesta utställningsbesöker'l är kortare än fem minuter ( 10 st.). 
Några stannar fem till tio minuter ( 2 st. ) eller Uo till 15 mi-
nuter (2 st.). En person är i utställningen 15 till 20 minuter. 

Iögonfallande är att ingen av de observerade ser utställningen 
i rätt kronologisk ordning. De flesta går i stället åt "fel håll". 

Efter montrarna "Konst och magi" och "Kontakter med omvärlden" 
börjar man med "Kristendomen kommer Forntiden slutar" ( se skiss 
i kap •. 3.1.). 
få besökare läser montrarnas rubriker. Besökarna förefaller stu-
dera detaljer och föremål utan att känna till de sammanhang före-
målen är in~atta i. 
De livligaste diskussionerna mellan besökarna sker vid montrarna 
"Handel 11 , "Jakt och fiske", "Vapen", "Stenredskap" samt mammut-
montern. 
Kommentar från en äldre kvinna: "Varför har dom så mörkt här? 
Man kan ju inte se någonting." 
Ingen av de observerade tar del av bredvidläsningen. 

( 
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7. UNDERSÖKNINGEN I VÄSTERBOTTENS MUSEUM (VM) 

7.1.. Vuxna ströbesökare 

I april månad 1985 gjordes tio intervjuer med människor som be-
sökte basutställningen 11Forntiden 11 i VM. Vid intervjutill fällena 
deltog totalt 24 personer, 11 kvinnor, sex män och sju barn. De 
vuxnas ålder varierade från ca. 20 till ca. 70 år. Tio av de del-
tagande hade Umeå som hemort, medan resterande 14 kom från andra 
delar av länet och landet, En person var från Västtyskland. Den 
genomsnittliga tiden för intervjuerna var ungefär 13 minuter. 

I figur 4. nedan presenteras intervjufrågorna. Anledningarna 
till frågon1a är desamma som redovisas i fig. 1.; kap. 6.1 •• 

Fig. 4. 
INftRVJUFRACOI! TILL VUXNA srnOllESl:JKAR[ I MUSl'l)H 

O. A."lt.al,. i\lder, kön, höricotl6t.'l' 
1. V.si.·för besökte dl.I utstiillni,nqen/1'!1.Jsce-t? 
2. tior du besökt utställn:ingeo tidigare:? 
2 .. 1. Hur rrtanga gånger? 
7. 2.. Varför ko!IW!ler du till-ba,rn? 
J. Har du aett hela utsbil.lttinqen? 
4. tiur lJin-11 tid hot du varit i otställnil'M)ei'I? 
s. Yad tyeltet dtJ 001 utat~lloiil(Jfll'i' 
6. Trivs du i den? 
7. · V.ad tycker du- öt Urskilt br& i u:tställnin,gen? 
7.1. Varför-?., . 
e. Vad t'.,'c-ker di.I er 11:indr-e-bra 1 utotäHni~en? 
e.1. Varför? 
9, H,Qr du lti.Bt mydt'.et av te-xtM7 
9, 1. \ler-för? Var-för- inte'! 
9 .. 2,. \tar te>1:ten lä:tllä.$t7 

10. tår- det brs att finoa sig tillrätta här- pil egen hand, ellur &kulle 
du \tilja stt. någon från lllJoeet visar och D,tJ-rätt.ar om ut.atällningeo7 

10.1, V8'för? 
11. Vad vHl du helst ee 1 en 1"öfflietori9k utstiUlr,ing'l' 
11.1, rAr du ae dat hiir? 
11.2, Är det nmiot du tycker fattas i ut•tilllningen? l o& foll, vad7 

12. Vad levde ,näm191coma fräfnst ev under_ etenåldem? 
B. Var bodde: man? 
14. Hur tiHverkLi.de man eina redskap? 
14, 1. Vilk» m•teri.al an-..ända-s? 
15. Hur kan vi veta n&jot cu• femtiden? 
1.S .. i. Hur a?betar -an arkeolog"! 
16« H11r kan det kowrra ntig att den pl.:ita där Umei nu ligger, en gllng 

ha<· legat P'- havota botten? 

17~ Varför- tror dlJ folk kom till \l'iisterbot.ton- f'ör att boaätb sig? 
18. lycker du 9tt du får en inblick i hur m-ärini·dcoma levde tnde1: -forntiden? ,a:1~ Om ja, på v!lkt1t sätt? 
1a .. 2. Otn ~ej, varför i,nte? 

Tabell 5. på nästa sida presenterar bearbetningen av intervju-
resultaten. 
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Tab. 5. { 1) {2) ()) (4) (5) (6) (7) (0) (9) ( 10) 

o •. 1 kv.(40) 1 1ft, {)$) 1 kv,(40) J ky.(70) 1 kv.(60) 2 kv. 05) 1 m. (20) 1 kv. (25) 2 kv,O5) 1 m. ( 50) 
1 bam 4 harn 1 barn 2 m. (70) 1 m. Bam Umeå Utanför Utanför Umell u .... , 
Utanrör Umeå Utanför Utanför Utanför V-tysk 

1 •. BeJök i U. Kul att va- Se mus~et & Se museet Visa barn- Promenad Se Uesök i U. Inblick i Utflykt Se llOJseet 
Tid över ra i musel!t gomlo saker ordentligt t,omet ngn ny utst. med föräld. svenok liv på helger 

2. Ja Ja Nej Jo Js Ja Nej Nej Ja Ja 
2.,. fot 8 ggr 6-7 tJqr/år - Flera nCJt 1-2 qgr/år 4-8 ggr/år - - 2 gqr/år 5 qgr/år 
2.2. Trevl utst T jukotkauts - Ngt spec Nya utst Alltid kul - - Slcidmuaeet Ny utat 

TriYs811 Gamla saker som intres + d" gamla Nya utet Alltid ngt 
nytt i utst 

,. Ja Ja End viinstro Nej Ej i dag Nej Ju Ja Ja Ja 

4. ca 4 min JO minFilm 5 min 10 min 5-10 m.in 5 min 15-20 min 20 1nin 5 min 10 min 

5. Rolig Läro- Levend& mil Bre Ovanlig Trivsam Trevlig Om- Rolig Jättebra Intressant Rolig Bra Lite 
rik Mkt att jö"r Utkik Visar hur vilxl Kiinner Intrcsuant Spännonde Omväxlande Intressant ytlig 
se på 8oplataprep det var förr igen sig Intressant Stora model-

ler Dregel-
bundne vägg 

,. Ja Ja Je Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7. Utlcik Bäd< Modellerna Modellerna Djuren Allt lika Inget Kartor se Modellerna Landh""j f Kar 
7. 1, kulrör'bärn levande lättare att minns eqne bra $pecieJlt foremal frAn f'antaain tor se örän or 

förstå jakter olika tider aätts igång dttng Måln in föremål 
fina Gravl(ul Utbredning 

8. Inget Pr~-eantots Vissa delar Upphittares Inget Prerratet Utkiken Teknikerna Preparatet rör ytlig 
8. 1. kartor be- lösryckta MIIYl borde oin ressant svart fdrstå 0mtresserad Ful och Borde vara 

skivn Oöver Svårbegrip- Finnas med trist T e4<nik hur det såg tråkig mer ingll-
akådligt liga tråkig_t __ ut ende 

9. Rätt 111kt EJ nf<t idag Ej så ni<t Ja Ej mkt idag Delar Ja Nej Ja Ja 
9. 1. - !lra m begr Passa barn Kunskap Barnbarn rör lite llra info (_j tyoka Intressant lntreaaant 
9.2. Ja Klar Tydlig E.i handskr. Ej handskr. Ja Ja Ja el eng. Ja Ja 

10. Visning Själv Själv Visning Själv Själv Själv Själv Själv Själv 
10, 1. Får v&ta Egen takt Egen takt Får vete Uppleva Egen t&kt Se det som Texten Egen takt Egen takt 

1!18r Bamllll får Borda fin- mer på eqen i lugn intresserar räcker Stanna där Egna för-
kiklt själv nae tryck hBlld och ro men vill djupning 

11. rina saker folket ba- Större en- Hur fall< l\llmiint om Hur folk bod föremål från folklivet Hur folk F"öremål 
rran fört kom verktyg heter lavde forntid"" de Vilka var olika tider Folks var- hade det Fi>rdju-

dom? dag pand& text 
11. 1. Ja Nej Nej Ja Js Nej Ja Nej Ja Nej 
11.2. Nej Dat rör rast 8oplat11 med Upphittare Nej Hur folk fler oaker Borde våga Visa hur Se ovan 

boeätl:n & od föremål ps av fynd & bodde e)( vapen göra en ,nan såg ut 
Ung Stor bo plats EK ny fyndort etMålders- på sten,H-
plats för le byggarstuge bostad dern 
vandegöra 

12. Jakt Jakt Jakt - Jllkt Jakt Jakt Jakt Jakt Jakt 

1), Vid ejöer Vid vatten - - Pl, uddar Vid vatten Vid vatten - Vid älvar Vid sjöar 

14. - lfögg m shn - - - - Slipa sten - - -
tQ.1. Sten Olika aten Sten - Sten Horn StBll Trä Olika sten Sten Sten flinta St.en Allt 

Allt eoot som er .. 
fanns bjöds 

15, Arkeologer ~ri<eologer Arkeologor - Arkeologer Ari<eoloqsr Arkeologer Ärkoologer Arkeologer Arkeologer 
1S. ,. Gräver Gräv Notvet Utgävninq - Utgrävning Utgrävning Utgrävning Utgrävning Utgrävninq Utgrävning 

16, Land1öjn Landhöjn landhöjn - Landhiljn Landhöjn Landhöjn Landhöjn landhöjn Landhöjn 

17. - Slil<a föda - - Jaga Fieka Äventyr11t·e Jaga Eller - Söderifrån -
Nya l!IBrker bortjagade? för nya omr 

18, ~- vtligt Nej - Nja Nej - Nej Ja Till via-
18. ,. ""°"' Endast livs- - - Hålninqar Vore bu - - Hyddor sa delar 

od<ninger villkor Ej Modeller med en ~p- och bil-
)IV• hur folk eg gör ullt förstorad eter visar 

hade det mer ovaode boplats br11 

~ill 11a Aktiv t>eaö- 6Jyq Dåliq först ott först ovil- IHyqli förot 5tu.Jernde Sprilkevåriq- En tog ko"" Svår in-
1ntervju kan Bad mig avenaka Be- nöl lokep li110 R"to- Förrinqndo raremål no- heter Hon mamlot, Ue- tervju 
Nervös berätta om tooado ~- Ovillai()a node I iine to si'} sjillve rJa, Toq på ville söqa ovnrode nllt Ville 
?fnittede? fomtidell l!~"~ nfo- (n mnn lever eqonnrt Dir.kussion ullt ·:)om mi<T'iiil t tre Kort int~r- mästra 
Hon a,arar SUUlde fr- ilor Talade end Svårt ovqrön om vUka l)ick ön mua i V- vju 'ioq över 
lndirekl ilgor Skyltar osv ora aoker- han oe romtid oom bo1Jde Förcmöl & tysk! Vnrfdr 5 minuter inter-
'Bra för 25 minuter Svårt oe var ajölv hittat Hela tiden h,ir kartor miinn i'skorna vjtJll 
~•m" oav fornti dsutat 5Rde oitt & till Ren- 10 minutnr 10-1~ min som vildar 15 ,.inuter 
ID minuter slutar •Jick efter skötsel utan onlrik-

5-10 10in halvo int.er- 10 minulor ten? 
vj...-i JO minuter 
5 minuter 
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Tabell 5. ger följande tendenser i svaren: 

Fråga O. 
Faktorer som kön, ålder och härkomst kan inte sägas påverka sva-
ren i någon speciell riktning. 

Fråga 1. 
Inga direkta motiv till varför forntidsutställningen besöks an-
ges. I stället förklarar rnan varför museets besöks. Motiven va-
rierar mellan allmänna svar som att det är roligt att besöka mu-
seet, att man ändå var på promenad, att man föresatt sig att se 
museet grundligt samt att man är på besök i Umeå. 

Fråga 2. 
De flesta intervjuade är personer som med viss regelbundenhet 
återkommer till museet, främst för att se någon ny utställning. 
Man pass'ar då samtidigt på att besöka forntidsutställningen, 
eftersom man alltid hittar något nytt att titta på. 

Frågorna 3. och 4. 
Majoriteten har gått igenom hela utställningen och ägnat besöket 
fem till tio minuter. 

Frågorna 5. och 6. 
De allra flesta trivs i utställningen och tycker bra om den, främst 
för att den är rolig, trivsam, omväxlande, intressant och för att 
den har levande miljöer och modeller. Någon tycker emellertid att 
utställningen är lite ytlig. 

