
Multimodal design för lärande i 
utställningsmiljö 
En studie om sinnen som modaliteter och dess 
kommunikation i ett historiskt rum 

Frida Nolåkers 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign 

med inriktningen Rumslig gestaltning 

Ett examensarbete på grundnivå, 17.5 hp 

Examinator Yvonne Eriksson 

Handledare Esko Mäkelä 

Akademin för Innovation, design och teknik  

Mälardalens högskola 

2019-06-20 

  



 

 

 

 

 

  



 III 

Abstract 

The Gustav Vasa Association plans to build an exhibition to promote cultural 

life and increase learning about Gustav Vasa's leadership in the 16th century. 

The ambition is that through the exhibition will act as an extended arm for the 

schools in Strängnäs municipality in the form of study visits. 

In the exhibition, the association wants to inform about Gustav Vasa's 

coronation as king on June 6, 1523 in an interesting and informative way, in 

order to reach a younger target group in the form of primary school pupils. 

Through a collaboration with the association, this degree project has examined 

how the senses as modalities can be applied in an exhibition environment for 

learning purposes. 

In the report, Selander's theories on multimodal learning together with 

McKenna-cress & Kaminens and Velvet's guidelines on exhibition 

environments have been applied. Together with an ethnographic survey in the 

form of an observation, the theories have laid the foundation for the design 

proposal that has been established. The proposal describes how the appointment 

of Gustav Vasa as king can be communicated in an exhibition environment, in 

order to contribute to learning with the help of the senses as modalities. 

Keywords: Exhibition, learning, multimodal, senses 
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Sammanfattning 

Gustav Vasa-föreningen planerar att bygga en utställning för att främja 

kulturlivet och öka lärandet kring Gustav Vasas ledning på 1500-talet. 

Förhoppningen är att genom utställningen kunna agera som en förlängd arm till 

skolorna i Strängnäs kommun i form av studiebesök. 

I utställningen vill föreningen informera om Gustav Vasas utnämning till kung 

den 6 juni 1523 på ett intresseväckande och informativt sätt, för att kunna nå ut 

till en yngre målgrupp, lågstadieelever. Genom ett samarbete med föreningen 

har detta examensarbete undersökt hur sinnen som modaliteter kan tillämpas i 

en utställningsmiljö i lärande syfte. 

I rapporten har Selanders teorier om multimodalt lärande tillsammans med 

McKenna-cress & Kaminens och Velvets riktlinjer kring utställningsmiljöer 

tillämpats. Teorierna har tillsammans med en etnografisk undersökning i form 

av en observation lagt grund för det designförslag som fastställts. 

Designförslaget redogör för hur utnämnandet av Gustav Vasa som kung kan 

kommuniceras i utställningsmiljö, för att bidra till lärande med hjälp av sinnen 

som modaliteter. 

Nyckelord: Utställning, lärande, multimodal, sinnen 
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Inledning  

I studien har Selanders teorier om multimodalt lärande använts för att ta reda på 

hur sinnen som modaliteter kan öka lärandet i en utställningsmiljö. 

Arbetet är en fallstudie som undersöker hur sinnen som modaliteter kan 

tillämpas på historiska utställningar i lärande syfte, genom att titta på hur 

Gustav Vasa-föreningen kan kommunicera sin planerade utställning Ett 

historiskt rum. Denscombe (2016, s.91) förklarar avsikten med en fallstudie: 

”Syftet är att belysa det generella genom att titta på det specifika”. Utifrån 

forskningen formges ett gestaltningsförslag på hur utnämnandet 6 juni 1523 av 

Gustav Vasa som kung kan kommuniceras i det historiska rummet. 

Gustav Vasa- föreningen är en ideell förening som är stationerad i Strängnäs 

kommun. Föreningens syfte är att bidra till en ökad besöksnäring i 

Södermanland och Strängnäs kommun genom ett projekt som ska 

uppmärksamma Sveriges historia. Föreningens fokus ligger på Sveriges 1500- 

och 1600-tal, där Gustav Vasa är en historisk ikon och blev av en stor betydelse 

för kungarikets utveckling. Med hjälp av olika arrangemang når föreningen ut 

till personer med intresse för ämnet, men vill nu, men hjälp av en utställning, nå 

ut till en bredare målgrupp och sprida kunskapen ytterligare. Gustav Vasa-

föreningen skriver på sin hemsida: 

”Gestaltning, publicistisk och praktisk verksamhet ska ske i kreativa, 

interaktiva och innovativa former som respekterar kulturarvet enligt ovan och 

till aktivt deltagande lockar kunskapssökande målgrupper – lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt.” 

Gustav Vasa-föreningen 

(2017) 

Föreningens ambition är att genom utställningen Ett historiskt rum, informera 

om Gustav Vasas tid på ett intresseväckande och informativt sätt, för att kunna 

nå ut till en yngre målgrupp. 

För att bidra till ett intresse och ett lärande i en tidig ålder har föreningen valt 

att vända sig till lågstadieelever (7–12-åringar) i första hand. Föreningen menar 

att behovet är som störst i tidig ålder och hoppas på att genom utställningen, 

agera som en förlängd arm till skolorna i Strängnäs i form av studiebesök. 
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I möte med tre av föreningen (Föreningsmöte a, 2019) beskrivs en avsaknad av 

kunskap i samhället kring 1500-talet. Monika (ordförande i föreningen) 

uttrycker det med ”Det finns en brist av kunskap kring Gustav Vasas tid, vilket 

medför att en viktig del av Sveriges historia riskerar att glömmas bort”. För att 

motverka detta beslutades därför att en utställning skulle tas fram som ska 

koppla samman Gustav Vasas tid med Strängnäs kommun. 

Valet att producera en utställning grundade sig utöver att bidra med en plats för 

lärande om Gustav Vasas ledning, i viljan att främja besöksnäringen i 

Södermanland och skapa en attraktiv besöksplats i Strängnäs kommun. 

Positioneringen av utställningen planeras landa i Strängnäs kommun baserat på 

den historiska händelsen kring kungavalet som utspelade sig 6 juni 1523 i 

staden. 

Genom att skapa en utställning bidrar föreningen till ett bevarande av kulturarv 

av svensk historia. Riksantikvarieämbetet (2017 s.6) tar upp i sin rapport Räkna 

med kulturarvet - Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling att 

bevarandet av kulturarv spelar en betydelsefull roll för samhällets utveckling 

och människor på ett personligt plan. Genom ett historiskt rum skapas en större 

förståelse för Sveriges historia och den betydande roll den är bärande för idag.  

Riksantikvarieämbetet (2017 s.22) menar att kulturarv även öppnar upp för 

diskussion och möjliggör för nya och delade synsätt, som kan bidra till ökad 

förståelse för medmänniskan liksom vår utveckling framåt. 

”Kulturarv bidrar till att skapa tillhörighet och förståelse för vår plats i tiden. 

Det kommer till uttryck genom att kulturarv säger något om vilka vi är och vad 

vi varit, var vi befinner oss och vart vi är på väg.” 

Riksantikvarieämbetet 

(2017, s.22) 

Syftet med arbetet är att undersöka hur sinnen som modaliteter kan ligga till 

grund för ett designförslag som visar på hur utnämnandet 6 juni 1523 av Gustav 

Vasa som kung kan kommuniceras till lågstadieelever. Förhoppning med 

arbetet är att bidra till att Gustav Vasa-föreningen kan nå ut till sin primära 

målgrupp, och ge förslag på hur historiska händelser kan kommuniceras ut på 

ett lärorikt sätt genom att använda sinnen som modaliteter. 
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Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som har en utgångspunkt i 

kommunikationen mellan sändare och mottagare. God informationsdesign krävs 

för att underlätta förståelsen för det kommunicerade och är ett viktigt 

förhållningssätt att se till när det kommer till informationsskapande. 

Informationsdesignproblemet i det här arbetet är att ta fram ett designförslag för 

hur en utställning kan kommunicerar utnämnandet av Gustav Vasa som kung 

den 6 juni 1523, med hjälp av sinnen som modaliteter. 

Forskningsfrågorna blir följande: 

Hur kan sinnen som modaliteter gestaltas för lärande i utställningsmiljö? 

Avgränsningar 

Studien går inte in på hur sinnet smak kan tillämpas i utställningsmiljön. 

