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Abstrakt 

 
I detta kandidatarbete undersöker vi hur man med medieteknik kan levandegöra och väcka liv 

i ett museum där utvecklingen idag nästintill står still. Barn och ungdomar har en bristfällig 

interaktion med museet idag och därför blev vår utmaning att se till hur vi, med deras hjälp, 

kan väcka deras intresse och med medietekniken som verktyg knyta nya och starkare 

relationer däremellan. Museet har en begränsad budget vilket utmanade oss att hitta en 

lösning som är hållbar och klarar att överleva på sikt utan pengar som stöd. Vi undersöker 

vägar att ta oss fram genom design workshops där vi skapar tillsammans med barnen och 

ungdomarna för att skapa ett “happy place”.  Vi undersöker teknik, såsom Parallax Scrolling, 

att arbeta med och som kan vara passande för att skapa nytt liv. Vi ger utrymme för ett nytt 

sätt att tänka och idéer som kan gynna i flera led. 

 

Nyckelord: Barnens museum, medieteknik, webbplats, designworkshop,  

parallax scrolling 

 

Abstract 
In this bachelor thesis we will research how you can breath life into a museum, where 

development is almost at a stand still, thru media science. Children and youth have a weak 

interaction with the museum today and because of this, our challenge is how, with their aid, 

we can awaken their interest with media science as a tool to create a new and a stronger 

relation. The museum has very limited means which challenges us to find a stabile solution 

that will survive in a longer perspective without the support of a budget. We research how to 

get there with design workshops where we create together with children and youth to create a 

“happy place”. We also have a closer look at technology such as Parallax Scrolling to add 

new life. We make room for a new way of thinking and ideas that will have benefits in more 

ways than one. 

 

Keywords: Children´s museum, media science, website, designworkshop,  

parallax scrolling 
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1. Bakgrund 

 

“Is there anyone who has not, at least once, walked into a room and ´felt the 

atmosphere´?(Brennan, 2004)” 

 
Karlshamns museum ekade tomt när vi besökte det häromdagen. Dock inte på föremål. Där 

fanns otroligt mycket att beskåda och uppleva. Alla dessa föremål och miljöer som existerade 

med all dess historik. Vartenda litet föremål hade flera hundra års historia bakom sig. Vi fick 

en känsla av ett museum med så mycket liv av dåtid, men med avsaknad av liv i nutid. 

Vår historia, vårt ursprung är något viktigt för oss att bära vidare. Den ger oss en förklaring, en 

bakgrund till vår livsvandring och bär med sig en skatt av redan vunnen kunskap.  

Att ta sig tid och stanna upp och fundera över vad, hur och varför tror vi har blivit något av en 

bristvara i vårt snabba “kalender styrda” samhälle. Therese Lundstedt, som är ekonomiexpert 

på DagensPS1 nämner att “Tidspressen får oss att planera allt mer. Allt som finns i vår kalender 

ska utföras medan det som inte står uppskrivet förpassas till, i bästa fall, en god tanke…” men 

då vi inte längre stannar upp, tänker och funderar på vad vi faktiskt vill göra och ibland borde 

göra så gör vi inte heller plats för testa nya saker intressen och upptäckter.” (Lundstedt, 2016). 

Vi kan relatera vad hon säger till vår egen vardag och problematiken att hinna stanna upp och 

ta med viktig lärde från det förflutna är en av anledningarna till varför vi anser detta arbetet 

viktigt och då speciellt i förhållande till barn och ungdomar.  

Då vi som vuxna inte stannar upp för att göra nya upptäckter och se världen som vi lever i just 

nu, så påverkar det barnen till att göra samma sak. Vår historias låga prioritet är därför viktig 

att synliggöra och föra tillbaka in i barn och ungdomars “snabba” levnadssätt. Dock tror vi att 

det finns mycket viktig lärdom att vinna, om man kan presentera historien med hjälp av modern 

medieteknik, så att de ungas flexibla fantasi kittlas. 

 

Karlshamns museum drivs av volontärer och driften betalas till största med olika bidrag. 

Personalen som arbetar på museet har mycket erfarenhet och en stor passion för vår historia. 

Det finns inga större pengar i museets verksamhet, då pengarna som kommer in via de olika 

bidragen inte riktigt räcker för driftskostnaderna, men ännu finns det några kronor kvar i 

fonder som kan hålla verksamheten igång. Det syns inte till någon modern eller påkostad 

                                                
1 www.dagensps.se 

http://www.dagensps.se/
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teknik utan det mesta är tryggt, enligt gamla rutiner och utvecklingen går långsamt framåt. 