Fråga 7. 
De mest attraktiva delarna i utställningen anses vara modellerna, 
för deras förmåga att sätta fantasin i rörelse och underlätta 
förståelsen för utställningens innehåll. Vidare är landhöjnings-
avdelningens utkik och kartor·populära. Man får här ett tidsper-
spektiv och kan också studera föremål och utbredning i olika ti~ 
der. 

Fråga 8. 
Utställningens mindre attraktiva delar tycks utgöras av dels bo-
platspreparatet, dels de avsnitt som behandlar stenteknologin. 
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Preparatet uppfattas som tråkigt och den tillhörande textmässiga 
informationen som oöverskådlig. Stenteknologin sägs kort och gott 
vara tråkig och intetsägande. 

Fråga 9. 
Hälften av de intervjuade säger sig ha läst mycket av texten. De 
anser den vara intressant och lättläst. 
Nästan hälften har läst en mindre textmängd. Anledningarna till 
det är bland annat att barn måste skötas. Texten anses dock lätt-
läst. 
En intervjuad från Västtyskland läste ingenting av t~xten, efter-
som inget är skrivet på vare sig engelska eller tyska. 
Två personer anser att den handskrivna texten är svårläst. 

Fråga 10. 
De allra flesta tycker a~t det är bättre att gå på egen hand i 
utställningen, eftersom man då kan gå i sin egen takt, göra egna 
fördjupningar och se det som intresserar en själv. 

Fråga 11. 
En utställning om förhistorien bör främst handla om hur folk 
levde. Arbete, vardagsliv och folket bakom verktygen borde visas. 
Av dem som anser detta, tycker lite mindre än hälften att man 
får se det i utställningen, medan drygt hälften anser motsatsen. 
En stor boplatsrekonstruktion skulle bättre kunna levandegöra 
forntiden. 
Andra vill se föremål från olika tider,. Här tycker drygt hälften 
att man får se det, medan någon efterlyser fler föremål och mer 
fördjupande text. 
övriga saker som saknas i utställningen anses vara klarare date-
ringar, exempelvis för odlingens och den permanenta bosättningens 
början. Någon vill se hur man tror att stenåldersmänniskorna s~g 
ut. 

I svaren på resterande frågor finns luckor där de intervjuade 
inte velat eller kunnat svara. Antalet uteblivna svar redovisas 
i anslutning till respektive fråga. 
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Fråga 12. 
Man livnärde sig på jakt under stenåldern. 

I en intervju besvaras inte frågan. 

Fråga 13. 
Man bodde vid vatten, antingen vid älvar eller sjöar. 

I tre av intervjuerna ges inget svar. 

Fråga 14. 
Endast i två intervjuer besvaras frågan hur, redsk~pstillverk-
ningen gick till .. En person menar att man högg med stenredsk~ 
och en annan att man slipade stenar mot varandra. Olika stenarter 
anses vara de material som användes. Två personer svarar dessutom 
horn och trä, och två andra menar att sådant som fanns tillgäng-
ligt tillvaratogs. 

I en intervju besvaras inte följdfrågan. 

Fråga 15. 
Alla svarande säger att arkeologer forskar om forntiden genom 
att göra utgrävningar. Någon kompletterar grävning med naturve-
tenskapliga metoder. 

I en intervju besvaras inte frågan 

Fråga 16 .. 
Samtliga svarande hävdar att det är på grund av landhöjningen 
som Umeå inte längre ligger på havets botten. 

I tre fall ges inget svar på frågan. 

Fråga 17. 
Anledningarna till varför folk bosatte sig i Västerbotten sägs 
vara för jaktens och födans skull. Någon föreslår att det rörde 
sig om äventyrare som ville upptäcka nya områden. En person tror 
att det var folk söderifrån som sökte sig nya områden. 

I fem av intervjuerna besvaras inte frågan. 

Fråga 18. 
I tre av intervjuerna anses att man får en inblick i hur männis-
korna levde under forntiden. Detta tack vare att teckningar, mål-
ningar och modeller gör allt mer levande. I lika många fall fram-
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går att utställningen inte ger någon inblick i forntiden. Moti-
veringarna till detta saknas. Någon menar att utställningen en-
dast tar upp livsvillkoren för de forntida människorna, inte hur 
de egentligen hade det. En uppförstorad boplats skulle göra det 
.lättare att få en inblick i forntida liv. 

I två av intervjuerna ges inget svar på huvudfrågan och i sex 

fall besvaras inte följdfrågan. 

7.2. Skolelever som nyligen besökt forntidsutställningen 

Två klasser i årskurs 3 ombads i april 1985 att besvara en enkät 
rörande utställningen "Forntiden" som de just hade besökt. Enkä-
ten besvarades av 29 elever, 15 flickor och 14 pojkar. 

I figur 5. nedan presenteras frågorna. Anledningarna till var-
för frågorna ställs överensstämmer till fullo med motiveringarna 
i figur 2. i kap. 6.2 .. 

Fig. 5 • 

.. ,~ 
lr,H& •ndut rtl:r t.i! •vu ,i\. u:rJ• rr\ia. t) 

Jll)t ha. dl•t ko"'" Il" aU. ple.t.- dllr ff'lltl ffli. U,:_..,. •• ,rb1 
Jq heln -"''H"• fuhto1t o•" J .. 1t:"4u-H ,, '11\.lvu·etl•t•t 1 
INl. J .. N& •Utn elt IIIIJIJIUh Mh Ja.f "kÖ'H't" il!JI hjilJ• 
Jq •Nllt Yllja att. fil •"var pi aicr• frirot' oc rora.U4.,. 
'&blllt•~ t lhtHll&itn• n•a:ia ·- •i ' 11:luHII Jut. 
ltar \iuftt.. 
,ar.itk •tt lffUe. •l •occn,at Hit •B~Hs' pi alla trA«ol"lla, 
Jl'd.c'& 011 t...._. °" bt ar nlro4 •• b h,t• n-ut.h. 
,rn Nhl J .. h u 16.sk• •llu nteb~ teo• nr 1'311..-. 

0 .. .,.. 
O nu,. 

,_, '7ekM •• 011 hl'f.l,\Unt•U.llai•C:•ft! _______ _ 

TU t.rohl' '• h dukllt. )ra i ____ _ 

futlrt __________________ _ 

U ••• "4.t .... •• ,,nu 1r .,U.s\ 1 •t.•tllbliinc-t,ftt __ _ 
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& let ...... , IIOlt Mx.ue 1 ~htlUnl .. •• ... N t.J•k•'f' ff.ll!'d• ...... ,., ------------------
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•Un dt nlc'• •hu 411 WJtl •ttl 1191'11\tu .., 'CbH1ln1DC'.,., 

, ... n., --------------------
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au •• ru, 11.H •11 ........ .-. •hlllH•fl'l t .,.nh\:fflla 
•• •• • ,au ctn s ~htUbi .... "' ________ _ 

ri.11 ._ •J&h etr• ~-..u-, s .,.1111u...,., _____ _ 

Jr,a .. or:ii,_•l ttlr iilht. Oi.1 uce11 1 t:ikol.n elh:r (dln Wta), 

1) 

i) 

fd lnd.• 1111"'1iS.ko~ r,,111ut, av ond•r 1thnlldnt1? 

Q lorib:w.k. 
Q loP'apHkl!hel. 
0 Jalrt.: OU 1·htr• 

Yu "4:4• IIU l\l«oM•tu,1 '1 
0 I mu.., 1 bnr 
0 V14 oflljöu t'l0h va.t.teltdn,r 

Mt t, 1 ckop,t1H, 

J 1kolan 0 
l •u•ut 0 
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» 111\1 ... ,a 

)) fa.d !nuwl• ... ~-.bt• nr .,,•h:rial rur &tt gltr• H n•h-nt 
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0 U•l•nt 
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J •itela.o CJ 
1 •HH\: tJ 

, •hlllAC 
T "'\l•Hi 0 

l•hl..,..Q 
t ,. ..... o 

hU htat t,l Nwet.e l,,oUMl'f 
0 a.t. faJ1D.1 111•k•• hav•v•1.hn tl'n 
C .1\let ror. hUdon 'l'U' hrh Jol"\itn U.c-.t A-• tua.r 
0 1&11••~ h&.1' höjt eif \IP li&Y~ 

1 okolwl 
T 111\IIH11 

•> ftU 11b.p. l,r tlU' e,.\t.t ...... "l bel• Vht .. Dott.n 'fU t.lo)t &\' S..f 

C •• 100 000 lr 
On!OOOOb 
C••10000b 

l 1kclu( 
1 "tUSU,( 

atrh H kort hrlf.ttel ... FOJ'hliU 'balr.aU•n o• n.d•rn• i-h 
rlehr ttU.. lit• «11'11• ett tHkftln«"' oh\.lU11tnc:•n ooi.d. 
Vllj !.U, av doH, l1111n•n• 

1 > !It jy .._,.~kt• lst1Hhwl1'fllnlr«•n 
t) 
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I tabell 6. nedan följer bearbetningen av enkätsvaren. Som tidi-
gare slås klasserna ihop till en enhet, eftersom inga skillnader 
mellan klasserna kan urskiljas. 

T.ab. 6. 

VM J ruc1<or 

1. Bra Bn Bra Bra Rolig kul lntreo Ora Bra Bra Bra Bro Uro Uro Bra 

2. Vapen SlJ4>,. R.- Stuqan St.uqa Re<!sl< Allt Allt Allt Allt ~llt roreraå Allt ~lit lojur 
2.a. - PröYa - Äkta Se hur lotre-o - - - - - Lar - - -de lev SlCJ ,. Nej Nej llej Nej INeJ Hoj Nej Nej Nej Nej Nej Nej lyssna ~ej INoJ 
4. /<ej NoJ Nej INej INej Nej Nctj Nej Nej. Nej iN•J Nej Nej Nej Djur 

Viixter 

s. VJ•a V.isa Yba Visa Visa Visa Bio.I Bilda Själv \'h1a Visa Bida Vioa Bl>da 8ida 
S.a. - Veta - . - ratta - . . - - . - - -..... j>ältre 

6. Jo JE Ja J., Je Kanske J1 Jo Je Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

7. . Ja Jo Nästan Nej Ja 'Jet ej Nej Nej Nej ..,.j Nej INoJ Nej Nej u,. 
8. Ja Ja Skriva ~•J N•J H~t- lok- Je Ja !Fiske- Jo Ja ~a Ja GA 

krok krok krok ajilv 

1. Rolig ara Rolig Kul Kul IR0119 Splima .. Bra 8ra !ara llr• Bro ~ra 

2. Vapen •unta Vad de Yap,n fakta El<ffr• Utgrä, Allt !llt •il• fick Allt L,-oena Stugan 
<It Redlk"I) OM ati sllilln .... t 

2.a. - •in . - - - Se lll<l - - Rolig - - - -
). Nej Nej Nej NoJ NeJ Nej :Hej Nej Nej INeJ Nej !<ej Nej INej 

4. 11,, Sim, .. weJ Nej Nej Nej N6j "4,j Nej ~j fiol< ... Pröva Prö~a Pröv• 
par krdc _, •er , ... 

s. Ytaa Viaa Vise Yiss Kant.rat Visa eloda Vill .. Viaa elda Viaa Vi&B Själv 
5.a. Veta .. - Vete - Veta - . - - - ~eta - -

aer IIOr 111er mer 

6. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Jo Ja Ja Ja Jg Ja Ja Jo 

1. Noj Ja Ja Ja l~t Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja INaj Nej bättre 
8. Het- Slipa 11etkmk Slipa Sl.lpa Slipa Ja Fiol<•· e~rlit- Jo riake- Flslu, .. Fiska-

krok flint•, spote at"" flinta krok ta (?) krok krdc krdc lcrok 

VM } Kunekapsfrtlqor. rtid<or o<:h pajku. 

,. 28 rott 1 fel 0 obeai,orade 29 okoian 26 ftlllaeet 

z. 10 . 19 . 0 . 24 . 10 . 
,. 29 . 0 " 0 .. 11 . 27 . 
"· ,z " 17 .. 0 .. 11 . 27 . 
5. 28 . 0 . I . 15 .. 24 . 
6. ,, . 12 " " " 0 . 20 " 
7. 20 . 1 . z . 21 " 9 . 
8. Z} . 5 . 1 . 20 " 19 . 

Utifrån tabellen ovan kan följande tendenser påvisas: 
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fråga 1. · 
Alla tycker bra om utställningen, den är rolig och intressant. 