Gestaltningen redogör inte ett helt koncept för en utställning utan avgränsas till 

ett antal moment. 
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Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för arbetet. Teorierna 

delas upp i två huvuddelar, Multimodalt perspektiv i design och Human 

centered design (HCD), som innefattar två mindre underrubriker, Fyra sinnen- 

tillsammans bidrar de till en helhetsbild och Interaktiv design. De olika delarna 

påverkas av varandra och utgör en samverkan när det kommer till det aktuella 

informationsdesignperspektivet. 

Multimodalt perspektiv i design 

Multimodalitet är ett synsätt på kommunikation där olika resurser tillsammans 

skapar mening och berättande. I Design för lärande: ett multimodalt perspektiv 

(Selander & Kress 2017, s.26) beskriver författaren ett multimodalt perspektiv 

som ett verktyg att tolka världen och bidra till mening. Författaren fortsätter 

med ”Föremål, gester, ord och symboler betyder inte något i sig. De får sin 

betydelse av det sociala sammanhang där de har skapats och där de används” 

(2017, s.26). Med det menas att kommunikationen sker på en mängd olika 

tillvägagångsätt och har en betydelse som genom överenskommelse bidrar till 

ett meningsskapande. Om det kommunicerade däremot inte är begripligt eller 

uppfattas meningsfullt, kommer effekten av det bli att meddelandet inte når 

mottagaren. Det är därför viktigt att det kommunicerade sker på ett tydligt sätt 

och upplevs meningsfullt för mottagaren.  

Genom en multimodal kommunikation kombineras olika resurser som 

tillsammans lyfter varandra och skapar en större innebörd för informationen. 

Modaliteterna som lyfts i detta arbete är användningen av flertalet sinnen. En 

multimodal design som använder sig av flera sinnen åt gången förmedlar inte 

bara ett större intresse, utan även en starkare förståelse för det kommunicerade. 

Velvet (2018, s.20) skriver att användandet av flertalet sinnen kan skapa en mer 

begriplig information och öka inlärningsförmågan hos mottagaren. Att använda 

multimodal kommunikation bidrar till att olika inlärningssätt kan tas till vara 

och flera kunskapsnivåer blir möjliga (McKenna-Cress & Kamien 2013, s.139). 

Fyra sinnen - tillsammans bidrar de till en helhetsbild 

Besökarens helhetsbild av en utställning är ett intryck baserad på användningen 

av sina sinnen (McKenna-Cress & Kamien 2013, s.135). Alla individers sinnen 

skiljer sig åt och tar in information på olika sätt och därmed kan en aldrig vara 
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helt säker på eller påverka hur det kommunicerade kommer att uppfattas av 

mottagaren. När en målgruppsanpassad design skapas krävs det att ta reda på 

vad upplevelsen är, så att designen kan anpassas så bra som möjligt. När 

besökare själva får interagera fritt i en utställning skapas ett lärande som 

samspelar med andra besökare och bidrar till en större helhetsbild. Genom det 

kan en bredare kunskapsväg bildas där utställningens innehåll agerar som en 

grundpelare för vidare diskussioner. Besökarens tillgång att själva välja väg och 

upptäcka sin egen förmåga och erfarenhet och vidare utveckla tankarna i grupp, 

är den mest kraftfulla delen av ett besök menar McKenna-Cress & Kaminen 

(2013, s135). Den rumsliga utformningen kan anpassas för att främja dessa 

diskussioner och leda besökaren in på olika spår och samtalsämnen. McKenna-

cress & Kaminen (2013, s157) förklarar att användning av olika sinnen så som 

beröring, doft och i vissa fall även berika smaksinnet i utställningar, kan leda 

till diskussioner och främja nya upplevelser för besökare. 

Synen 

Synen är det sinne som främst brukar användas i utställningar idag och är det 

främsta sinnet som rummet kommunicerar till. Genom detta sinne kan 

besökaren uppleva allt visuellt genom att endast beskåda, och därigenom vidare 

finna ledtrådar till omkringliggande delar. Bland annat bidrar rummets skala 

och rumsliga överväganden en upplevelse för besökaren, som kan tillsammans 

skapa en representerande miljö för att öka en känsla eller upplevelse 

(McKenna-Cress & Kaminen 2013, s.153). 

Något som ligger till grund i många utställningar är uppvisandet av historiska 

samlingar, vilket är något av de starkaste visuella komponenterna som används 

vid utformningen av utställningsmiljöer (McKenna-Cress & Kaminen 2013, 

s.153). I historiska utställningar förekommer ofta samlingar av olika slag då det 

är ett effektivt sätt att visa på historiska föremål eller liknande. 
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Hörseln 

Från den utställningstysta miljön som fanns tidigare har en utveckling skett där 

ljudet idag har kommit att bli en förväntad upplevelse av besökarna. McKenna-

Cress & Kaminen (2013, s.156) förklara ljudtekniken som en beskaffenhet för 

att ta emot och begripa informationen som kommuniceras. Ljudet kan ske 

genom ett flertal sätt där fokus kan läggas antingen på enskilda punktplatser, i 

föremål eller i rummets helhet exempelvis. Som sinne bidrar hörseln till en av 

de mest minnesvärda upplevelserna då det lägger sig direkt i långtidsminnet. 

Ljud som medieanvändning bidrar till en mer verklighetstrogen bild av en 

människa när det tillsätts som ett kompletterande moment vid berättande. 

Tillägget bidrar till en identifikation hos besökarna och blir därmed en 

repeterbar källa vid besöket. 

Känseln 

Författarna (McKenna-Cress & Kaminen 2013, s.157) redogör känsel som ett 

hjälpmedel för besökarna att engagera sig i innehållet mellan det 

lättinformerade till det med djupare information, på ett effektivt 

tillvägagångsätt. Den rumsliga utformningen kan skapas med syfte att bidra 

med en taktil känsla av material och struktur, som kan vara betydande element 

när det kommer till förståelsen av det kommunicerade. En användning av enbart 

känseln skapar en spännande och utmanande upplevelse, men bör ske med 

försiktighet då det kan trigga otrygghetskänslan hos besökaren när synen inte 

finns som ett stöttande sinne. 

Lukten 

Lukten är liksom hörseln ett sinne som lägger sig direkt i vårt långtidsminne 

och är därmed ett lämpligt användningsområde när det kommer till lärande i 

utställningsmiljö. McKenna-Cress & Kaminen (2013, s.159) beskriver 

luktsinnet som ett kraftfullt verktyg som designers använder sig av för att 

förmedla meningsfulla berättelser. Lukten är dessutom ett ekonomiskt 

tillvägagångssätt att använda sig av vid gestaltning när budgeten är knapp. Vid 

användning av sinnet lukt bör även här en försiktighet intas. Eftersom allergier 

och känslighet för vissa dofter finns, är detta något som bör intas med 

försiktighet vid användandet i en utställning. Styrkan av doft kan vara 

avgörande vid en utformning då för lite doft bidrar till en tappad poäng, medan 

en alldeles för stark doft upplevs stinkande och otrevlig. Vid en 

försiktighetantagande kan det undgås och istället vara bidragande till en större 

framgång.  



 

 9 

Interaktiv design 

Interaktiv design handlar om att engagera besökaren i utställningen och skapa 

en större mening. Att interagera med ett objekt innefattar samspel mellan 

individ och objekt där ett tydligt syfte finns och någon form av feedback utges. 

Författaren (McKenna-Cress & Kamien 2013 s.168) redogör vikten för en 

meningsfull interaktivitet, då en överflödig kan resultera i en tyngre belastning 

hos användaren. Med ett avsett syfte och en förmåga att förmedla, skapar 

interaktionsmöjligheten ett reflekterande och meningsfullt tillägg till 

utställningens innehåll. Författaren skriver: 

“Interactive experiences are opportunities for direct physical and mental 

interplay with a particular exhibit element for an educational purpose or to 

make a conceptual connection.” 

McKenna-Cress & Kamien  

(2013, s.168) 

Velvet (2018, s.20) förklarar att interaktiv design i form av aktivitet behövs när 

det kommer till lärande. Han uttrycker att människan tar in information bättre 

när ett aktivt deltagande sker då 90 procent av det som sker i aktivitet blir 

minnesvärt. Genom att inkludera olika sinnen i utställningsmiljöer bidrar det till 

att en interaktiv design sker naturligt. 

Vid skapande av interaktionstillägg är gränssnitten viktigt att förhålla sig till. 

För att användaren ska förstå hur interaktionen ska ske krävs en god design. 

Norman (2013, s.8) förklarar god design som ett bra samarbete mellan artefakt 

och människa. För att uppnå detta samarbete krävs att designens erbjudanden är 

tydliga, vilket kan förklaras med begreppet affordances.  