Museet lever kvar i sin stillhet, fortsätter att stå och damma, medan det stormar ny utveckling 

utanför dörrarna. Det blir en stor kontrast mellan den vilda stormen utanför och den tysta, 

stilla miljön som befinner sig innanför museets stora träport. Kan vi ställa träporten på glänt, 

låta en svag vind få sila in och låta miljöerna förena sig i en gemensam tillvaro? 

  

2. Frågeställning 

Hur kan vi levandegöra museet med hjälp av medieteknik och via samarbeten med barn och 

ungdomar? 

3. Syfte 

Vi vill använda modern medieteknik för att levandegöra museet genom samarbete med barn 

och unga. Vi vill skapa tillsammans med barn och ungdomar, och få dem engagerade, på 

deras villkor och med den teknik som ingår i deras vardag för att de, och även andra 

besökare, ska få ett ökat intresse för museet och vår historia. Vi vill även med medietekniska 

medel öka museets slagkraft och informationsflöde på internet och på så vis skapa ett nätverk 

där museet blir mer synligt och når ut till fler människor. Vi vill med våra gestaltningar skapa 

idéer för enkla samarbeten mellan barn, skola och museum med fokus på lekfull kreativitet. 

 

4. Det gemensamma textskapandet 
 
Vi har läst igenom det material som tillhört vår forskning och diskuterat hur det kan användas 

i vår text. Under diskussion har vi skrivit det vi kommit fram till och låtit textskapandet bli en 

naturlig del utifrån våra samtal. Maria har oftast skrivit ihop ett utkast som vi sedan 

gemensamt redigerat och format till det slutgiltiga resultatet. Då vi valde att göra personliga 

gestaltningar så har vi valt att skriva om det enskilt, men även då gått igenom varandras 

texter och gett varandra förslag och kommentarer. 
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5. Tidigare och aktuell forskning  

I detta kapitel skapar vi oss en helhetsbild av den teknik, det innehåll och de personer vi 

kommer interagera med under processen, för att få fram en skapande medieteknisk 

produktion av högt värde. Vi undersöker den eventuella krock som kan uppstå mellan 

museets icke-teknologiska vardag och den högteknologiska vardag som de flesta människor 

lever i idag.  

5.1 Museum i möte med nutidens teknik 
 

Vi befinner oss i en förändring mot en värld där vi blir allt mer uppkopplade och tillgängliga i 

en svävande atmosfär en bit upp. Vi lyfts upp från alla fysiska hinder som finns på marken. 

Upp och bort från alla träd, byggnader och fysiska relationer med andra människor. Ett etage 

upp där fåglarna flyger, molnen svävar och luften strömmar fritt. En rymd-plats där all 

förflyttning sker fortare och tillgängligheten ökar, eftersom det finns mer rymd att sväva runt 

på. Det finns inga direkta hinder. Människorna finns där, men existerar bakom en hemlig och 

dold barriär. Möten sker ständigt och människor nätverkar med varandra och bildar ett 

oändligt trassel. Men ingen syns till. Det hörs inget sorl av alla människors tusentals, eller 

miljontals, diskussioner som pågår samtidigt. Alla diskussioner som pågår kommer från 

människorna som fysiskt står med fötterna på jorden, men delar av dem existerar en våning 

upp. Deras pratbubblor lyfts, åker upp och svävar runt där uppe bland molnen. Där bildas en 

ny värld som vi måste ansluta till för att ta del av. Vi kan stå bredvid varandra på marken, 

men ändå inte höra allt av vad den andra personen säger. Du behöver ett föremål, en åtkomst-

källa, som ger dig tillgång till att ta hissen upp till personens pratbubbla. Trots att ni står 

bredvid varandra. Annars är du utanför en del av det sociala nätverket. Det blir en ny 

dimension att anpassa sig till och i lagom takt växa ihop med.  

Denna nya rymd-plats vill gärna att alla ska ansluta och pressar på för att det ska bli så. Dock 

så kan ju inte allt passa alla och det kan krävas tid och en medveten ansträngning för att växa 

ihop. Vi har läst boken Museums in the new mediascape skriven av Jenny Kidd (2014). Här 

påvisas lekfullhet vara effektivt för att öka publikens engagemang. Kidd skriver att det är 

lättare att arbeta med lekfullhet på plats fysiskt på ett museum, där man har mer egen 

inverkan, än vad det är att låta användaren bruka det på en webbplats. Mycket hänger kvar 

från gamla policys som många museer använt där man inte tillåter fotografering inne på 

museet. En sådan policy hamnar lätt i otakt med museer som uppmuntrar till ett ökat 
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deltagande via sociala medier. Vi har sett många fina exempel på initiativ av samverkan och 

användning av medieteknik som hjälpmedel att nå ut till större målgrupper via internet och 

modern teknik i olika branschrelaterade artiklar. Metropolitan Museum of Art, i New York 