Fråga 2. 
Det mesta anses vara bra i utställningen. Speciella saker som om-
nämns är redskap och vapen. 

Fråga 3. 
Ingenting anses vara dåligt i utställningen. 

Fråga 4. 
De flesta tycker inte att det är något särskilt som saknas i ut-
ställningen. Någon menar dock att man borde få göra mer saker. 

Fråga 5. 
De flesta är eniga om att det bästa är om någon visar utställ-
ningen, eftersom man då får veta mer. 

I en enkät besvaras inte frågan. 

Fråga 6. 
I stort sett alla vill besöka museet igen. 

fråga 7. 
Ungefär en tredjedel av eleverna anser att man i utställningen 
får lära sig samma saker som i skolböckerna, medan två tredjede-
lar hävdar motsatsen. Motiveringar till åsikterna saknas. 

fråga 8. 
Eleverna fick tälja fiskestickor och slipa flinta(?). 

Kunskapsfrågorna. 
I åtminstone tre fall kan de felaktiga svaren sägas utgöra en 
stor del av det totala svarsantalet. 
På fråga 2 svarar de flesta som svarat fel att man bodde i grot-
tor i berg. 
På fråga 4 tror alla som svarat fel att det var flinta man sli-
pade. 
På fråga 6 varierar de felaktiga svaren mellan de båda alterna_; 
tiven. Fyra elever besvarar inte frågan. 

Med liten övervikt anses att det mesta av kunskapen om fornti-
den kommer från museet. 



Fig. 6. 

1) 

J) 

4) 
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Uppsatsen. 
Tio elever, främst flickor, skriver kring temat 11När jag besökte 
forntidsutställningen" om vad de fick göra i utställningen. In-
nehållet utgörs av tydliga redogörelser om hela besöket. Främst 
tycks följande faktorer ha betytt mycket för eleverna: videofil-
merna, boplatspreparatet ( "man får lära sig hur arkeologer arbe-
tar") och att få göra egna fiskestickor och metrevar av senor. 

De 15 elever som väljer att skriva om "Jag - en stenåldersmän-
niska" lägger tonvikten vid 
björn och ren med spjut och 

jakten. Man jagar huvudsakligen älg, 

ta. I 
pilbåge. Bostaden är oftast en grot-

de sina egna kläder~ Kosthållet flickornas berättelser gör 
består av kött, fisk och växter. 

Fyra elever skriver inte någon uppsats. 

7.3. Skolelever som besökt utställningen ett år tidigare ... 
i-. ta•ter .Aa••n JarllNft w.11 .'l-« ,t 11,dv.Hihlo 1 
U.d.. Jac alla •ht•a c:• 11p,-aL1 ocft ja,- bahhH' 4UII a.Jllp., 

ftr upUr ·" h ».au l-f'alHr.b du tui. ........ •d Ulla 
kl& .. knntH Yl•t.-:boU•n• -., .. tör att uua ,& ••n• 
lllfflU4••htl&llnltt«. 

r.r,':::':ct":titJ~ r:: /;-i_aS:t',0 10: ;,.:.,.j.~ rr":t:1a11 •~l•; ...--.ut (•Ila IIA4t.}. 

J..- P'9'll• -..u,Ja. alt 4v. n-ara.r ,-l Jt.1gr& tr&,:.,r 1trlnc liHlbt 
i tn'lli.UniO&Uftt11,&11• .. 
P'"llr•A au Hau a.l •cirru.t 4:u. ha alla tdpn•• 
h1,rl, •t• u.,.n " ••• tir- .&cret ... -... lat• rantar. 
J)ll Hke& 1 • b b ,ojar• e\Jtt tlhb. taolt f&r hJll,.n,. 

.... 
Q tUeh 

Tutar, __________________ _ 

fu .. , na.ot ... b tyoth •U11t M i ahillll.1dacHT ___ _ 

'VutVr? __________________ _ 

War ••l "'cet "" di. lJ'C'lr•r 1 'llhUUlailUtn ._ bori• •.r•~~•------------------
lldt ...... , .,, )Hlllla IW'Het .l«••'P ---------Itu h ,rJort daU _______________ _ 

1) 

•> 

4) 

,u l•N• dnAiako,... rnr.at •• UL411r •h .... Ut•rnf 
0 Jordll:ru'k 

101h, .. lll:6\ .. l f •kolM C] 
.. •tt•• , ..... ,a 

Ya.r boU.• UJ\ ait'IMl• taAa? 
D. r nott•r 1 'bu:,1 

O l'U •Ji:l.a n-dl vatwnba, 
0 !Ut\ J ak6'(ana 

t akolM 0 
, ..... 11 .. , 0 

fad ln1n.d• ••e u-.bda r<.:r ~hr1al llfr a.tt r-!t'• e!1 "•tN1tf 
0 J)JvrHnor 
a Lin&a.l'fl 
0 lu•trl.ff 

••• hehr dH at•neort •• ..,. ltwae• illa ter att ,:öra 
......... 1.1 ••• ,11.,..tat 
Q Sld.tfar 
0 PUAta 
0 lwarl• 

Ylllr.a IT' dat "" ~ta:r ••Il att ..tloTaka f•l"'llt14ea? 
lt•lo.,.r 

Q Ceolo,.• 
0 lrt••le,rer 

1 a1roh1"l 0 
I 0 

,, Flvl' trwr du ••t .,~ AH lna u11du nt•n.U••Tnt (!."11:rh kut >lw.• •11. 

Jh1.r ·u11 ...,,, "'•ta J:11,r «.a•ual •n d:1tla (T~n foft.tid.•11 ,l-:-• 
2h )1 t· r:rln 1k14an 1:..ul .nd..,.uut.\e l lalooi-atort..,. 

O Hu 111:an .. fl Ur.t!1111111:arn• blir ,., ... ,11 ••"'- 11" lr.r "U .. Jt:l'Ulia)lo"'• 1,,,.,, det.) __________ _ O "'-- Iran •• l:!u• 1<\c:lC.U h'4T n ltrM.l 

O ht fu.o• tlyC:'Ht Hr han'f•ttH: tbn 
O JHt fl:.n 'l"U Ml• .S,,~•n 11.e\l •• k•• 
Q IAtt.4•\ l'I~ lll:ljl .St U~ b&v.t 
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Två klasser i årskurs 4 ombads i april 1985 att besvara en enkät 
om forntidsutställningen i VM som de hade besökt ungefär ett år 
tidigare. Enkäten besvarades av 45 elever, 26 flickor och 19 poj-
kar. 

I figur 6. på föregående sida presenteras enkäten. Anledningarna 
till frågorna är desamma som de i figur 3. i kapitel 6.3 •• 

Bearbetningen av svaren redovisas i tabell 7. nedan. De båda klas-
serna slås ihop till en grupp, eftersom inga skillnander i svaren 
kan. konstateras. 

Tab. 7. 

•• r,iriocir 

ru111 .. .... ,, .... S-.N,t ,..._ ·-'•- , . ,_ .... t'tl• ,_ ....,. r1•- .... ·-,. ... rtlk'- f'!et .. - ·~ lhl"lla ... 1th:lr• , ... , ... _,_ ""' .,. ... • h -•- .. ... ''"" .... .. . - ... .... .... ... ..... ... ... .. . -- r.atJ• ..,Ml Allt - AIJt ·-... ,. JIUta Ull •lit su. AlH ,11111 ... '"' ,., ... .uu. U>t AUl ... - - .... 61..S.r-- ...... .... , kn,lt 
w1tlM 0lflh tolk rolk .,,_ .. , ... -· ....... s, '-it "'OJ '" Vtaar roll< 

,_ ...... b)fft" ... ... 1,1, • '"' ... lto/J9t M ren, .. , .... 9Jord .... , .. , NoJ .. J N,J Noj •-i .. , ,. llott ,.i .. , ••J ••J ••J ••J "'J Hoj Noj .. j .. j Hoj ,,, ... LI,- u, ,o,t u•t , .•. ... , .. ·-Nej .. , .... •oJ - ,__ ,._ .. "-4-I• .. , .. j .. I •-i .. , .. , "'J .. j "'i ..... """ Jo Jo Jo " Jo Jo ,.i .,, ,. .,, ,. ,, .. Jo .,. Jo Jo " Jo Jo .,, ,. .,, Ja "' '"J Jo .,, .... .,, s .•. .. , .. , Jo .,. ... ... Jo Ja ,. Jo Jo Jo ,, .... , ..... hlrt r.u,,1 s .. ht Sv&rt Sdrt ..... .. Mftt .... , Sv&rl Svlrt Swlrt Svlr\ ..... S1i16rl S.lrt Slttrt $vbt Svltt - ... .. .. r.uiot .,.." lr. au 
J6bltl9t olll .... o i .... 

tJlh ., ....... .... -.. 
\IN• ruona 

r1 .... !f) .... .... ,. ,, ... ""' ... ,._ -· ... , . ... n .... j'"'"' .. 1· 1ru .... r·1 .... 1s.n.-, .... .... .... .ft ... i.roll: Q,.Ja.t qt•Jor .. t. ,, .. '"' lrl ..... ·-· ,. ijt,- OJut ru .. .... .... 
I" 1· rut ,.,.,.,. "J .. j NoJ ..... ... "' .. 

t ••.• , ... 
OJur- J1o}l9 htti<• 11111,;, • ... llqt JhJl 
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F11tUq !wlO r.11n•· '•tU9l ru1,,.. ... lfaUt ,. Jo Jo .. o, J• ,. Jo Jo Jo J, J, 

"'" I 
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Tabellen på föregående sida visar följande tendenser i svaren: 

Fråga 1. 
Nästan alla minns bäst att man fick göra en fiskesticka och met-
rev av senor. 

Fråga 2. 
Det mesta anses vara bra i utst.ällningen .. Saker som utmärker sig 
är framför allt att man fick göra fiskeredskapen. Motiveringarna 
till detta är att det är roligt att göra saker och att det var 
annorlunda att tälja med en flintl<niv. 
De små modellerna av stenåldersbostäder och figurer anses ge en 
inblick i hur folk levde. 
Videofilmerna om stenåldersliv sägs vara roliga. 

13 elever besvarar inte frågan. 

Fråga 3. 
Ingenting tycks vara dåligt i utställningen, men två elever säger 
att det var "jobbigt att göra metrev". 

Sju elever svarar inte på frågan. 

Fråga 4. 
I stort sett påstår eleverna att ingenting saknas i utställningen. 
Någon efterlyser emellertid mer fornsaker och en annan tycker att 
medeltiden lyser med sin frånvaro. Två elever vill göra yxskaft. 

15 elever besvarar inte frågan. 

Fråga 5 • • 
Nästan alla elever fick lust att besöka museet igen och i ena 
klassen har i stort sett alla gjort det •. I den andra klassen är 
det lite mindre än hälften som besökt museet igen. förmodligen 
har den första klassen varit på studiebesök i skolarbetet. 

En elev svarar inte på frågan. 

fråga 6 .• 
En majoritet av eleverna tror att det var svårt att leva under 
stenåldern. Livet präglades av fattigdom, smuts och sjukdomar, 
men man var skicklig på att jaga och göra redskap. 

Två elever besvarar inte frågan. 
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Kunskaps frågorna. 
Tabell 7. visar att antalet felaktiga svar till stora delar över-
ensstämmer med de svar som ges av de elever som nyligen besökt 
forntidsutställningen. 
På fråga 2 är resultatet bättre än vad som är fallet med de ele-
ver som nyligen besökt utställningen. Dock svaras det även här 
att folk bodde i grottor i berg. En elev besvarar inte fråga 2. 
På frågorna 4 och 8 svarar emellertid fler fel än vad årskurs 3 
gjorde. På fråga 4 tror alla som svarat fel att det är flinta man 
slipar och på fråga 8 varierar de felaktiga svaren mellan de två 
alternativen. Sex elever besvarar inte fråga 8. 

Till skillnad från svaren från eleverna som nyligen besökt ut-
ställningen anses kunskapen i större utsträckning komma från sko-
lan än från museet. 
Endast på frågorna 3 och 6 säger den klart övervägande delen ele-
ver att kunskapen framför allt kommer från museet. 

7.4. Observationer av ströbesökare 

Under fyra dagar, 9-12 april 1985, gjordes 15 observationer av 
ströbesökare som besökte basutställningen 11F orntiden" i VM. 
Observationerna omfattade 36 personer, 13 kvinnor, 11 män och. 
12 barn. De vuxna ströbesökarnas ålder varierade från ca. 20 till 
ca. 80 år. 

Observationerna har överförts till tabellform och redovisas 
i tabell 8. på nästa sida. De faktorer som beaktas är desamma 
som gäller för observationerna i kapitel 6.4 •• 



LÖN 
tot 

Tab. 8. 