Affordances är designens förmåga att instruera vilka åtgärder som är möjliga 

utan att behovet av etiketter eller instruktioner finns. Det handlar om relationen 

mellan artefakt och mottagare snarare än deras innehavande egenskaper 

(Norman 2013, s.13). 

Vid skapandet av god design och affordances krävs att användarens behov står i 

centrum, vilket kan tillämpas med teorin Human-centered design. 
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Human Centered Design. 

Human-centered design (HCD), är ett handlingssätt som sätter människans 

behov, kapacitet och beteende i fokus när design skapas (Norman 2013, s.8–

10). Författaren beskriver HCD som en designfilosofi, där förståelsen för 

människors olika behov skapar en förståelse för vad som krävs av 

gestaltningen. Att sätta målgruppen i fokus bidrar till att designen blir 

uppskattad och hållbar på sikt vilket ligger till grund för en god design. 

För att tillämpa HCD i slutresultatet måste perspektivet tas under 

designprocessens gång. Därav är det till fördel att undersöka tidigt i processen 

vilka beteenden och behov som är aktuella för området, och sedan förhålla sig 

till dem. 

Källkritik 

Vid användning av dokumentära källor krävs att ett kritiskt förhållningsätt 

intas. Denscombe (218, s.328) redogör för hur ett kritiskt granskande kan ske i 

form av fyra grundläggande kriterier: autenticitet, representativitet, Innebörd 

och validitet. Utifrån de förhållningstagandena kontrolleras att källorna är äkta 

och att innehållet är relevant, tydligt och rättvist. 
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Metod och tillvägagångsätt 

I detta avsnitt presenteras den metod som utförts i arbetet. Metodvalet riktar sig 

till studiens målgrupp lågstadieelever, för att skapa en förståelse kring vad 

gestaltningsförslaget ska grunda och anpassa sig till. Att se till målgruppens 

behov, kapacitet och beteende ligger till grund när ett HCD-perspektiv ska 

förhållas till i processen. En undersökning av målgruppen i en rumslighet som 

liknar sig med studiens rumslighet, utgör en bra grund för att skapa en 

förståelse för målgruppens behov, kapacitet och beteende. 

Observation 

För att skapa en uppfattning kring användningen av de olika sinnena som medel 

i historiska utställningsmiljöer, genomfördes en observation. Observationen var 

en etnografisk undersökning i en utställningskontext, där 7–12 åriga deltagare 

observerades. Observationen ägde rum på Västmanlands läns museum När då 

Var nu och studerade hur målgruppen interagerar med utställningens innehåll. 

Västmanlands läns museums utställning När då Var nu riktar sig mot den 

primära målgruppen barn och unga och beskriver sin verksamhets arbete såväl 

fysisk som innehållsmässig (Västmanlands läns museum 2019). Utställningen 

När då Var nu inkluderar fyra delar i form av tidsepokrar: Forntidens folk och 

fä, Medeltidens makt och människor, Nya tidens ordning och reda och Moderna 

tider. Valet av att studera När då Var nu grundar sig i dess likhet till 

användning av sinnen som modaliteteter och interaktionsdesign samt deras 

målgrupp barn. Att studera en utställning som redan använder sig av de 

kommunikativa redskapen som förväntas användas, skapar ett underlag för vad 

som fungerar respektive inte fungerar vid användning av sinnen som 

multimodaliteter i en utställningsmiljö. 

Syftet med observationen är att skapa kännedom kring hur barn använder sig av 

de olika sinnena för att interagera med utställningen. Observationen bygger på 

att åskådliggöra händelser som inträffar i realtid och att de händelserna som 

sker, inträffar i naturliga skeenden. Därav valdes en ickedeltagande observation 

att utföras med så lite påverkan som möjligt. Denscombe (2018, s.303) förklarar 

att ett deltagande alltid påverkar, men att det viktiga är att påverka situationen 

så lite som möjligt för att uppnå ett så neutralt resultat som möjligt. Martin och 

Haningtons (2012, s.120) redogör för ett öppet förhållningstagande, där 

observationen bör ske utan att påverkas av personliga tankar och 
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föreställningar. Att låta observationen vara oberoende av tid och skeenden 

medför att nya upptäckter och avvikelser kan synliggöras.  

Vid kontakt med Västmanlands museum utgavs ett godkännande vad gäller 

utförande av observationen på deras besökares på plats. Användartestet 

begränsades till ett representativt urval som studerades mer djupgående. Totalt 

sex deltagare i 7–12 års ålder tillsammans med vuxet sällskap studerades, i 

Västmanlands läns museums utställning När då Var nu. 

Deltagarna tillfrågades på plats i utställningen angående om dem ville delta i 

undersökningen. Innan utförandet informerades deltagarna muntligt angående 

frivillighet, anonymiteten och syftet med underökningen. Informationen 

kompletterades med en blankett med motsvarande innehåll och utrymme för 

underskrift. Samtliga deltagare skrev på samtycke innan observationen utfördes. 

Blanketten finns bifogad som bilaga 1. 

Valet av barn som deltagare baseras på att undersöka barns perspektiv och inte 

barnperspektivet. Detta för att få en riktig information kring barnens egna 

handlingar snarare än vad vuxna tror sig veta. Vikten att urskilja dem åt och att 

använda barnet som deltagare förklarar Källström & Andersson, Bruck (2017, 

s.20) som en viktig del vad gäller forskning om barn. Genom att studera barnets 

handlingar skapas förutsättningarna till god design. De övergripande handlingar 

som undersöktes under observationen var följande ämnen: 

• Vilka sinnen använder sig barnet av vid interaktion med utställningen? 

• Hur och vilka informationskällor använder sig barnet av i utställningen? 

• Hur förhåller sig barnet till den rumsliga miljön? 

Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden som studien ställs inför är huruvida barn används 

som deltagare i observationen. Eftersom barnen inte är fyllda 18 år, krävs 

föräldrars godkännande. Observationen utfördes efter Källström & Andersson, 

Bruck (2017) överväganden gällande barn som forskningsdeltagande, samt 

Denscombes (2018) riktlinjer kring etiska överväganden vid observationer. 

Metodvalet av observation och tillvägagångsätt har utgått från 

forskningsdeltagarens hälsa, säkerhet och personliga integritet, snarare än vad 

som bäst gynnar forskningen i sig (Källström & Andersson, Bruck (2017, 

s.49,54). Ett viktigt ställningstagande som utgicks ifrån under observationen var 

hur barnet ställde sig till och upplevde den. Trots förälders godkännande kan 

barnet upplevelse vara annorlunda och därmed bör observationen avbrytas av 

den anledningen. 
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Empiri av metod 

I detta avsnitt presenteras den information som samlats in från observationerna. 

Utförandet bidrog till en kunskap kring vad målgruppen valde att interagera 

med i utställningen, samt vilka sinnen deltagaren valde att använda sig av. Den 

insamlade empirin tillsammans med teorierna blir att utgöra underlaget för 

designförslagets formgivning och medför ett HCD-tänkande i processen. 

Empiri av observation 

Utifrån den insamlade empirin fastslås att besökarna vid användning av sina 

sinnen skapar ett intresse för det som ligger dem nära och kan liknas med 

McKenna-Cress & Kamien (2013, s.139) redogörelse att genom spelandet på 

besökarens känslor nås mottagaren på ett djupare plan.  

Utifrån empirin fastslås att besökaren gärna agerar utifrån ett deltagande i 

berättelsen. Att gå in i en roll för att agera efter den berättelse dem infinner sig 

medför ett lekfullt sätt för lärande. Genom föräldrarna som informationskällor 

förses historien med fakta och leken utgör även ett lärande moment. Velvets 

(2018, s.12–13) teorier samspelar med den insamlade empirin då han uttrycker 

att människans lärande är som mest effektivt vid agerande och aktivt deltagande 

i lärandreprocessen. 

Vilka sinnen använder sig barnet av vid interaktion med 
utställningen? 

De ämnena observationen utgick från vid studerandet var följande: 

• Vilka sinnen använder sig barnet av vid interaktion med utställningen? 

• Hur och vilka informationskällor använder sig barnet av i utställningen? 

• Hur förhåller sig barnet till den rumsliga miljön? 

Västmanlands läns museum erbjuder besökaren att interagera med fyra av dem 

fem sinnena varpå smaken är det sinne som uteslutits. Av de deltagare som 

observerades använde sig samtliga barn av alla fyra sinnena och gav prov på 

interagerande med flertalet delar av utställningen. Diskussioner kring skillnader 

och likheter mellan då och nu vart en återkommande punkt under samtliga 

observerade besök.  
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Intresset varierade hos de olika objekten, men ett antal var återkommande 

favoriter hos deltagarna. På dessa ställen stannade barnen under en längre tid 

och utvecklade därmed en djupare förståelse för det kommunicerade då mer 

ingående diskussioner och mer kunskap samlades in. De delar som gavs ett 

större tidsomfång och upplevdes som mest omtyckt var följande moment: 

o Ridning & fiske 

o Doftpumpar 

o Hattprovning 

o Kiosk 

o Hörlursberättelser 

o 90-tals rummet 

o Industrirummet 

I alla observationstillfällen skedde en rumslig granskning i syfte att identifiera 

miljön. Specifika delar användes som ledtrådar för att visuellt lista ut vart och 

när berättelsen utspelar sig. Ledtrådarna återkopplades med information som 

barnen hade fått lära sig i skolan och kollades sedan av med föräldrarna för att 

säkerställa sina antagande.  

Ett av de områden som utgav identifikation var de återkommande kartor som 

fanns på fördjupningsdelarna. Fördjupningen var separata rum och utgjorde mer 

ingående kunskap kring den aktuella epoken. Kartorna illustrerade 

västmanslands län och samspelade med två kikare i nära anslutning. 

Tillsammans kommunicerade dem olika historiska byggnader under den 

aktuella tiden och besökaren kunde i sin tur identifiera vart i länet de är 

placerade med hjälp av aktuella bilder. Objekten uppmärksammades av flertalet 

observerade och bidrog till koppling mellan dåtid och nutid då besökaren allt 

som oftast hade varit och besökt platsen. 

Figur 1 & 2. 
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Ytterligare moment som återkom genom alla observationstillfällen var den 

personliga kopplingen till berättelsen. Delar som barnen kunde identifiera sig 

själva med bidrog till diskussioner tillsammans med de anhöriga och syskonen. 

Vardagsjämförelsen bidrog till att besökaren kunde identifiera sig själv med 

berättandet, där barnet aktivt redogjorde för hur sina dagssysslor såg ut en 

specifik dag. Vidare kunde deltagaren jämföra sin egen mot en persons från 

1500-talet och öppna upp för diskussion kring de skillnader och likheter som 

återfanns. 

70-tals lägenheten gestaltades likt som det såg ut på den tiden och spelade 

tidsenlig musik. Barnet skapade identifikation med fåtal grejer som 

identifierades med mor- eller farföräldrarnas hem så som en väggtelefon, men 

jämfördes även sovrummet med sitt eget, liksom ett äldre syskons. I denna del 

av utställningen utgavs ingen djupare information men observationen visade på 

att det inte behövdes. Tiden var så pass ny att föräldrarna kunde återberätta in i 

detalj vad de själva upplevt och vad som varit ikoniskt för den tiden. 

   

Figur 3 - 5. 

Musiken som spelades i lägenheten uppmärksammades av samtliga deltagare 

och hjälpte besökaren att infinna sig i berättelsen. Föräldrarna uttryckte sin 

glädje och strålade av energi när de ikoniska låtarna tog plats i högtalarna.  

Uppspelandet av ljud i rummet fungerade som en vägvisare för besökaren. De 

rum som innefattade uppspelning av musikstycken resulterade i att barnen 

agerade efter nyfikenhet och leddes därmed in till det agerade rummet. De barn 

som inte passerade under den tid som musikstycket spelades intresserade sig 

inte heller för att instiga rummet under just det tillfället. 
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På en del ställen i utställningen fanns hörlurar med personliga berättelser. I 

hörlurarna presenterades information på ett personligt sätt i form av tal. 

Hörlurarna var moment som inte uppmärksammades av alla deltagare men 

uppskattades av de deltagare som valde att interagera med objektet. De 

deltagare som valde att lyssna redogjorde för sina anhöriga vad som hade 

berättats med ett engagemang och det uppfattades som att berättelsen hade nått 

deltagaren på ett emotionellt plan. 

 

Figur 6.  

Övriga ljudinstallationer var placerade på specifika delar av utställningen som 

fick sitt syfte i samband med interagerande av objekt. Vid hästtransporten 

spelades ljud upp i form av hästgnägg och vagnens hjul mot gruset vilket bidrog 

till en mer verklighetstrogen bild av det utspelade. Deltagaren tog plats i vagnen 

och visade på sin förmåga att rida hästen med hjälp av tyglarna i anslutning. 

Objektet var en igenkänningsfaktor för besökaren och skapade ett intresse 

genom att visa på något de visste hur de skulle interagerar med. Även fisket är 

ett exempel på hur besökaren intresserar sig för det som kan visas prov på. 

Utförandet i form av fiskande skedde under två tillfällen i samband med 

berättande kring händelser deltagaren vart med om tidigare. 
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Figur 7 & 8.  

En del av de interaktionsval som gjordes grundade sig i ett intresseväckande 

syfte. I flesta fall var det ofta synen eller hörseln som användes för att lockade 

till sig besökaren. Ett exempel för dessa objekt var ett hjärta placerat i en låda 

som gav ifrån sig hjärtslag. Vid platsen kunde hjärtslagen höras inifrån lådan 

vilket styrde besökaren att interagera och ta reda på mer information. De 

deltagare som undgick informationen upplevdes inte kunna identifiera ljudets 

källa och undvek därmed interaktion. För de besökare som drog ut lådan fann 

ljudets källa i form av hjärtat, vilket medförde att fler lådor valdes att öppnas. I 

lådorna visades olika typer av organ där lungan var en av dem. Lungan hade en 

rörelse som illustrerade hur den utvidgar sig vid inandning, och krymper vid 

utandning. Av den informationen valde besökaren att genom sin egen kropp 

känna sig till utförandet. Genom att lägga en hand på bröstet visade besökaren 

på hur den kroppsliga närvaron har stor betydelse för att förstå olika utspelande. 

 

 

 

 

 

Figur 9. 
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Att uppleva utställningen genom att inkludera kroppen bidrog till att besökaren 

själv kunde visa på förmåga. Tillägg som krävde användning av kroppen 

skapade en större förståelse för det kommunicerade genom exempelvis att 

besökaren själv fick skapa sig en uppfattning kring hur mycket saker vägde. Det 

bidrar till att barnet kunde jämföra tyngden med tidigare erfarenheter kring 

vikter och därmed likna tyngden med något mer igenkänningsbart. 

  

Figur 10 & 11.  

Under observationen skapades ett flertal historiska lekar i form av rolltaganden. 

Ett av de tillägg som stod som grund för rolltagandet var klädprovning. 

Rummet med olika hattar som illustrerade de olika klasskillnaderna som fanns 

under tiden skapade diskussioner kring skillnader mellan då och nu. Genom att 

besökaren satte på sig de olika hattarna och inkluderade föräldern i rollspelet 

diskuterades de olika klasskillnaderna med dagens klasskillnader. Bland annat 

uppgavs att de huvudbonader med mer makt var tyngre än de hattar som 

tillhörde de fattigare folket och jämförde det med vilka maktskillnader som 

finns i kläder idag. Bland annat liknades det med klasskompisens nya och dyra 

skor som hade blivit ett samtalsämne i klassen. 
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Figur 12.  

Rollerna fortsatte spelas vid den gestaltade kiosken i utställningen där 

besökaren agerade försäljare med förälder eller syskon som kunder. Att testa på 

de olika rollerna gav deltagaren uppfattning kring den aktuella tiden på ett 

lekfullt sätt. Barnen satte sig in i tiden och visade på intresse att lära sig mer 

och testa på de olika moment som fanns att tillgå. Bland annat var stupstocken 

ett intresseområde som bidrog till långa diskussioner. 

Kunskap kom till då barnen agerade genom att ställa frågor varpå föräldrarna 

redogjorde för deras tidigare kunskaper. Stupstocken var ett moment som 

testades av hälften av de observerade, men upplevdes skrämmande för den 

andra halvan och valde därmed inte att prova på alls. 

Figur 13 & 14. 
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Ett tillägg som samtliga deltagare uppmärksammade var sex doftpumpar. Alla 

deltagare visade på intresse att interagera med pumparna, men en försiktighet 

togs vid då även vid denna del triggade en otrygghetskänsla. Deltagaren ville 

först säkerställa dess innehåll innan interaktion kunde intas. Efter att besökarna 

skapat förståelse för samspelet med de anslutande namnen på sidan, kunde 

innehållet av dofterna redogöras och därmed interaktionen fullföljas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. 