I 11. 1 kv. 2 kv. 
(JO) 

1 11. 1 kv~ 1 kv. 
(40) 1 •• (40) OSJ t "• 
t bam (60) ) bam 2 bam (25) 

Utkik 
VidllO 
(St.i-
liv I) 

Akvari Akveri Video 
Bliwor StAliv 
St.6liv 
Benild 
FyndVb 
Tol<nol 
ker•i 
Brons 
Bild & 
om-
Landh 
kartor 
Grevak 

Se Ståliv Skylt 
ov•1 vid.!o 

Utl<lk 
Slipn 
Video 

kartor 
vld 
utkik 

Kartor 

1 kv. 
(4S) 
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1 ~. 
(JS) 
2 barn 

1 kv. 
(ZSJ 

Ekolatl O rooq--
Ak"vari r1Jutn 
Boplpr 
Utkik 
Sli,,o 

Boplpr llrona. 
Ckoloq 

2 m. 
(SS) 

1 kv. 
2 m. 
00) 
(65) 

, lev. 
(40) 
l barn 

Kartor Sllpn 
för....;t Ut.kik 
[koloql 
akvari 
Video 

kartor 

·-----.-1 m. 1 kv. 
(70} 1 "· 

( 20) 

Ekologi Utkik 
Akvlnfo 
Still• 
Oonåld 
fyndVb 
l(artor 
B,ipipr 

Info 
St/ili,• 
Beniild 
fyndVb 
Kartor 
B0plpr 

Akt!- Utldk Utkik 
vitet Video 

Utkik 
Slipn 

Utkik 
Sllpr, 

Slipn 
Utkik 

Utkik 

Tid 15 .,in 20 •in 7 
video ? 

0-1 11 JO 1J1in 2 •in 0-1 ,,. 1 Nn 10 111in 1 min 2 11in min 4 11in 1!> i.in 1 ... 2 ,. 
video 

ÖV• 
rigt 

Barnen Grlmdl Vet ej 
t utJ<ik n;,.,.u till-
Nyt.Uv Olakuo- bekov. 
Slcldo. lion 

Barnen 
till 
video 
"Ingen 
ru.1• 
M. liie 
ol<ylt 
Oiiri fr 
ut 

Kv. t 
utkik 
Bunt 
alipn· 
lly.liv 
Skim. 
Video 
Ny.liv 
Vidoo 
Fornt. 

Ny.liv Ny.liv Ny.liv 
Kartor [ndast Skidm, 

felar (ndettl Al.:vari 
fisk v blick Talar 
okva1·i WCärnuu f.lske 
Bom Orons Ulick 
rri\gar Ronal<. 1WOt 

StAliv Barn 
Kartor drar 
Ny.liv trtlt.t 
Skidnl, ..,, t 
Ronsk. Slipn 
Ekologi Utkik 

No40 
Akvari 
Ståliv 
01v. 

lysta 
Ak\lari 
förvir 

Ej till 
l>eko 

Skidnt, blick Rensk. 
Ut sa~ D10t Boplpr 
ma vöq akäreBr Stan-

Skid11, nadc 
Ut aara aldrig 
ma väg 

Resultat av observationerna. 

H tar Läeer boplpr 
reda p:i Pop. Ut 
svar ark, 
Rensk. 
Ny.liv 

Video Blick 
sett H11er 
aldrig skärmar 

Barnen 
roligt 

Tlllb. 
Boplpr 

M~ dror 
kv. t 
utkik 
Tittar 

. ej dra 
Snegla 
pi 11i9 

De delar i utställningen som de flesta ägnar mest tid, är i tur 
och ordning landhöjningsavdelningen med utkik, kartor och fynd, 
"ekologimontern" med det publikdragande akvariet, samt stentek-
nologiavdelningen (innefattande tekniker, material, skaftning, 
nordbottniska redskapet och skifferslipning). 
Därefter följer faktarummet med videofilmer, litteratur och mon-

. tern "Nya fynd". Här var det utan tvekan videofilmerna som attra-
herade besökarna. Även "Stenåldersliv" och "Bronsgjutning" var 
tämligen populära. 
Färre ägnar sin tid i utställningen åt boplatspreparatet, "Ben-
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ålder ••• ", "Fynd i Västerbotten", "Keramik till verkning 11, "Bilder 
och ornament11 samt 11Gravskick 11 • 

Ingen ägn~r sin tid åt skärmarna 11Grannvetenskaperna 11 och "Arkeo-
logisk datering". 

De texter som de flesta ägnar mest tid, hör framför allt till 
landhöjningsavdelningen, skärmarna 11Stenåldersliv 11 och 11ekologi-
montern11. Sedan följ er texterna till boplatspreparatet, skärmarna 
11Benålder ••• 11, "Fynd i Västerbotten" och "Bronsgjutning". 
Texterna till utställningens övriga delar får endast liten eller 
ingen uppmärksamhet. 

De mest nyttjade aktivitetsmöj,ligheterna är utkiken i landhöj-
ningsavdelningen. Därefter följer bäcken i stenteknologiavdelningen. 
Besökarna uppmanas ju att slipa skiffer mot stenhällarna, men ingen 
beställer skiffer i receptionen. I stället nöjer man sig med att 
omväxlande sätta igång och strypa vattenflödet. 
Att någon beställer videofilmerna sker i en av de 15 observatio-
nerna. 

De flesta utställningsbesöken är kortare än fem minuter (9 st.). 
övriga stannar fem till tio minuter (1 st~), tio till 15 minuter 
(2 st.), 20 till 25 minuter (1 st.) samt 25 till 30 minuter (1 st.}. 
I några av fallen med de längre besöken utgörs de till största 
delen av tittande på videofilmerna. 

I en observation saknas tidsangivelse. 
Typiskt för de besökande är deras gångriktningar. Endast en av 

de observerade läste den introducerande inforrnationsskylten om 
vilka utställningar som finns i lokale~, Denne såg också hela 
forntidsutställningen innan han fortsntte till nästa utställning. 
Nästan alla andra gick -vänstervarv i hela utställningslokalen. 
följden blir att utställningen "Forntiden" - i bästa fall - be-
söks i två etapper, först och sist. 

De vuxna besökarna aktiveras. i hög grad av barnen, främst genom 
utkiken och bäcken .• De vuxna är dock betydligt mer reserverade.-

Kartorna vid utkiken är den del i utställningen där de vuxna 
besökarna stannar till absolut längst. 

Många tycks strosa igenom utställningen utan att egentligen 
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titta på något. Kanske är de på väg till någon annan utställning. 

Presentationerna av undersökningarna är nu gjorda, men för att 
. . 

svaren på uppsatsens syften och problemställningar skall kunna 
ges, relateras i nästa kapitel resultaten med de i kapitlen 3., 
4. och 5. framkoma presentationerna och analyserna av fomtids-
utställningarna. 
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8. UTVÄRDERING 

I kapitlet relateras först de olika gruppernas svar till respek-
tive utställning. Därefter relateras de olika resultaten till 
varandra så att svaren på uppsatsens problemställningar kan ges. 
Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. Även det avsnittet 
kan läsas som svar på problemställningarna. 

Utgångspunkten.för utvärderingen är i vilken grad utställnings-
producenternas målsättningar når fram till besökaren. Vidare skall 
besökarnas ås,ikter om utställningen förklaras uti från utställningens 
innehåll och form. Till sist skall förslag, byggda på besökarnas 
åsikter och fakta framkonna genom observationer, ges på hur en 
forntidsutställning skulle kunna förändras för att bättre motsvara 
besökarnas förväntningar, och också för att utställningsproducen-
ternas målsättningar bättre skall nå fram. 

8 .. 1. Basutställningen "forntid" i Jämtlands läns museum (JLM) 

Låt oss återknyta till kapitel 3.2. och se på utställningsprodu-
centemas målsättningar. 

Man säger sig vilja ge en översiktlig kunskap om det förhisto-
riska samhället och man vill skildra den forntida vardagen. 
Vidare skall de ekologiska förutsättningarnas betydelse belysas 
och likaså vad olika typer av kulturkontakter har betytt. Att 
berätta om föremålens funktion är ett annat mål. Man vill även 
att utställningen skall fungera som ett komplement till skolböc-
kerna. 

Vid sidan av dessa kunskapsmässiga mål vill man att besökaren 
skall leva sig in i den forntida människans situation och att 
besökaren skall ana människan bakom föremålen. 
Slutligen menar man att det är viktigt att skapa en positiv anda 
i utställningen, så att besökaren känner sig hemma. 

Hur lyckas man med sina målsättningar? 
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8.1.1. Vuxna ströbesökare 

Målsättningarnas genomslag. 
Det är lämpligt att börja baki från· med utställningsproducenternas 
målsättningar.· 

Besökarna trivs bra i utställningen, främst för att den är fint 
utformad. 

När det gäller besökarnas inlevelse i forntiden blir bilden lite 
mer komplicerad. Hälften av de intervjuade säger sig få en inblick 
i hur de. forntida människorna levde, tack vare föremål och tema-
tiska montrar som "Jakt och fiske" och "Mat och hushåll". 
De som inte tycker att de får någon inblick i den forntida var-
dagen, menar att den bild som ges är alltför ensartad; exempel-
vis saknas information om kvinnor, språk och barn. Paralleller 
till denna senare åsikt kan dras till utställningens mest respek-
tive minst attraktiva de1ar. De mest populära avsnitten är de som 
i någon mån behandlar den förhistoriska människan, medan utställ-
ningens brister främst tycks ligga i de föremålstäta montrarna. 
Samma inställning kan skönjas i de åsikter som besökarna presen-
terar i sina tankar om hur en fomtidsutställning borde vara. 
Även här framskymtar utställningens brister avseende visandet av 
den forntida människans levnadssätt. 

När det gäller de kunskapsmässiga målen varierar svaren kraftigt 
mellan de ~lika frågorna. I två fall, rörande den forntida männis-
kans jagande och boende, kan sägas att budskapen når fram till-
fredsställande, medan de övriga kunskapsfrågorna har sämre genom-
slagskraft. 

förklaringar utifrån innehåll och form. 
Vad beror då utställningens brister på? 

Innehållsmässigt håller utställningen "forntid" vad producen-
terna lovar, åtminstone när det gäller de kunskapsmässiga målen. 
Däremot finns det kanske vissa innehållsbrister i de delar som 
rör målsättningarna om inlevelse i den forntida människans situa-
tion och möjligheten att ana människan bakom föremålen. Varken 
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i text, bild eller någon annan informationskategori förekommer 
den forntida människan särskilt mycket. I stället presenteras 
olika verksamheter, men enligt hälften av int~rvjusvaren räcker 
inte det för att man skall få en inblick i den forntida vardagen. 

Bristerna framgår klarare i utställningens form. För att kunna 
svara rätt på de flesta av de kunskapsmässiga målen måste besö-
karen läsa text. Undantagen utgörs av frågan om boende och till 
viss del också av frågan om redskapstillverkning. I dessa fall 
kan modeller och bilder ge svaren. Frågan om boende besvaras re-
lativt väl av de intervjuade, medan osäkerheten kring redskaps-
tillverkningen är större. Att många svarar rätt på frågan om boen-
de skulle kunna förklaras med att svaret ges visuellt i dioramat 
11Stenåldersboplats 11• Mot detta talar att den visuella informatfonen 
kring redskapstillverkning inte har samma genomslagskraft, och att 
frågan om vad människorna främst levde av besvaras rätt av alla. 
Den informationen är nämligen huvudsakligen grundad på text. Det 
kan förhålla sig så att frågorna om jakt och boende är av mer all-
män art än de övriga kunskapsfrågorna och att de därför får fler 
rätta svar. 
I svaren på de övriga kunskapsfrågorna är bortfallet i vissa fall 
stort, förmodligen beroende på att besökarna inte har svaren klara 
för S}g• Tabell 1. i kapitel 6.1. visar att de som läst mycket 
text och de som svarat med flest rätt i stort sett är samma per-
soner. I intervjuerna framkommer också att vissa anser texten vara 
för liten och otydlig, eller att den är för riklig. 
Att den kunskapsmässiga informationen till så stor del bygger på 
text och att texten huvudsakligen består av uppförstorad maskin-
skrift, kan således vara faktorer som negativt påverkar graden 
av tillgänglighet. 

Andra faktorer som är starkt knutna till de nyss nämnda, är ut-
ställningens storlek, form och ljussättning. Den relativt mörka 
lokalen med upplysta montrar försvårar avsevärt besökarnas möjlig-
heter att upp'täcka och läsa montrarnas rubriker. Förmodligen på-
verkar även lokalens storlek och form besökarnas förmåga att läsa 
monterrubrikerna såtillvida att betraktaren ofta befinner sig på 
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ett alltför kort avstånd från montrarna för att rubrikerna skall 
kunna upptäckas. Denna brist innebär troligen att förståelsen 
för utställningens innehåll försvåras (se även kap. 8.1.4.). Det 
finns också en risk att textinformationen hamnar i ett slags tom-
rum när besökaren inte har klart för sig vad text och föremål 
skall gestalta. 

0 van presenterade negativa faktorer gäller inte bara utställ-
ningens kunskapsmässiga mål, utan i lika hög grad de in- och upp-
levelsemässiga. 

Fler faktorer som eventuellt dämpar möjligheterna till inblick 
i den forntida människans situation, kan utgöras av utställnings-
producenternas strävan efter tydlighet. Tillvägagångssättet har 
ju varit att i väl avgränsade montrar presentera olika teman (se 
kap. 3.3.). Ju tydligare producenterna försöker vara i sina av-
sikter att presentera kunskap, desto större är risken att möjlig-
heterna till upplevelse minskar. Det klaraste exemplet på detta 
är montern "Järnålder", där den nya tidens nyheter presenteras 
med stor text och där användandet av andra informationskategorier 
är minimalt (se bilden nedan). 

I montern 
"Järnåldern" 
är det den 
stora texten 
som dominerar 
innehållet. 

Genom ett relativt rikligt exponerande av föremål vill producen-
terna bland annat visa på variationer och mångfald. De montrar 
som innehåller många föremål har dock en tröttande effekt på 
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vissa besökare. 

Förslag på förändringar. 
Enligt några besökare skulle utställningens brister kunna kompen-
seras genom en husrekonstruktion. Tack vare en sådan kunde mer 
av den förhistoriska människan och hennes miljö visas. 
Ett annat sätt vore att producera en video som handlar om den 
forntida människan. Dessa förslag skulle till viss del kompensera 
utställningens innehålls- och formmässiga brister. 

I svaren på frågan om utställningens mest attraktiva delar, 
visar det sig att det är stenåldersboplatsen och montern "Dräkt" 
som är mest populära. Även redskap anses värdefulla, eftersom 
de är så informativa. 
Utifrån dessa intervjusvar borde det vara meningsfullt att fram-
föra budskapen med hjälp av bl.a. föremål i situationer där den 
förhistoriska människan framträder tydligare. På detta sätt skul-
le också besökarnas motvilja mot de alltför föremålstäta montrar-
na motverkas. 

När det gäller att ge besökaren en inblick i forntiden vill 
museet använda visningar som ett medel för att nå detta mål. Det ' 
är intressant att konstatera att den övervägande delen av besö-
karna föredrar att besöka utställningen på egen hand. Det vore 
förmodligen bättre att utforma utställningen så att besökarna 
på egen hand kan få inblick i forntiden, med tanke på besökarnas 
åsikter om visningar. 

8.1.2. Skolelever som nyligen besökt forntidsutställningen 

Målsättningarnas genomslag. 
Eleverna tycker bra om utställningen och nästan alla är sugna 
på att besöka museet igen. 

Vissa elever säger sig få en inblick i forntiden genom sten-
åldersboplatsen, eftersom man där får veta lite om hur folk 
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levde och-också känna på föremålen. Även föremål ger ett slags 
inblick, därför att de visar vilka verktyg folk använde. 

Uppsatserna som eleverna skrivit, framför allt bland dem som 
valt temat "Jag - en stenåldersmänniska", visar att utställningen 
förmodligen gett impulser till fantasi fulla berättelser. Många 
uppsatser är detaljerade skildringar av det forntida livet.. Emel-
lertid har nog eleverna fått impulser från andra håll, speciellt 
från skolan. Ett tecken på detta är förekomsten av begravningar 
i dösar som finns i många av uppsatserna. 
I några enkätsvar menar eleverna att utställningen i alltför ljten 
utsträckning handlar om hur folk levde. Möjligtvis tar sig detta 
också uttryck i de teckningar som 25 elever ritat i anknytning 
till uppsatserna ... Endast i nio fall är teckningarna befolkade, 
trots att uppsatserna handlar om det forntida 1ivet. 

Utställningsproducenternas kunskapsmässiga målsättningar verkar 
ha nått fram till eleverna, eftersom antalet rätta svar överlag 
är stort. Eventuellt har eleverna inhämtat det mesta av kunskapen 
genom skolarbetet~ I samband med museibesöket läser man om sten-
åidern och det är kanske inte så överraskande att eleverna till 
största delen anser sig ha erhållit kunskapen i skolan. 

Det är vanskligt att uttala sig om hur producenternas mål att 
utställningen skall vara ett komplement till skolböckerna funge-
rar~ Enkätsvaren visar att ungefär hälften av eleverna anser att 

, ,, 
man fått lära sig andra saker i utställningen än i skolböckerna. 
Tyvärr saknas uppgifter om vilka annorlunda saker man fått lära 
sig. Anledningen till detta torde vara att enkätfrågan är felfor-
mulerad. 

Förklaringar utifrån innehåll och form. 
Utställningen innehåller all den kunskap det är tänkt att eleverna 
skall lära sig. 
När det gäller utställningens förmåga att fungera som ett komp-
lement till skolböckerna, skiftar elevernas uppfattningar kraf-
tigt~ Tyvärr kan. inga närmare förklaringar ges, beroende på en-
kätfrågans bristfälliga utforrming. Det kan dock konstateras att 
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hälften av eleverna menar att utställningen och skolböckerna lär 
ut samma saker. 
En brist i innehållet tycks emellertid vara den ringa förekomsten 
av forntida levnadssätt och boende, vilket i sin tur minskar möj-
ligheterna till. inblick i forntiden. Denna eventuella brist kom-
penseras förmodligen av museets visning av utställningen. Till 
skillnad från de vuxna ströbesökarna vill ju också eleverna att 
någon skall visa utställningen för dem, eftersom man på detta 
sätt får lära sig mer om forntiden. 

formmässiga brister som kan utläsas av enkätsvaren överensstäm-
mer inte med de som redovisats i föregående avsnitt. 'förklaringen 
ligger i att förutsättningarna för utställningsbesöken är så skif-
tande. Eleverna erhåller kunskap om stenåldern i skolan. Sedan 
besöks utställningen och visas av någon från museet. Eleverna in-
hämtar kunskap i utställningen mer genom att höra, än genom att 
läsa. 
Kanske är det så att en visning av utställning underlättar för 
besökaren att koncentrera sitt seende till icke textmässig infor-
mation. Ett tecken på detta är elevernas svar på vad som anses 
vara särskilt bra i utställningen. Här framträder föremålens be-
tydelse på ett helt annat sätt än vad som är fallet med ströbe-
sökarnas svar på samma fråga. Eleverna framhäver vissa föremål 
och kan också förklara varför just de har gjort ett starkt in-
tryck. Denna fascination är inte alls lika iögonfallande hos de 
vuxna ströbesökarna. 
förklaringen skulle alltså kunna ligga i den textmässiga informa-
tionens förmodade hämmande effekt på besökarens förmåga att upp-
leva och uppskatta andra informationskategorier. En annan förkla-
ring kan vara att barn intresserar sig mer för detaljer, medan 
vuxna eftersträvar att begripa helheten. 

Ovan har talats om att lära sig genom att läsa och höra. Ytter-
ligare en möjlig brist i utställningens form ·handlar om en annan 
inlämingsmetod - att göra, och kanske också att röra. I enkäterna 
omtalas nämligen att en av utställningens nackdelar skulle vara 
att man inte får pröva på att göra saker själv. Någon menar också 
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att en av stenåldersboplatsens förtjänster är att man får vidröra 
föremålen. 

Ormämnda eventuella brister i utställningen gäller i lika hög 
grad såväl de kunskaps- som upplevelsemässiga målsättningarnas 
möjligheter att nå fram till besökaren. 

Förslag på förändringar. 
Direkta förslag på förändringar som eleverna ger finns i två fall. 
Innehållsmässigt vill några att utställningen i högre grad borde 
handla om forntida liv och boende. Formmässigt önskar vissa att 
möjligheter till egna aktiviteter borde finnas. Elevernas åsikter 
om utställningens mest populära delar bekräftar dessa förslag. ; 

I övrigt tyder redskapens popularitet på att utstäilningspro-
ducenternas mål och tillvägagångssätt att visa många föremål fun-
gerar. Detsamma gäller producenternas vilja att visa det unika; 
Rödöurnan attraherar eleverna. 

8 .1. 3 •. Skolelever som besökt forn tidsutställningen ett år tidigare 

Målsättningarnas genomslag. 
Nästan alla tyckte bra om utställningen och av dem som ville be-
söka museet igen, har mindre är1 hälften gjort det. 

Viss inblick i forntiden tycks eleverna ha fått, bland annat 
genom redskapen och stenåldersboplatsen. 
De bilder av det forntida livet som framgår av frågan om hur det 
kunde vara att leva under stenåldern, skiljer sig emellertid vä-
sentligt från de uppsatser som presenterades i föregående avsnitt. 
Bilden av forntiden har mörknat. Det var svårare att leva med 
kyla, krig, arbete hela dagarna och primitiva förhållanden som 
dominerande inslag. Visserligen menar några att folk levde ganska 
gott under stenåldern, men helhetsbilden ser dock mörk ut. Varför 
denna skillnad i förhållande till innehållet i de uppsatser som 
eleverna som nyligen besökt forntidsutställningen skriver? Antingen 
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beror det på att man i uppsatserna sätter sig själv i centrum 
och därmed har lättare att leva sig in i forntiden, och kanske 
inte heller har någon lust att se sig själv i köld, krig och 
smuts. Eller också har kanske den mer nyanserade bild, vilken 
presenteras i uppsatserna och som visningen i utställningen ger, 
hunnit förblekna under ett år, till förmån för en gråare och dyst-
rare forntidsbild ( var nu den kommer från). 

Kunskapen om forntiden har försämrats något under ett år. I 
likhet med de elever som nyligen besökt forntidsutställningen, 
är det frågorna om boende, kontakter med omvärlden, men framför 
allt frågorna om stenålderns fortsättning och tidsåtgången för 
kvartsitpilspetstillverkning, som vållat eleverna mest problem. 
En liten överraskning är att relativt många svarar fel på frågan 
om det stora djuret före istiden, speciellt med tanke på vilket 
intryck mammutbeten verkar ha gjort på många elever. 

Förklaringar utifrån innehåll och form. 
Utöver förklaringarna i de två tidigare avsnitten kan inga inne-
hålls- eller formmässiga aspekter redovisas. Det är även alltför 
vanskligt att försöka förklara de felaktiga svaren på detta och 
föregående avsnitts kunskapsfrågor utifrån utställningens inne-
håll och form. De felaktiga svaren beror rö'rmodligen på frågornas 
svårighetsgrad. 
Elevernas förmåga att komma ihåg olika delar och detaljer i ut-
ställningen, styrker den i föregående avsnitt presenterade för-
klaringen att eftersom eleverna får en visning av utställningen 
förstärks intrycket av besöket. 

Förslag på förändringar. 
De enda direkta förslag som ges av skolbarnen till en förändring 
av utställningen, beror på respektive elevs .specialintresse. För-
slagen är att utställningen borde innehålla mer dju~.' båtar och 
en stendös. 

Utifrån elevernas svar om utställningens mest attraktiva delar 
kan utläsas att mammutbeten är populär .• Även bland denna grupp 
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elever verkar således utställningsproducenternas drag att visa 
det unika gå hem. Detsamma gäller producenternas strävan efter 
att visa mångfald i föremålsbeståndet; redskapen är populära. 
Aktivitetsmöjligheten att göra upp eld tyckte några var roligt. 
En intressant företeelse är att några av eleverna anser vissa 
delar i utställningen vara bra, på grund av att man kan relatera 
dem till hur det förhåller sig i dag-,. "Mynt" var så olika dagens 
pengar, medan "Dräkt" visade hur lika dagen~ plagg är de forntida. 
Även i intervjusvaren bland de vuxna ströbesökarna framgår att 
jämförelsen mellan forn- och nutida redskap var informativ. Att 

8.1.4. Observationer av ströbesökare 

från producenternas sida 
arbeta med begreppen nu-
tid-dåtid, likhet-olikhet 
i utställningen, tycks 
vara fruktbart. Antagli-
gen beror detta på att 
besökaren i sådana fall 
direkt kan relatera olika 
företeelser till sig själv 
och sin egen kända omgiv-
ning (se bilden). 