Utställningen innefattade flera nivåer av kunskapsinlärning där barnen gärna 

interagerade med de lätta kunskapsintagen, medan den djupare informationen i 

form av längre texter, användes allt som oftast som stöd för de vuxna när 

information tedogjordes för barnen. De medellånga texterna som fanns, 

användes som utmanande moment och visan på självständighet av de barn som 

valde att läsa dem. 

Samspelet mellan barn och förälder framgick tydligt. Ett konstant deltagande av 

båda parter där en fördjupning på området utgavs av föräldern medan mer 

interagerande skedde av barnet. De längre texterna som återkom genom hela 

utställningen utgjorde ett stöd för de vuxna när informationen skulle 

kommuniceras. De barn som observerades valde inte att läsa de längre texterna 

alls, utan intresserade sig bara för de delar i utställningen som utgjorde ett 

lättare intag av information. 
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I fördjupningsdelen, i anslutning till kartan och kikarna, fanns även skärmar 

med information. På dessa informationsskärmar fanns fördjupningstexter som 

lockade barnen att läsa på mer om ämnet. På dessa ställen valde barnen att sitta 

kvar en längre stund och tog sig tid till att skapa en förståelse för innehållet.  

Ett ytterligare ställe i utställningen som utgav ett lättare informationsintag 

gestaltades i from av ett spel. Spelet tog plats i ett industrirum där besökaren 

kunde interagera med en dataskärm för att klara av nivåer och därigenom samla 

kunskap. I anslutning fanns även plats för att lämna ifrån sig en teckning. 

Flertalet deltagare valde att skapa något med hjälp av papper och penna, för att 

lämna efter sig själva. Observationen tydliggjorde att lämnandet av något som 

besökaren själv åstadkommit upplevdes viktigt och som en uppskattad del i 

utställningen. 

    

Figur 16 & 17. 

Slutsats av observation 

Utställningen möjliggör ett interagerande på flertal ställen i utställningen där 

alla sinnen involveras i omgångar. På flera platser använder sig utställningen av 

flertalet sinnen för att skapa större uppmärksamhet eller förtydliga en 

information. Kunskapsnivåerna i utställningen visade på att barnen endast valde 

att ta in information från de lättsammare informationskällorna, medan de längre 

användes som stöd för de vuxna vid kunskapsförmedling mellan vuxen och 

barn. Interaktionen skedde övergripande i utställningen med undantag när en 

känsla av obehag tillkom. Alla interaktionsmöjligheter som interagerades med 

upplevdes positivt av besökarna. De interaktioner som utgav en känsla av 

osäkerhet eller obehag medförde ett försiktighetstagande av målgruppen men 

slutade med interaktion när en förståelse för innehåll klargjordes. 
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Gestaltningsförslag 

Med grund i en processmodell skapades ett designförslag utifrån den teori och 

empiri som fastslagits i arbetet. Designförslagets kunskapsinnehåll har utgått 

från den information som skickats från Gustav Vasa-föreningen. 

Processmodell och Designprocess 

En processmodell skapar en tydlighet över arbetet och en planering att följa. 

Wikberg, Nilsson med flera (2015, s.38) förklarar processmodellen som ett 

nödvändigt underlag när det kommer till att planera sitt arbete. I början av 

arbetet skapades en processmodell som har hållit planeringen av arbetet i 

ordning. Modellen följdes enligt plan med undantag att behöva förändras mot 

slutet av arbetet då vissa delar krävde mer arbete. Nedan presenteras den 

processmodell som stått som grund för studiens handlingar. 

V. Processplanering veckovis 

12 Förslag till exjobb 

13 Utvecklande av förslag 

14 Forskning + ta fram mall för rapport 

15 Forskning 

16 Forskning 

17 Forskning + konceptframtagning 

18 Konceptframtagning. Utförande av metod 

19 Rapportskrivande + koncept 

20 Produktion av gestaltning + koncept + informationsinsamling av förening 

21 Produktion av gestaltning + renskrivning 

22 Renskrivning + förfining av gestaltning + presentationsskapande  

Figur 18 

Utifrån processmodellen har en designprocess med ett vetenskapligt perspektiv 

tagits vid. Martin & Hanington (2018, s.74) menar att för att skapa en 

verkningsfull design, krävs det att den utgår från en trovärdig insamling av data. 

Med trovärdiga data och användarbaserad observation redogör designförslaget 

grunderna för en god design. 
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Nedan presentas den designprocess som skett under arbetets gång. 

 

   

  

Insamling av data och empiri         Visualiseringar 

 

Figur 19 

Första delen av designprocessen bearbetar insamlande av data och empiri 

medan den sista delen bearbetar idéer som förekommit under arbetet för att 

sedan resultera i ett slutgiltigt designförslag. Visualiseringen blir en helhet av 

designprocessens olika steg som tillsammans samspelar till ett verkningsfullt 

resultat. Under processens gång har målgruppen varit en central punkt, i enighet 

med principer inom HCD. 

Då Gustav Vasa föreningen används som expertis under studiens gång, gjordes 

ingen djupgående faktasökning kring det innehåll som ska kommuniceras ut i 

utställningen. Det underlaget som skickades kring ämnet användes tillsammans 

med teori och empiri för att utveckla ett förslag på hur utställningen kan 

kommunicera utnämningen av Gustav Vasa 6 juni 1523. 

Designprocessens visualiseringsfas har genomgått en del anteckningar och 

testande för att landa i slutresultatet. Skissande har varit en central punkt för att 

skapa meningsfulla anteckningar till processen tillbakablickar. Nedan 

presenteras skisser i form av anteckningar och inspiration som utförts under 

processen. Skisserna har utförts på platsbesök samt med stöd av 

internetsökningar för att skapa relevans till arbetet. 

 

Planering Inläsning 

Planering 

Undersökning 

Planering 

Idéprocess 

Planering 

Skapande 

Planering 
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Figur 20.
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Figur 21  
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Figur 22 
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Figur 23 
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Vad är det som ska kommuniceras? 

Vid möte med Gustav Vasa-föreningen (Föreningsmöte b, 2019) diskuterades 

innehållet av utställningen och det fastslogs att gestaltningsförslaget endast 

skulle visa på hur utnämningen av Gustav Vasa som kung kunde utformas. Vid 

mötet gavs tillgång till material i form av fakta kring den aktuella händelsen 

och de idéer som funnits sedan tidigare diskuterades. 

Gustav Vasa föreningens önskningar togs till hänsyn vid skapandet av 

designförslaget. Riktlinjer för vad designförslaget önskas visas på utifrån 

föreningens önskemål samt egna riktlinjer redogjörs i form av en punktlista. 

Gestaltningsförslaget önskas visa på den historiska tiden vad gäller:  

- Den historiska händelsen kring kungavalet. 

- Hur var det att leva under det århundradet? 

- Vilka likheter finns det mellan århundradet och idag? 

- En utställningsmiljö där besökaren kan uppleva och interagera för att få 

förståelse för den kommunicerade tiden. 

- Skapa närhet till besökaren för att bidra till ett lärande och ökad 

förståelse för det kommunicerade.  

- Erbjuda olika kunskapsnivåer. 

Designförslag 

För att visa på den historiska händelsen tillsammans med teori och empiri har 

gestaltningsförslaget delats upp i tre scener: Tacksägelsemässan i Domkyrkan, 

Valet vid Roggeborgen och Allmogens liv. Scenerna representerar tre delar av 

den historiska händelse som kommuniceras. Scenerna redogör för valet av 

Gustav Vasa som kung för Sverige, tacksägelsemässan och tillkännagivandet i 

domkyrkan och i den tredje scenen för allmogens position under 

händelseförloppet. 

 

Scenerna utgör tre fall för hur sinnena som modalitet kan användas för att 

förmedla en historisk händelse i form av en utställningsmiljö. Enskilt 

kommunicerar dem de olika delarna för sig för att tillsammans skapas en 

helhetsbild av historien. Valet att gestalta designförslaget i form av berättelser 

grundar sig delvis i att läsaren ska kunna skapa sig en egen bild av rummet, 

samt för att inte skapa strikta linjer för hur sinnen som modaliteter behöver 

gestaltas. Dem ska endast representera hur sinnen som modaliteter skulle kunna 

användas i en utställningsmiljö och bidra till riktlinjer för på vilket sätt dem 

bidrar till besökarens upplevelse av det kommunicerade. 
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McKenna-Cress & Kaminen (2013, s.135) redogör för makten att välja fritt som 

besökare, som en stark del i ett utställningsbesök. Uppdelningen med scenerna 

möjliggör en fri läsning och ett eget rörelsemönster i utställningen, vilket bidrar 

till ett mer kreativt tänkande och delaktighet. 