I montern "Redskap då och nu" 
kan en direkt jämförelse mel-
lan dagens verktyg och de som 
fanns för ca. 1000 år sedan göras.-

De utförda observationerna både bekräftar och motsäger resultaten 
från kapitlets tre tidigare avsnitt. Utställningens formmässiga 
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brister tar sig uttryck i att få besökare läser montrarnas rub-
riker. En äldre dam kommenterar också den, i hennes tycke, allt-
för mörka lokalen. Vidare visar det sig att besökarna läser rela-
tivt lite av montertexterna. 
Ytterligare en svaghet i utställningen som inte visat sig tidi-
gare, utgörs av att ingen av besökarna ser den kronologiskt upp-
lagda utställningen i "rätt ordning". Besökarna rör sig i stället 
ostrukturerat i lokalen. Adderas dessa faktorer ihop med det till-
lägget att ett besök sällan varar längre än fem minuter, får vi 
en besökare som rör sig oplanerat, som läser lite eller ingenting 
av montrarnas rubriker och texter och som ägnar utställningen 
mindre än fem minuter. 

Observationerna visar att utställningens mest attraktiva delar 
är stenåldersboplatsen samt montrarna "Handel" och "Stenredskap". 
Dragningskraften hos dessa delar beror nog snarare på form än på 
innehåll. Stenåldersboplatsen skiljer sig från övriga delar i sin 
form som diorama och dessutom är den det första besökaren får syn 
på när han/hon träder in i lokalen. Därefter ligger montern "Sten-
redskap" bra till hands. Förmodligen lockar monterns storlek och 
alla föremålen blickarna till sig. Detsamma torde gälla för mon-
tern "Handel". Dessutom sticker montern ut i rummet och får däri-
genom ökad uppmärksamhet. 

En effekt av observationerna motsäger såväl utställningsprodu-
centernas mål och tillvägagångssätt att visa det unika och spe-
ciella, som det genomslag dessa unika föremål haft hos de elev-
grupper som besvarat enkäterna. Varken Rödöurnan eller mammutmon-
tern tycks dra någon speciell uppmärksamhet till sig. Tilläggas 
skall dock att betydligt fler kan ha sett mammutmontern utan att 
detta observerats, eftersom montern ligger utanför själva utställ-
ningsrummet. Inte heller bland de vuxna ströbesökarna som inter-
vjuats röner dessa föremål någon stor framgång, vilket egentligen 
är förvånande; Rödöurnan finns ensam Len egen monter och dessutom 
är den förhållandevis spektakulärt exponerad. Förutsättningarna 
för att få besökarna intresserade är stora. Kanske ligger förkla-
ringen i att föremålet är för okänt för besökaren och att expo-
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neringen av föremålet är för lite effektfull så att det försvin-
ner i mängden. 

Uppmärksarmeten för den textmässiga informationen beror troli-
. gen på besökarnas skiftande intressen för olika ännesområden. 
Endast i undantagsfall tycks montrarnas utfornning locka till 
textläsanda. Ett exempel: stenåldersboplatsens otvetydiga popu-
1.aritet bland samtliga besökargrupper loekar · inte till textläs-
ning.,. medan den betydligt mindre populära montern "Jakt och fis-
ke". lockar fler att läsa text. 

8 .. 2 .• Basutställningen "Forntiden" i. Västerbottens museum (VM) 
i 

l kapitel 4.2. redovisas utställningsproducenternas målsättningar. 
Det övergripande målet är att berätta om Västerbottens kulturhis-
toria ur ett ekologiskt perspektiv. Man vill belysa fångstens be-
tydelse och även visa hur föremål tillverkats och använts. Vidare 
skall utställningen redogöra för arkeologens arbete och också be-
tona landhöjningens betydelse. 
Förutom dessa kunskapsmässiga mål vill man att utställningen skall 
kunna berätta själv, utan att vara beroende av visningar. Vidare 
skall utställningen ha ett tonfall som visar respekt för människor. 
Till sist skall oen pedagogiska uppgiften vara grundläggande, och 
utställningen skall väcka nyfikenhet och aktivera besökaren. 

8~2.1. Vuxna ströbesökare 

Målsättningarnas genomslag. 
Producenternas strävan att få människor att känna sig respekterade 
i utställningen, fungerar uppenbarligen.bra. Nästan alla trivs 
och tycker bra om utställningen, främst för utformningens skull. 
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Den anses rolig, trivsam och omväxlande, mycket tack vare mil-
jöerna och modellerna. 
Målet om en självberättande utställning överensstämmer med besö-
karnas åsikter att det är bättre att gå på egen hand i utställ-
ningen. Huruvida utställningen verkligen lyckas med att berätta 
om sitt innehåll återstår att se. 
När det gäller den pedagogiska sidan och utställningens förmåga 
att väcka nyfikenhet och aktivera, blir det lite svårare att re-
dogöra för genomslagskraften. Den pedagogiska grundtanken genom-
syrar hela museets utställnings- och skolverksamhet och kan där-
för inte kontrolleras i sig. Däremot kan sägas att den pedagog~ska 
uppgiften är intimt förknippad med utställningens förmåga att ~oc-
ka besökaren till nyfikenhet och aktivitet. I några fall framgår 
det att utställningen lyckas med_detta; en besökare är full av 
entusiasm och ber mig berätta mer om vår förhistoria, och några 
menar att modellerna hjälper till att sätta fantasin i rörelse. 
Tecken på motsatsen finns emellertid också. I fem fall besvaras 
inte fråga 17, vilken var avsedd att utröna något om besökarens 
reflektioner över utställningen (se fig. 4. i kap. 7.1.). 

De kunskapsmässiga målen verkar nå fram relativt väl till be-
sökarna. Undantaget utgörs av frågan kring stenteknologin, där 
svaren var få och vaga. I intervjuerna märks också att stentekno-
login, tillsammans med boplatspreparatet, hör till utställningens 
minst attraktiva delar. 
Det är tveksamt om besökarna efter utställningsbesöket anser sig 
ha lärt sig något om västerbottnisk kulturhistoria utifrån ett 
ekologiskt perspektiv. Visserligen har alla klart för sig att 
jakten var mycket betydelsefull i det förhistoriska samhället, 
men i övrigt framtonar ekologiska aspekter endast sporadiskt i 
svaren. 
Det är emellertid klart att utställningen klarar av att berätta 
själv, utan hjälp av visningar. 

Förklaringar utifrån innehåll och form. 
På grund av utställningsproducenternas mer återhållsamma målsätt-
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ningar (jämfört rned JLM:s, se även kap. 5. 2.), kan utställningen 
sägas innehålla vad den lovar. 
Däremot innehåller den inte tillräckligt mycket av det som de 
flesta besökarna vill se; den forntida människan. Liksom besö-
karna i JLM, menar man att detta är vad en fomtidsutställning 
huvudsakligen bör handla om. I JLM ingår ju visandet av den forn-
tida människ~n i målsättningarna, men i VM finns inte samma mot-
svarighet. Det kan ändå vara på sin plats att diskutera varför 
drygt hälften av dem som vill se den forntida människan, inte 
anser.att de får det. Den förhistoriska människan presenteras i 
text, bild och som modell. Texterna visar människan främst som 
jägare och redskapstillverkare. Bilder och modeller framställer 
människorna i miniatyrstorlek, med anonyma anletsdrag och diffus 
klädesräkt. Det är svårt för betraktaren att få en bild av den 
förhistoriska människan, annat än som en liten grå och otyqlig 
varelse. 

En annan sämre fungerande fommä5sig aspekt, som i och för sig 
inte har med producenternas direkta målsättningar att göra, är 
tanken på boplatspreparatet som en lockande och impulsgivande 
roiljöbild. Intervjuerne .<bar att boplatspreparatet bl.a. upp-
levs. som ointressant, fult och trskigt. Observationerna bekräf-
tar besökarnas ointresse för preparatet (se kapitel 8.2.4.). 
Förklaringen till vissa besökares ovilja mot preparatet torde 
bl.a. ligga i dess placering i rummet. Det ligger inklämt i ett 
hörn i den mörkaste delen av lokalen. Dessutom anser någon att 
de till preparatet hörande kartorna och beskrivningarna är oöver-
skådliga. 
Den andra delen i utställningen som anses mindre brat är avsnit-
tet som rör stentillverkning. Det är också på frågan kring detta 
ämne som de intervjuade har svårast att svara. I-lur kan det komma 
sig? Är det själva ämnet som anses ointressant? Det är troligt. 
Det finns ingenting i framställningsformen som i något av fallen 
kan förklara svårigheterna att besvara frågan. 

De övriga kunskapsfrågorna besvaras relativ·t väl av besökarna. 
Antingen beror det på utställningens s.k. lexivisuella utforrming 
(se kap .• 4. 3.), eller också på att frågorna är enklare att besvara 
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än vad som är fallet med desamma i JLM-utfrågningen. I två fall 
kan frågorna i VM anses enklare. Det gäller frågorna 15 och 16 
•(jämför figur 1. i kap. 6.1. och figur 4. i kap. 7.1.). De övriga 
tre frågorna är identiska. Tyvärr - för utvärderingens skull -
är svaren från de båda museerna också nästan identiska. En viss 
övervikt när det gäller vattnets betydelse för forntida boende, 
kan skönjas i VM. Detta är dock alldeles för osäkert för att det 
skulle gå att tala om en fördel med den s.k. lexivisuella metoden. 

Den textmässiga informationen uppfattas i stort som lättläst 
och det kan naturligtvis vara en förklaring till det förhållande-
vis höga antalet rätta svar. · I två fall anses emeller.tid den hand-
skrivna texten vara svår att uppfatta. 

förslag på förändringar. 
Bland dem som menar att utställningen i alltför liten utsträck-
ning handlar om den forntida människan och hennes liv, tror någon 
att en stor boplatsrekonstruktion skulle hjälpa till att levande-
göra forntiden. Besökarnas åsikter om modellerna som de bästa de-
larna i utställningen motsäger inte en tanke på en större modell 
av en boplats. Modeller anses nämligen ha en förmåga att sätta 
fantasin i rörelse och underlätta förståelsen för utställningens 
innehåll. 
Kanske vore det möjligt att motverka vissa besökares ointresse 
för redskapstillverkning genom att infoga ämnet i den tilltänkta 
boplatsrekonstruktionen. Med hjälp av avslag, dockor i naturlig 
storlek och föremål, skulle olika tillverkningstekniker kunna 
presenteras på ett förhoppningsvis intresseväckande sätt. 

rör att få boplatspreparatet att fungera som en miljöbild, borde 
det antingen flyttas eller belysas på ett annat sätt. Dessutom 
borde texten och illustrationerna integreras i preparatet på ett 
annat sätt. 
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8. 2. 2. Skolelever som nyligen besökt forn tidsutställningen 

Målsättningarnas genomslag. 
Även skoleleverna trivs i utställningen. De säger att den är ro-
lig och intressant, o~h i stort sett alla vill besöka museet igen. 
Eftersom eleverna visas runt i utställningen av en museipedagog, 
är det omöjligt att svara på hur producenternas mål om en själv-
visande utställning fungerar. 
Det är också svårt att uttala sig om hur mycket utställningen 
väcker nyfikenhet och aktiverar eleverna~ Enkätsvaren är överlag 
knapphändiga och inte heller i uppsatserna framgår det speciellt 

. tydligt på vilket sätt utställningen stimulerar eleverna. 
Emellertid tycks framför allt redskapen, vapnen, videofilmerna; 
boplatspreparatet och aktiviteterna vara faktorer som ger de star-
kaste intrycken. 

De kunskapsmässiga målsättningarna verkar nå fram till eleverna. 
Liksom i JLM är det tre frågor som vållar mest problem, men till 
skil.:J,.rad från JLM anser eleverna i VM med knapp majoritet att kun-
skapen om forntiden till största delen kommer från museet. Det 
totala antalet felaktiga svar är större än i JLM. 

Förklaringar utifrån innehåll och form. 
Det är knappast möjligt att förklara de felaktiga svaren på kun-
skapsfrågorna uti från innehåll och form ... Utställningen innehåller 
onekligen svaren på alla frågor och formmässigt skiljer sig inte 
de delar där svaren kan hittas från övriga delar i utställningen. 
I stället torde de felaktiga svaren bero del på elevernas vanföre-
ställningar (om boende i grottor och flinta som det allenarådande 
redskapsmaterialet), dels på frägornas svårighetsgrad (om daterings-
möjligheter på trä)~ Jämfört med JLM är alltså antalet felaktiga 
svar större, förmodligen beroende på elevernas förkunskaper och 
visningarnas art. 

En intressant aspekt i vissa av elevernas svar, som skiljer sig 
från de vuxna, är förtjusningen över boplatspreparatet. Det som 
hos vuxna uppfattas som "ointressant, fult och tråkigt" blir i 



- 90 -

elevernas ögon "intressant", "man får se mycket" och "man får 
lära sig hur arkeologer arbetar". Förklaringen måste vara att 
eleverna får en visning av utställningen. Med en museipedagogs 
hjälp blir det oöverskådliga och tråkiga helt plötsligt intres-
sant. Kanske kan paralleller dras till den tänkbara förklaringen 
i kapitel 8.1.2. om att en visning kan frigöra besökarens seende 
till att omfatta andra informationskategorier är text. 

Förslag på förändringar. 
Att få göra egna saker i utställningen - i det här fallet tälja 
en fiskesticka med en flintkniv - är utan tvekan populärt. Någon 
efterlyser mer aktiviteter. Detta är det enda direkta förslag på 
förändringar som eleverna ger. I övrigt ger resultaten av enkäten 
inga nya infallsvinklar på förändringar av utställningen. 

8.2.3. Skolelever som besökt forntidsutställningen ett år tidigare 

Målsättningarnas genomslag. 
Effekten av utställningsbesöket tycks i stora drag överensstänvna 
med de som redovisades i föregående avsnitt. Eleverna tyckte bra 
om utställningen och nästan alla ville besöka museet igen. När 
det gäller ~terbesök skiljer sig klasserna från varandra. I ena 
klassen har lite mindre än hälften besökt museet igen. I den andra 
har nästan alla varit tillbaka till museet, förmodligen i s?nt>and 
med skolarbetet. 
Utställningen väcker elevernas nyfikenhet. Det märks i viljan att 
besöka museet igen och i svaren om vad som var bäst i utställningen. 
Där är det främst aktiviteten att göra fiskeredskap som etsat sig 
fast i minnet, men ·också de små modellerna av bostäder och figu-
rer. Dessa modeller anses ge en inblick i hur folk levde. Man 
minns även videofilmerna. 

Samma fenomen som presenteras i kapitel 8.1.3. kan konstateras 
här. Elevernas bild av forntiden har mörknat. fattigdom, smuts och 
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sjukdomar dominerar. Förklaringen torde vara densamma som anges 
i ovan nämnda avsnitt. 

Även när det gäller de kunskapsmässiga målens genomslag kan 
paralleller dras till kapitel 8.1.3 •• Kunskapen om forntiden har 
försämrats något under ett år. Till skillnad från de elever som 
nyligen besökt utställningen, anser man att kunskapen huvudsak-
ligen kommer från skolan. 

Förklaringar utifrån innehåll och form. 
Inga nya innehålls- eller formmässiga aspekter kan anges som för-
klaringar till enkätresultaten. Aktiviteternas, modellernas och 
videofilmernas popularitet bekräftas. 

Det råder emellertid ingen tvekan om att intrycken från utställ-
ningen försvagats efter ett år. Det visar oförmågan eller ointres-
set att besvara enkäten. I vissa fall är bortfallet stort, spe-
ciellt när det gäller att tala om utställningens fördelar och 
brister. Andra faktorer som tyder på att intrycken försvagats är 
den dystrare forntidsbilden och den något försämrade kunskapen. 

Förslag på förändringar. 
Några elevers egna förslag på förändringar är att föremålssorti-
mentet borde utökas och att medeltiden borde tas upp till behand-
ling. Två elever vill dessutom göra yxskaft. 
Med tanke på den fascination av forntida redskap som eleverna kän-
de i JLM, skulle det inte vara omöjligt att i VM utöka föremåls-
sortimentet. Visserligen menar utställningsproducenterna att för 
att få en pedagogiskt lyckad utställning, måste föremålen under-
ordna sig berättelsen och därför har man skurit mycket i kunskaps-
stoffet (kap. 4.3.). Men när man märker hur väl eleverna kommer 
ihåg föremålen, även efter ett år, är det frågan om det inte vore 
meningsfullt att låta föremålen få ett större utrymme. Föremålen 
skulle underlätta det pedagogiska syftet, särskilt om de kombine-
rades med aktiviteter av olika slag. 
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8.2.4. Observationer av ströbesökare 

Två mål kan sägas uppfyllas utifrån de observationer som gjorts; 
att väcka nyfikenhet och aktivitet samt att ha ett tonfall som 
visar respekt för människor. Besökarna förefaller trivas i utställ-
ningen och man utnyttjar de aktivitetsmöjligheter som finns. Här 
är det främst barnen som är aktiva och de drar i sin tur med sig 
de mer reserverade vuxna. 

Det är främst barn 
som utnyttjar akti-
viteterna. 

Här är det en 
flicka som tar reda 
på hur det kunde se 
ut. inuti en qrav. 

Observationerna motsäger de intervjuade ströbesökarnas åsikt om 
stenteknologiavdelningen som tråkig. Den tillhör en av de mest 
populära delarna. Intresset beror dock till stor del på möjlig-
heten att slipa skiffer. Ingen slipar emellertid, utan nöjer sig 
med att se hur bäcken flyter fram. Få läser texten i stentekno-
logiavdelningen. 
Däremot bekräftar observationerna de intervjuade besökarnas svala 
intresse för boplatspreparatet. Det fungerar med all säkerhet 
inte som en lockande miljöbild. I stället är det "ekologimonterns" 
akvarium, utkiken i landhöjningsavdelningen och nybyggarstugan i 
basutställningen "Nybyggarliv" som är de stora dragplåstren. 

De mest populära delarna i forntidsutställningen är alltså 
"ekologimontern", landhöjningsavdelningen och stenteknologiavdel-
ningen, förmodligen beroende på dessa delars ovanliga innehåll 
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och form. 
I övrigt visar observationerna att de flesta besök är kortare 

än fem minuter, att endast en besökare läser utställningsplanets 
introducerande informationsskylt, att nästan alla går vänstervarv 
i utställningsplanet, d.v.s. att man börjar med "Forntidens" Sten-
åldersliv, går vidare genom 11Nybyggarliv", .Skidmuseet och "Ren-
skötsel", för att - i bästa fall - avsluta med "Forntidens" bo-
platspreparaL Genomsnittsbesökaren liknar således densamma i 
JLM (se kap. 8.1.4.). 

Den del i utställningen som ägnas mest uppmärksamhet är kartor-
na i landhöjningsavdelningen. Kartor tycks ha en viss dragnings-
kraftL Det fram;:iår också av intervjuerna i både JLM och VM. De 
anses vara allmänt överskådliga och underlätta förståelsen för 
bl.a. utbredningar. 

Både observationer och intervjuer visar att besökarna i VM lä-
ser mer text än vad man gör i JLM. Det förefaller således frukt-
bart att arbeta med kortare texter, vilka varieras mellan gnugg-
bokstäver och handskrift. 

B.3. Svar på problemställningarna 

Här sammanfattas resultaten från de olika undersökta besökargrup-
perna. Avsnittet besvarar de i kapitel 1 •. 2. uppsatta problems~äll-
ningarna. De båda forntidsutställningarna behandlas var för sig. 
Trots det används problemställningarnas ursprungliga ordalydelse. 

8.3.,.1 •. Jämtlands läns museum 

1) I vilken grad når utställningarnas budskap fram till besökaren? 
Utställningsproducentema har lyckats göra en utställning som 
människor trivs i. 
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·De kunskapsmässiga målsättningarna når fram relativt väl till 
elever som besöker utställningen i sanband med skolarbete om sten-
åldern. Kunskaperna om forntiden är något försämrade ett år efter 
utställningsbesöket. Vuxna ströbesökare har svårigheter med att 
redogöra för den kunskap utställningen ger. 

Producenternas vilja att ge besökaren inblick i forntida liv 
har den sämsta genomslagskraften. Även om vissa i samtliga besö-
kargrupper anser att de får en inblick i forntiden, visar sig 
ofta motsatsen, främst i de förslag människor har på vad en forn-
tidsutställning borde handla om. 

2) Om informationen når fram i olika grad i de olika utställnin!garna, 
vad kan det bero på? · 

Utställningens trivsamma atmosfär beror på dess utformning. Ut-
ställningsproducenten Karin Nilssons motivering till varför män-
niskor verkar känna sig hemma i utställningen, överensstämmer 
med undersökningsresultaten. Hon menar att utställningens ombo-
nade karaktär och dess opretantiösa utformning bidrar till att 
besökaren trivs (se kap. 3.3.). 

De kunskapsmässiga målsättningarnas genomslag beror på, förutom 
innehåll och form, de undersökta gruppernas skilda förutsättningar 
för besöket. Elever är insatta i ämnet genom skolundervisningen 
och de får en visning av utställningen, medan vuxna ströbesökare 
frivilligt går i utställningen på egen hand. I undersökningen 
presenteras elevernas kunskapsfrågor med kryssalternativ, medan 
ströbesökarna saknar denna möjlighet att lista sig fram till rätt 
svar. Dessa faktorer torde påverka undersökningen såtillvida att 
resultaten blir bättre för elevgrupperna. 
Utställningen innehåller i stort sett all den kunskap som produ-
centerna eftersträvar att berätta om. Däremot har den svårigheter . 
att förmedla denna kunskap p.g.a. brister i formen. Kunskapen för-
medlas genom text. En text, som av många anses för liten och otyd-
lig och för riklig • 
Andra faktorer som påverkar målsättningarnas genomslag negativt, 
är utställningens storlek, form och ljussättning. Den ganska mörka 
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och relativt trånga lokalen gör det svårt för besökaren att upp-
täcka och läsa montrarnas rubriker. Formen på utställningsrummet 
underlättar inte för besökaren att se utställningen i strikt kro-
nologisk ordning. 

Målsättningen att ge en inblick i forntida liv lyckas inte rik-
tigt, eftersom utställningen brister i både form (se ovan) och 
till viss del också i innehåll. Innehållsmässigt saknas vissa de-
lar, t.ex. barn, kvinnor och bostäder, för att besökaren skall 
få en någorlunda heltäckande bild av den forntida människan och 
hennes liv. 
Ytterligare brister i utställningens form utgörs av producenternas 
strävan efter tydlighet. Denna strävan resulterar ibland i att 
et~ minimalt antal informationskategorier, t.ex. endast text och 
föremål, används. Härigenom tycks möjligheterna till upplevelse 
för besökaren försvåras. 
Även producenternas strävan efter att visa bl.a. mångfald och va-
riationer genom ett rikligt exponerande av föremål, kan sägas höra 
till utställningens brister. Dessa montrar anses nämligen av vissa 
ha en tröttande effekt. 

3) Hur kan en basutställning om forntiden förändras så att utställ-
ningsbudskapen bättre skall nå fram till besökaren? 

Besökare, både bland elever och vuxna, menar att utställningen 
i högre grad borde handla om forntida liv, boende och visa upp 
mer av den förhistoriska människan. Det är alltså inte fel på 
producenternas målsättningar, utan snarare i utställningens in-
nehåll och form. Vissa menar att en husrekonstruktion skulle kun-
na visa mer av den forntida människan och hennes miljö. Någon 
tror att en videofilm skulle kunna uppfylla samma syfte. 

Att visa mer av människan vore alltså meningsfullt. Om föremål 
integreras it.ex. rekonstruktioner skulle vissa besökares mot-
vilja mot alltför många föremål kunna motverkas. 

Bland elever märks önskemål om aktivitetsmöjligheter. Att lära 
sig något genom att göra saker är pedagogiskt värdefullt. Det vi-
sar sig också ha långsiktiga effekter; man minns det man gjort. 
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Visningar av utställningen kompenserar dess brister. Besökaren 
lär sig mer och får en inblick i forntida liv ... En intressant före-
teelse är att visningar tycks ge besökaren en större upplevelse. 
Föremålen får större betydelse och således uppfylls producenternas 
strävan efter att visa det unika, liksom att visa mångfald och va-
riationer i.föremålssortimentet. Förklaringen förmodas vara att i 
och med att besökaren får kunskap genom att höra, frigörs seendet 
från text till andra informationskategorier, .. En lösning vore allt- · 
så att utöka antalet visningar. A andra sidan föredrar besökare 
att gå i utställningen på egen hand. För att tillgodose detta öns-
kemål skulle audiella hjälpmedel kunna användas. En annan lösning 
vore att utforma utställningen så att inblick i forntiden kan er-
nås, exempelvis med hjälp av ovan närrrida rekonstruktion och mo-
deller. 

Utställningen skulle i större utsträckning kunna arbeta med be-
greppen nutid-dåtid och likhet-olikhet,. Undersökningsresultaten 
visar, att när besökarna kan relatera företeelser till sig själva 
och till sina kända omgivningar, attraheras de av det som förmed-
las i utställningen. 