För att direkt skapa ett sammanhang för besökaren, formgavs rummet efter den 

miljön händelsen utspelades i. Det visuella intrycket är det första besökaren tar 

till och blir därmed en betydande faktor när det kommer till sammanhanget. Att 

skapa en kontext för användaren bidrar till att innehållet blir lättare att förstå, 

upplevs meningsfullt och bidrar till intresse (Selander & Kress 2017, s.26). 

Utifrån den insamlade empirin fastslog att deltagarna identifierade specifika 

delar av rummet för att skapa sig en bild av vart i tid och rum de infann sig i. 

Att besökarna letar efter detaljer som kan leda dem in i en kontext visar på att 

de rumsliga elementen är viktiga för utställningens berättande. 

Designförslaget är formgivet efter den plats som händelsen ägde rum, i norra 

delen av Strängnäs domkyrka. Domkyrkan och Roggeborgen var de centrala 

byggnaderna vid valet av Gustav Vasa som kung och har därför valts att byggas 

upp i det historiska rummet i form av tre mindre byggnader. Byggnaderna 

identifieras av besökaren i utställningen med hjälp av de arkitektoniska drag 

och de ikoniska utsmyckningarna som pryder fasaden. 

Att placera besökaren i berättelsen i form av en rumslig kontext, bidrar till en 

delaktighet och en medveten närvaro. Människan förhåller sig till rummet 

genom sin kropp och bidrar därmed med att miljön blir ett effektfullt verktyg att 

kommunicera en händelse på. McKenna-Cress & Kamien (2013, s.137) menar 

att koppla samman innehållet med händelsens plats framkallar en djupare 

mening i utställningens berättande. 

En central del i gestaltningsförslaget har varit att inte bara visa på makt och 

kungaval, utan även uppvisandet av övriga samhällsklasser. Genom 

allmogescenen presenteras just hur allmogen levde, arbetade och tänkte kring 

allt som hände. Detta för att skapa en mer homogen bild av verkligheten och 

bidrar till ett mer trovärdigt berättande. Genom att påvisa levnad för en lägre 

samhällsklass kan även en starkare individkoppling ske mellan berättelse och 

besökare. En lägre samhällsklass kan vara lättare att identifiera sig med som 

besökare idag och därmed användas som en väg in för att påverka besökaren på 

ett djupare plan. Att användaren kan identifiera sig eller relatera med 

berättelsen är viktigt för att skapa en förståelse för det kommunicerade menar 

Veverka (2018, s.38). 
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Figur 24 
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Scen: Tacksägelsemässan i Domkyrkan  

Kim har fått slutat tidigare från skolan och är på besök på det historiska rummet 

I Strängnäs tillsammans med sin far Baran och yngre syster Aila. Nu när Kim 

har börjat i fjärde klass, har dem börjat lära sig om Sveriges historia, vilket har 

tänt ett intresse för Kim att lära sig mer kring ämnet. 

Inne i utställningen möter Kim en tegelbetäckt byggnad och identifierar snart 

att det är domkyrkan som finns i staden. Det kunde listas ut med hjälp av de 

långsmala fönstren tillsammans med den vita dekoren som smyckar fasaden 

kring dörren. Lovsången Te deum hörs inifrån byggnaden vilket gör att Kim 

nyfiket närmar sig öppningen in. Väl instigen möts 10-åringen av några stolar 

och ett altare tillsammans med en rökelse som sprider sig jämns med rummets 

väggar. 

Kim slår sig ner på en stol och blickar mot altaret där Gustav Vasa står 

gestaltad. Lovsången tystnar i högtalaren och snart därpå tänds en belysning 

upp över gestaltningen. Ett ljudspår börjar rulla, där en röst av Laurentius 

Andræ hörs. Han utropar att Gustav Vasa valts som ny konung över Sverige 

och nu ska styra riket i rätt riktning. Talet tystnar och belysningen dimmas ner 

vilket medför att Kim går vidare för att utforska andra delar i kyrkan. Han 

stannar vid ett hål med stängda träluckor, och beslutar sig för att öppna upp 

dem. När luckorna slagits upp upptäcker Kim att sin far och yngre syster står 

precis utanför. Baran står och läser på en skylt utanför väggen medan Aila 

snabbt vinkar till sin bror när han ses sticka fram huvudet genom hålet. ”Vad 

är det här för slags hål, pappa?” frågar Kim. Baran förklarar utifrån det han 

precis läst sig till att luckan förr i tiden användes vid predikningar. Allmogen 

samlades förr på kyrkogården för att möta kyrk prästens ord genom en sån här 

lucka.  

Kim börjar ropa ut att ”Sverige har fått en ny kung!” och berättar sedan för 

familjen vad han hade fått uppleva i kyrkan. Tillsammans gick Baran och Aila 

in i porten för att upptäcka byggnadens ytterligare interaktionsdelar ihop med 

Kim. 
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När besökaren möts av kyrkans interiör skapas en igenkänning med en 

traditionell kyrka i Sverige, då gestaltningen utgått från hur domkyrkan ser ut 

idag, hur den såg ut under 1500-talet och andra liknande kyrkor i samhället. 

Musikstycket som spelas leder besökaren in till kyrkan likt den insamlade 

empirin visade på. Velvet (2018, s.180) stödjer antagandet då hans teorier 

redogör för att placering av ljudspår i miljön bidrar till att stödja berättandet. 

Det markerade ljuset som används tillsammans med ljudspelandet skapar en 

punkt för besökaren att fästa blicken på samtidigt som dem tillsammans 

kommunicerar ett berättande. Gestaltningen av Gustav Vasa lyses upp för att 

markera att det är honom berättandet handlar om. Tillsammans med ljudspåret 

skapas en inledning och förväntning till scenens innehåll. Velvet (2018, s.20) 

förklarar att förväntningar hjälper att fokusera uppmärksamheten och förbättrar 

lärandet.  

För att förstärka upplevelsen för besökaren bidrar rökelsen till en doft i rummet, 

som senare kan komma att förknippas med utställningens berättande. 

McKenna-Cress & Kamien (2013, s.158) förklarar att tillägg som doft kan vara 

bra som ledande komponenter om utställningen ska bli ihågkommen.  

Den placerade luckan medför ett interaktivt moment som kan stödja ett 

rolltagande i utställningen. Det rolltagande som skedde under observationen av 

deltagarna visade på att genom tillägg i miljön kan en plats för skådespeleri 

främjas. Luckan tillsätter ett moment i utställningen som kan visa på kunskap 

och bli upptäckt av besökaren på egen hand. Velvet (2018, s.12–13) förklarar 

att när besökaren själva får upptäcka bidrar det till ett roligare och en mer 

givande läroprocess, vilket kan påvisas med deltagarens agerande i 

utställningen När då Var nu, där besökarens själv fick leta reda på 

utgångskällan av ett ledande ljud. Hjärtat som gav ifrån sig slag möjliggjorde 

att besökaren själv fick finna informationen och slutade med att en mer 

djupgående informationssökning på platsen utgjordes. 
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Scen: Valet vid Roggeborgen 

Kim med Baran och Aila i följe närmar sig byggnaden som representerar 

Roggeborgen intilliggande domkyrkan. Lika här utgör arkitektur och 

platsförhållande identiteten för byggnaden. Inne i Roggeborgen möts familjen 

av ett uppdukat långbord. På ett antal platser sitter det gestaltade personer från 

1500-talet som tillsammans utgör en festlig aura i rummet. Gustav Vasa är en 

av dem och är placerad på kortsidan av bordet. Ena handen vilar på Sankt Eriks 

lagbok där en knapp i nära anslutning finns tillgänglig. Kim närmar sig Gustav 

Vasa för att ta en närmare titt medan Aila och Baran slår sig ner på några av de 

tomma platserna kring bordet. När kim hittat och tryckt på knappen spelas ett 

tal upp i högtalarna i rummet. Det är Gustav Vasa som svär sin kungaed: ”Så 

sant mig Gud hjälpe till kropp och själ, jungfru Maria och Sankt Erik konung 

och alla helgon samt de reliker, jag i handen håller, skall jag fullgöra alla här 

uppräknade artiklar efter bästa möjliga förmåga och samvete”. 

Baran börjar läsa högt från texten som hänger på väggen intill han. Texten 

redogör för när Riksmötet samlades på kyrkogården och diskuterade fram ett 

beslut om att göra Gustav till kung över Sverige. Vidare förklarar han för 

barnen att när Gustav sedan fördes till Roggeborgen som vi nu vistas i, blev 

han informerad om att han blivit vald till att styra svenska riket. Han 

accepterade utnämningen och en ceremoni följde därpå. Det är den ceremonin 

som visas här i rummet, som vi är en del av nu. 

”Jag vet!” utrycker Aila med ett stort leende. Hon har nämligen tagit på sig 

hörlurarna som fanns i anslutning till den plats hon sitter på. I hörlurarna får 

hon höra stämningen under ceremonin. Glas klingar, folkets röster pratar över 

varandra och hon kan precis som då känna den atmosfär som förekom i 

byggnaden. 

När familjen går vidare i byggnaden stannar dem snart upp vid ett utrymme 

fullt med kläder. Aila bestämmer snabbt att hon vill testa dem olika 

klädesplaggen som finns att tillgå, likt hon brukar göra hemma när hon klär ut 

sig till riddare. Sagt och gjort hade hon nu förvandlats till en dam från 1500-

talet medan Kim krånglar på sig en utsliten bonde hatt. Tillsammans bestämmer 

dem sig för att gå vidare till allmogens hus för att se hur bonden som Kim lånat 

hatten av levde sitt liv under 1500-talet. 
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Långbordet besökaren möter är dominerande i rummet och kommunicerar den 

ceremoni som utspelar sig efter Gustav Vasas accepterande av utnämningen 6 

juni 1523. Runt bordet finns gestaltade personer vars närvaro påverkar rummets 

atmosfär. När besökaren tar plats vid bordet och interagerar med hörlurarna 

skapas en delaktighet i berättelsen i form av både känsel, syn och hörsel. Lika 

här kan upplevelsen påvisas med rollspelandet vid kiosken på Västmanlands 

läns museum. Att bli ett med berättelsen bidrar till en starkare förståelse för det 

kommunicerade förklarar McKenna-Cress & Kamien (2013, s.189). 

Gestaltningen av Gustav Vasa bjuder in till att starta ett ljudspår. Att få 

information till berättelsen i form av feedback vid agerande bidrar till att 

besökaren får upptäcka delar av berättelsen själv och därmed ökar deras 

drivkraft till att finna egna vägar. Norman (2013, s.23–25) förklarar respons 

som en viktig del för att uppnå god design och bidra med syfte. Velvet (2018, 

s.104) menar att genom att skapa en känsla av stolthet kan besökaren drivas 

framåt, vilket visades i observationen av deltagarnas interagerande med 

industrispelet. Vid spelandet gavs vinster ut till deltagaren i form av nya 

råvaror, men även en lättmottaglig fakta. Att komma vidare i spelet och samla 

in fler material gav deltagaren respons på agerandet och lärandet skedde på ett 

underhållande sätt. 

Klädkammaren som gestaltas i scenen är ett tillägg som visar på de olika 

klasskillnaderna i 1500-talets samhälle. Liksom Västmanlands läns museum 

visade på klasskillnader genom hattarna och bidrog till rolltagande och 

diskussion kring ämnet, kan kläderna i designförslaget fungera på liknande sätt. 

Kläderna fungerar som tillägg som kan användas genom hela utställningen, 

eller bara under ett utvalt tillfälle. Tillsammans kan tillägget bidra till ett 

lärande i form av agerande i berättelsen. Liksom Velvet (2018, s.20) redogjort 

för, lär sig människor bäst genom ett aktivt deltagande i läroprocessen. 
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Scen: Allmogens liv 

Vid mötet av den tredje scenen interagerar familjen med de personskyltarna 

som står utspridda runt om i det historiska rummet. Kim och Aila tittar på 

varandra genom glasskivan medan Baran läser från texten. Den personliga 

berättelsen som presenteras berättar om hur livet i staden ser ut för damen på 

skylten, medan maken plogar åkern för årets första sådd. Hon redogör för sin 

nästkommande syssla av att gå ner till handeln vid vattnet för att köpa fisk. 

Damen förklarar hur viktigt vattnet är för staden, att handel, transport och mat 

inte skulle fungera utan gångavstånd till vattnet. Aila frågar pappa med en 

undrande blick: ”varför kan dem inte bara ta bilen till vattnet?”, varpå han 

förklarar att på den tiden fanns varken bilar eller vägar och därför var det så 

viktigt att byborna kunde ta sig dit till fots. 

Kim upplevde makens jobb intressant och upptäckte snart att på sidan av den 

tredje byggnaden i utställningen, fanns en åker att tillgå. Med snabba steg 

sprang han fram till plogen på åkern för att testa på makens arbete. ”kolla 

pappa, jag plogar!” uttrycker han samtidigt som han börjar röra sig på 

gångbandet som är placeras undertill. 

Aila står snart bredvid för att också få vara med medan Baran fortsätter förklara 

att det var så här mamma Annas farföräldrar gjorde innan traktorn blev ett 

redskap. ”På deras tid användes fortfarande gamla verktyg som dessa”. 

Vidare går familjen in i det tredje huset för att se hur allmogens folk levde på 

den tiden. Huset upplevdes litet och det konstiga var att det bara fanns ett rum 

i det här huset. ”Kolla soffan har blivit en säng! Det är precis som vi har i vårt 

gästrum!” Kim ger sig på att läsa en text i anslutning av ett skrivbord. Efter att 

han läst klart förklarar han för lillasyster att på den här tiden fanns inga 

telefoner, på den tiden skrev man brev till varandra, men bara ibland för det var 

så svårt att skicka dem, inga gula postlådor fanns heller. 

Tillsammans sätter dem sig, tillsammans med pappa Baran och skriver ett eget 

brev till dåtidens befolkning. Till skillnad från dem finns det massa vård idag! 

Att förkylningarna går att bota idag, men andra sjukdomar är mer svårbotliga. 

Att smedjor som fanns då även finns idag! Men inte alls lika många. Och såklart 

att bilarna äntligen blivit uppfunna så vi kan ta oss till jobbet, skolan och 

vattnet. 
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Figur 27 

I köket av stugan finns ett flertal kryddor uppradade. Tillsammans tar dem fram 

för att lukta på de olika och läser sig till vilken som användes till vad. Utöver 

matlagningen kunde kryddorna och mat användas som läkemedel, på den tiden 

kunde man inte lika mycket om kroppen och använde därför saker man hade 

hemma., förklarar Baran för barnen som fortsätter lukta sig fram till favoriter 

av kryddorna. 

Vidare i hemmet utforskar barnen hörlurar där fler personliga berättelser 

presenteras. I hörlurarna får Kim höra vad allmogen tycker om kungavalet. Inne 

i husets vrår uttrycks åsikterna mer fritt och familjen blir åhörare som en fluga 

på väggen. 
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Figur 28 

Personskyltarna består utav transparant glas och innehåller en persongestalt 

samt tillhörande berättelse. Berättelserna tar upp hur 1500-talets befolkning 

upplevde händelsen kring kröningen, hur deras vardagsliv ser ut och hur 

sjukdomar hanterades på den tiden med mera. Velvet (2018, s.12–13) redogör 

betydelsen att involvera människor i berättandet. Han uttrycker det med att 

betydelsen ligger i människorna, inte i orden. 

Velvet (2018, s.73) behandlar vikten att beröra besökaren på ett djupare plan för 

att bidra till ett minnesvärt besök. Personskyltarna bidrar till en personlig 

koppling som besökaren kan likna sig med. Lindqvist (2016, s.170) skriver att 

mottagaren berörs som mest när innehållet riktar sig mot saker som ligger nära 

eller liknar mottagaren själv. En personlig berättelse tillsammans med 

gestaltningen av personen bidrar till att besökaren känner med berättelsen och 

kan därmed få en djupare förståelse för den information som kommuniceras. 

Utifrån det kan jämförelser mellan dåtid och nutid bidra till diskussion mellan 

besökarna. Jämförelserna kan liknas med observationens deltagande av 

vardagsjämförelsen som ägde rum i När då Var nu. 

Åkern bredvid huset representerar hur allmogens arbete och vardag kan se ut. 