Slutligen kan sägas att utställningen borde ändras i sin karak-
tär.vad gäller form, ljussättning och helst också storlek. Med en 
ljusare och öppnare utställningsform skulle förståelsen för ut-
ställningens innehåll underlättas. 
I museet är man också medveten om forntidsutställningens brister 
och en ombyggnad planeras (se kap. 3.3.). 

8 .. 3.,2. Västerbottens museum 

1) I vilken grad når ·utställningarnas budskap fram till besökaren? 
Utställningsproducenterna ·· lyckas relativt bra med förmedlingen 
av sina målsättningar. 

Besökaren känner sig respekterad .i utställningen .• Nästan alla 
trivs och tycker bra om den. 
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Utställningen klarar av att förmedla sitt innehåll på egen hand, 
utan hjälp av visningar. Meningarna om visningars nödvändighet 
varierar dock, precis som i JLM. De vuxna ströbesökarna föredrar 
att gå på egen hand i utställningen, medan elever vill ha visning. 

Utställningen förefaller också lyckas med att väcka nyfikenhet 
och aktivera besökaren. Det märks huvudsakligen på elevernas vilja 
att återbesöka museet, i fascinationen över modellerna och i ut-
nyttjandet av aktiviteterna. Det finns emellertid också tecken på 
motsatsen. De korta besöken, ointresset av boplatspreparatet, ute-
blivna enkät- och intervjusvar, är faktorer som skulle kunna visa 
på att producenterna misslyckas med målet. 

De kunskapsmässiga målen har tämligen god genomslagskraft, både 
bland vuxna och elever. Kunskapen om forntiden är något försämrad 
ett år efter utställningsbesöket. 

2) Om informationen når fram i olika grad i de olika utställningarna, 
vad kan det bero på? 

En förklaring till att målsättningarna i VM når fram bättre till 
besökarna än vad som är fallet i JLM, är att utställningsprodu-
centerna är mer återhållsamma i sina målsättningar (se även kap. 
5.2.). En annan förklaring, som beror på den ovan nämnda, är att 
kunskapsfrågorna i vissa delar är av mer allmän karaktär och där-
för lättare att besvara. 

Utställningens utformning gör att besökarna trivs och känner 
sig respekterade. Modeller och miljöer bidrar till besökarnas 
åsikter att utställningen är rolig, trivsam och omväxlande. 
Bland annat tack vare den s.k. lexivisuella utformningen klarar 
utställningen av att förmedla sitt innehåll utan hjälp av visning. 
Valet att arbeta med kortare texter, vilka varieras mellan gnugg-
bokstäver och handskrift, verkar fungera tillfredsställande. Det-
samma gäller aktivitetsmöjligheterna, modellerna och användandet 
av videofilmer. Ovan nämnda faktorer bidrar också till att besö-
karen blir nyfiken och aktiveras. 

Det finns dock brister i utställningen. När det gäller innehål-
let motsvarar visserligen utställningen vad producenterna lovar. 
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Däremot handlar den inte i tillräckligt hög grad om det som be-
sökare helst vill se i en arkeologisk basutställning - den forn-
tida människan och hennes liv. Denna brist beror både på innehåll 
och form. Endast vissa sidor av de forntida människorna visas och 
de framställs i bilder och modeller som anonyma, otydliga varel-
ser. Eller som en besökare uttrycker det: "utställningen visar 
människans livsvillkor, men inte det egentliga livet." 

Ytterligare en brist i utställningens form utgörs av boplats-
preparatet. Tanken är att det skall fungera som en lockande och 
stimulerande miljöbild, men vuxna besökare uppfattar det ibland 
i stället som ointressant och tråkigt, om de över huvud taget 
lägger märke till det. Ljussättningen av preparatet och dess pla-
cering i rummet torde vara faktorer som negativt påverkar möjlig-
heterna för besökare att uppleva det som stimulerande. Preparatet 
fungerar däremot bra när det visas av någon. Skoleleverna anser 
att det är informativt och lärorikt. Förklaringen till åsiktsskill-
naderna antas, som tidigare sagts, bero på att en visning frigör 
besökarens seende från text till annan visuell information. 

Gei: visningai: 
utställnings-
besöket en 
exti:a dimen-
sion? 

Museipedaqoq 
Ove Noi:bei:q 
bei:ättai: om 
forntiden föi: 
en lågstndie-
klass. 

3) Hur kan en basutställning om forntiden förändras så att utställ-
ningsbudskapen bättre skall nå fram till besökaren? 

För att tillgodose kraven på att utställningen borde visa mer av 
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den forntida människans liv, menar några besökare att en stor bo-
platsrekonstruktion skulle hjälpa till att levandegöra forntiden. 
Eftersom modeller har en fantasieggande effekt vore detta en lös-
ning. Impopulära ämnen, som redskapstil1verkning, kunde .integreras 
i modellerna. 

Andra direkta förslag från besökare är att fler föremål borde 
finnas. Detsamma gäller akti vi tetsmöjligheterna. I den föremåls-
tätare utställningen i JLM fascineras eleverna av fbremålen. Att 
använda fler föremål, kanske i samband med aktivitetert skulle 
kunna vara till stor pedagogisk nytta. 

Boplatspreparatet fungerar inte som det är tänkt. Besökarnas 
blickar dras i stället till "ekologimonterns 11 akvarium eller ti!l 
nybyggarstugan i basutställningen "Nybyggarl.iv". Preparatet borde 
flyttas eller ljussättas på ett annat sätt för att människor skul-
le attraheras och stimuleras av det. Dessutom bör tillhörande tex-
ter och illustrationer integreras ytterligare i preparatet för att 
innehållet skall bli överskådligt. 

8.4. Sammanfattning 

Utvärderingen visar att målsättningarna når fram något bättre i 
VM än vad de gör i JLM. Förklaringen ligger inte enbart i utställ-
ningarnas innehåll och form, utan också i utställningsproducenter-
nas varierande målsättningar. I VM är producenterna mer återhåll-
samma och detta avspeglas i undersökningsresultaten. 

Enligt besökarna finns det brister i innehållet i de båda forn-
tidsutställningarna,. Den forntida människan och hennes vardagsli v 

behandlas i alltför liten utsträckning. Dessa aspekter finns med 
i JLM:s målsättningar, men inte i tillräckligt hög grad i utställ-
ningen •. I VM ingår inte ovan nämnda aspekter i målsättningarna, 
vilket också märks i utställningen. 
Det vore meningsfullt för utställningsproducenterna att beakta 
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besökarnas åsikter. 
Det är inte enbart_vad som ställs ut som påverkar besökarnas 

åsikter, utan också hur det utställda materialet presenteras. 
Det finns alltså brister i utställningarnas form. 

En utställnings innehåll förmedlas genom olika kategorier av 
information. Nedan följer en uppräkning av hur utställningarnas 
olika informationskategorier fungerar (jämför med kap. 5.1.). 
Eftersom kapitlets tidigare avsnitt ingående behandlat de båda 
forntidsutställningarna, talas här om informationskategorier i 
allmän form. 
Textmässig information når fram bättre om texten är kortare och 
dessutom varierar i utseende. 
för~mål attraherar besökare, utom om de är samlade i stor mängd 
på ett begränsat utrymme. Då blir effekten ofta tröttande. 
Modeller och rekonstruktioner underlättar förståelsen för utställ-
ningens innehåll och dessutom stimuleras besökarnas fantasi. 
Kartor fungerar bra när det gäller att visa exefll)elvis Harmand 
och utbredningar. 
Aktiviteter är populära, huvudsakligen bland barn, och de har en 
positiv långsiktig effekt; man minns det man gjort. 
Även audivisuella hjälpmedel - i det här fallet videofilmer - är 
populära. Det går dock inte att säga hur värdefulla de är när det 
gäller att förmedla kunskap eller ge besökaren en upplevelse. 
Genom visningar kan besökaren lättare f& kunskap, men också en 
starkare upplevelse av utställningen. 
Även själva utställningsrummet har betydelse för hur utställningens 
innehåll uppfattas. En relativt liten lokal med sparsam belysning 
försvårar besökarens möjligheter att förstå utställningens inne-
håll, åtminstone om kunskapsinhämtningen sker genom textläsning. 

Hur skall då en utställning vara för att tillgodose såväl besö-
karnas som utställningsproducentemas önskemål? 
Det tycks som om en forntidsutställning med JLM: s målsättningar 
och i vissa delar VM:s form, skulle närma sig idealutställningen. 

En forntidsutställning bör koncentrera sig på den förhistoriska 
människan och utifrån henne berätta om olika företeelser. 
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Vardagsliv, såsom boende och arbete, kan förmedlas genom en stor 
boplatsrekonstruktion, där såväl folk (inklusive barn), djur och 
föremål visas,., Fakta skall kunna erhållas genom kortare texter, 
AV-h'jälpmedel samt kartor och bilder,.., Besökaren bör erbjudas möj-
ligheter till aktiviteter, t.ex. i redskapstillverkning,..._ Jämförel-
ser mellan företeelser i dag och i forntiden kan göras, så att det 
är möjligt att studera exempelvis likheter-olikheter i kläder och 
redskap. 
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9. SLUTORD 

Uppsatsen är slut. Resultaten som jag kommit fram till är knap-
past sensationella. Men resultaten har i vissa fall gett mig hu-
vudbry och nya·frågor har dykt upp. Jag inbillar mig att några 
av dessa kan vara av intresse, åtminstone för utställningsprodu-
center. 
Nedan görs ett försök att problematisera utvärderingens resultat. 
låt oss börja med de enskilda utställningarna. 

I basutställningen "Forntid" i Jämtlands läns museum bygger en 
stor del av informationen på text. Texten anses av många vara 
svårläst~ Mörkret och lokalens form gör det svårt för besökarna 
att upptäcka montrarnas rubriker. Vad får besökaren ut av en så-
dan utställning? Vad berättar föremålen? Besökarna förefaller 
studera föremålen utan att förstå de sammanhang de är insatta i. 

Vet utställningsproducenterna om detta? 
Vad har man gjort för att ta reda på det? 

Ett annat exempel är boplatspreparatet i basutställningen "Forn-
tiden" i Västerbottens museum. Utställningsproducenterna hade 
tänkt sig att modellen skulle vara en miljöbild som "skulle fun-
gera som en upplevelse och stimulera besökaren att gå vidare'.' 
(kap. 4.3.). Och hur fungerar boplatspreparatet? Jo, det uppfat-
tas som "ointressant", "fult" och "tråkigt". 
Om igen: 

Vet utställningsproducentema om detta? 
Vad har man gjort för att ta reda på det? 

Dessa två exempel är de mest i ögon fallande n'är det gäller skill-
nader mellan utställningsproducenternas mål och besökarnas reak-
tioner, Det finns dock fler. 

Alltså, vad jag är ute efter är följande: 
Utställningar behöver utvärderas. 

Jag menar inte att alla utställningar skall analyseras och stu-
deras, men när det 9äller basuts~ällningar, som väl ändå skall 
fungera som en bas i ett museums utåtriktade verksarrnet, borde 



Utställning eller 
förställning? 

Teckning från elev i 
årskurs 3, i JLM. 

.... 
D 
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ORDftiRKLARINGAR 

Audiell - uppfattad med hörseln. 

Diorama - Sammanställning av föremål och dekorationer. 

Informationskategori - Typ av information, t.ex. text, bild, föremål. 

JLM - Jämtlands läns museum. 

Lexivisuell - Begrepp grundat av Sven Lidman. Lexivisuell metod 
innebär att text och bild samspelar så att läsaren 
(i det här fallet besökaren) kan 11tittläsa 11 och på 
det sättet erhålla kunskap. Jfr. audivisuell. 

VM - Västerbottens museum. 

KÄLL-OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Undersökningsmaterial 

Det insamlade materialet för uppsatsens utvärdering består av 
- 20 intervjuer med totalt 48 personer, 
- fyra enkäter, besvarade av totalt 155 elever samt 
- 30 observationer av totalt 67 personer. 

Undersökningens deltagare är alla anonyma. 
Enkätmaterialet finns arkiverat vid institutionen för arkeologi, 
Umeå Universitet. 
Intervju- och observationsmaterialet finns i författarens ägo. 

Av de på nästa sida uppräknade intervjuade utställningsproducenterna, 
finns bandintervjuer med Karin Nilsson och Per-Uno Ågren arkiverade 
vid institutionen för arkeologi, Umeå Universitet. 
övriga band- och brevintervjuer finns i författarens ägo och det-
samma gäller fotomaterialet. 
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