Att placera ut handplogen tillsammans med ett gångband undertill skapar både 

känsla och en rörelse i utförande. Plogen utger en taktil känsla som skapar en 

information i enlighet med den kommunicerade tiden. Gångbandet utgör en 

verklighetsenlig interaktion med redskapet på det viset att besökaren får aktivt 

röra sig likt med verklig plogning. Velvets (2018, s.20) redogörelse för hur 

aktivt deltagande medför ett effektivt lärande och stärks med observationen av 

hur deltagarna integrerade med myntpåsen för att skapa sig en uppfattning kring 

den tunga vikten. I observationen påvisades även att aktivt deltagande 

intresserade barnen i utställningen i form av att visa på tidigare kunskaper.  

Scenen allmogens liv tar upp bybornas berättelser och plats i historien. Att 

bidra med kontext kring hur samhället såg ut bidrar till en mer trovärdig 

information och en effektivare väg till att komma nära och påverka besökaren. 
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Samhällskontexten är även en viktig faktor då det bidrar till sammanhang och 

förståelse för 1500-talets Sverige, vilket i sin tur skapar likheter och skildringar 

mellan nutid och dåtid. Gestaltningen av hushållet bidrar till jämförelsen mellan 

då och nu genom utformningen av allmogens hus. Den insamlade empirin 

visade på att barnen intresserade sig av att jämföra rumsligheter mellan då och 

nu. 70-tals lägenheten i utställningen skapade jämnfördelade med äldre 

syskonens sovrum, och vad deltagaren själv önskade sig ha, men bidrog även 

till diskussion kring föräldrarnas uppväxt. De uppmärksammade detaljerna som 

liknades med farföräldrarnas hem visar på Velvets (2018, s.12–13) redogörelse 

kring att besökaren läser in saker efter ens minnespalats. 

I allmogens hus bidrar två tillägg till berättandet. Det ena tillägget i form av 

kryddorna bidrar till ett moment där besökaren kan dofta sig till kunskapen. 

Empirin redogör för deltagarnas intresse att involvera doft sinnet vid lärandet. 

Observationen visade på att en försiktighet intogs innan interaktionen skedde, 

för att säkerställa att inget obehagligt skulle ske. McKenna-Cress & Kaminen 

(2013, s.159) förklaring kring försiktighetsåtgärderna vid användande av doft i 

utställningsmiljö samspelar med resultatet av det observerade. I designförslaget 

har därmed kryddorna valts att hängas upp för att tidigt tydliggöra dess form 

och existens. 

Tillägget i huset i form av brevskrivande bidrar till en delaktighet av besökaren. 

Att lämna ett avtryck och handla likartat med vad som presenteras i berättelsen 

gör besökaren till en del av berättandet och skapar ett syfte av närvaro. 

Observationen visade på att skapandet i utställningen var uppskattad och bidrog 

till att deltagaren kände sig betydande. Industrirummet gav möjlighet att ämna 

avtryck både i resultat av spelet, men också ritandet och kugghjulsskapandet. 

Kunskapsnivåer 

Under observationen tydliggjordes lärandets olika tillvägagångsätt. De längre 

texterna användes främst i form av stöd för de vuxna, medan den lättillgängliga 

informationen nådde målgruppen direkt. Med Velvets (2018, s.12–13) teori om 

hur överbelastande information orsakar utmattning, tillsammans med den 

insamlade empirin, framgår att informationskällorna bör anpassas efter olika 

målgrupperna. 

Den informationen som går in djupare på ämnet och beskriver i mer detalj, bör 

med antagande av analys, anpassas efter en äldre målgrupp, vuxna. Medan 

lärandet som sker med små medel kan med fördel användas för att 

kommuniceras ut i form av handling. Sinnen som multimodalitet bidrar till att 

interaktiv design intas, och lärandet i utställningsmiljön kan ske i olika 

kunskapsnivåer.  
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Slutsats 

Resultat 

I samspel mellan teori och empiri togs ett designförslag fram för hur 

utnämningen av Gustav Vasa som kung 6 juni 1523 kan formges, för att 

kommunicera händelsen med hjälp av sinnen som modalitet, till målgruppen   

7–12 åringar. Genom utformningen bidrar utställningen till att ett lärande hos 

besökarna kan förväntas. 

Utifrån Gustav Vasa-föreningens önskningar har förslaget gått in och berört alla 

önskade delarna. Förslaget kan komma att användas som inspiration och 

riktlinjer för föreningen vid producerande av utställningen Det historiska 

rummet. Förslaget redogör för ett lärande i utställningsmiljö och kan därmed 

uppnå föreningens mål att erbjuda studiebesök i samspel med skolor.  

Diskussion 

I detta arbete har fokus lagts på att nå ut till målgruppen lågstadieelever. Om 

det är en ledande faktor till att övriga målgrupper inte nås undersöks inte i 

arbetet och kan därmed vara en risk för uteslutande av sekundär målgrupp. 

Trots att de vuxnas närvarande i observationen spelade en viktig roll i 

slutresultatet, har inte ett tillräckligt inkluderande av sekundära målgrupper 

tagits vid för att visa på ett rimligt antagande. 

Det går att föra en diskussion kring utställningens innehåll står ut i mängden 

och utgör ett kulturarv av återbesök. Utställningen har utgått från interaktivt 

lärande med hjälp av de olika sinnena som modaliteter, men om det är 

tillräckligt för att utställningen ska erbjuda en variation i inlärning kan 

diskuteras. Risken är att utställningen tappar besökare och kräver att förnyas 

med tiden för att hålla intresset hos besökarna uppe. Om utställningen kräver en 

konstant förnyelse kan det diskuteras hur hållbarhetsaspekten bör förhållas. 

En utmaning i designprocessen har varit att skapa ett förslag som inte innefattat 

några angivelser i form av mått eller liknande att förhålla sig till. Det medförde 

att förslaget redogjordes utan en bestämd miljö och visualiserades i form av en 

berättelse med visualiserade skisser. Det medför att läsaren själv kan bilda sig 

en uppfattning kring utformandet och inte begränsa sig till en bestämd plats. 

Huruvida det är till fördel eller inte kan diskuteras. 
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Arbetets förhållning till HCD kan diskuteras utifrån användarperspektivet. 

Utformningen skapades utifrån den insamlade empirin kring målgruppens 

behov, kapacitet och beteende och utgjorde därmed ett designförslag anpassat 

efter målgruppens behov. Huruvida den framtagna designen upplevs av 

målgruppen undersöks inte och kan även vara svår att undersöka av de 

utformningsval som gjorts i designförslaget. 

För att vidare diskutera huruvida sinnen som modaliteter används i 

utställningsmiljö hade ett större urval av teori kunnat redogöra ett mer 

trovärdigt resultat, alternativt säger emot Selanders och Veverkas teorier.  

Vidare forskning 

Det vore intressant att utveckla arbetet genom att titta vidare på hur HCD-

perspektivet kan tas till ytterligare och undersöka hur användningen av sinnen 

som modaliteter för interaktion i utställningsmiljö, påverkar de personer med 

funktionsvariationer. 

Sinnen som modaliteter utgör fördel när det kommer till funktionsvariationer då 

ett större urval av inlärningsmöjligheter bidrar till ett större inkluderande, men 

kan studeras vidare vad gäller framkomlighet och tillgång exempelvis. 

Det skulle vara intressant utveckla studien till att inkludera en bredare målgrupp 

och undersöka hur de olika riktlinjerna för målgrupperna kan samspela i 

utställningsrummet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Deltagandet är frivilligt. Du har även rätt att avbryta undersökningen när som under 

undersökningen. 

Undersökare: Frida Nolåkers. Student på Mälardalens högskola Eskilstuna. Inriktning Rumslig 

gestaltning, Informationsdesignprogrammet 

 

Observationens syfte är att studera hur barn i utställningen integrerar med hjälp av dess olika 

sinnen, samt hur en inbjudande miljö, upplevs och får besökarna att våga ta plats i rummet. 

Resultaten av min observation kommer se på hur barnet interagerar med objekt/miljön, vad 

barnet gör, om barnet förstår vad som ska göras, vilka sinnen som intresserar ett användande. 

 

Den enda fakta om barnens som kommer redogöras i studien är en ungefärlig ålder, samt 

dess handlingar och liknande (som beskrivits ovan) som undersöks. 

 

 

 

Jag (vårdnadstagare) samtycker att mitt barn och jag deltar i denna observation och tillåter att 

resultatet får användas i examensrapporten för informationsdesign. 

 

      

Om ni kan ställa upp på bild (där det inte går att identifiera personen i fråga), vänligen skriv 

under även på denna rad. Om inte medgivande för detta, lämna raden tom. 

 

      

Utförande av observation/datum för underskrift: 

 