City har gjort sig mer tillgängliga genom att, som Shu (2015) skriver om i sin artikel, att 

utveckla en egen app och tillhandahålla wifi i hela museet. Det möjliggör för besökarna att 

ladda upp bild och film på sociala medier under tiden de besöker museet. Obias(2016) listar i 

sin artikel 12 museum i världsklass som man idag kan besöka helt eller delvis på internet via 

olika interaktiva lösningar. Frågan är om den höga tillgängligheten öppnar upp möjligheten 

för att ta sig tid för ett härligt museibesök när man ligger hemma i soffan och kurerar en 

förkylning?  Murphy(2015) tar även han upp många intressanta exempel om hur museum 

världen över har valt att utnyttja dagens och morgondagens teknik för att fortsätta att 

attrahera publik till sina utställningar.  Om man besöker museet Cooper Hewitt Smithsonian 

Design Museum i New York, kan man via en digital penna samla information som känns 

spännande och intressant för dig genom ett personligt val. Sedan vid avslutat besök kan man 

behålla en sammanställning av information som både känns relevant och som en bra 

återkoppling till den stora mängd information, som i de flesta fall, besökaren utsätts för under 

sitt museibesök (Murphy, 2015). Många av världens museer har redan tagit första stegen ut i 

den moderna teknologin på lite olika sätt genom att använda t.ex. AR (Augmented Reality) 

och VR (Virtual Reality) och andra interaktioner för besökarna via olika sociala medier. Vad 

som oftast glöms bort är att ge deltagaren eller åskådaren en väldigt god och motiverande 

anledning att vara med och visa intresse (Kidd, 2014). Alltså återigen så måste barnen och 

ungdomarna ha en motiverande anledning och vilja att interagera med museet och väcka 

deras nyfikenhet..  

 

5.2 Betydelsen av att föra historia in i framtiden 
 

Historiekultur, historiebruk och historiemedvetande är tre intressanta begrepp med koppling 

till vår undersökning. 

  

Historiekultur är de artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det 

förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid 

och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och uttryckliga tolkningar av detta samband. 

Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

http://www.metmuseum.org/
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meningsskapande och handlingsorienterade helheter. Historiemedvetande är de uppfattningar 

av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som styr, etableras och reproduceras i 

historiebruket. Ett visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett 

historiemedvetande. (Aronsson, 2002). 

Aronsson förklarar också att de begrepps-historiska kategorierna erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont låter sig väl förenas med begreppet historiemedvetande. 

 
Kunskap och berättelser om det förflutna skapar möjligheter för vissa föreställningar om 

framtiden. Den förhoppning och fruktan som framtidsbilder skapar i samtiden påverkar sättet 

att organisera förhållandet mellan minne och glömska i erfarenhetsrummet. Detta sätt att 

närma sig historiekulturen placerar människans medvetna eller omedvetna historiebruk i 

centrum (Aronsson, 2002, s.189).  

  

Vi vill försöka att motivera barnen och ungdomarna att intressera sig för vår dåtid genom 

igenkänningsfaktorn. Igenkänningsfaktorn på så vis att de upplever en förståelse för den 

personlighet de har idag. Att känna till sitt ursprung kan ge en trygghet då man har något att 

luta sig mot. En bas att stå på. 

5.3 Barnen som medskapare 

Skolan är en stor del av barnens och ungdomarnas vardag och har en stor påverkan. Hur 

skolan samarbetar med museum kan därför vara intressant att undersöka för att se om vi kan 

göra något annorlunda som kan påverka barnen och ungdomarna med syfte att skapa en mer 

positiv bild av vår historia. Vi behöver ta med i vår undersökning vad som kan göra barnen 

engagerade att vilja delta i projektet. Utan deras engagemang och intresse så förlorar vårt 

projekt sitt syfte. Därför har vi valt att skapa en bild att kunna jobba vidare utifrån, av vad 

som fungerar bra, och vad som fungerar mindre bra idag i deras relation med museet. 

Normalt så sker ett besök av en skolklass på ett museum som ett avbrott i skoldagens 

rutiner, för att efter besöket få ägna sig åt nöjen. Eleverna får inte ut något mer av besöket 

än ett väl välkommet avbrott av skoldagens normala rutin. Så ser det ofta ut, men finns 

såklart undantag. Ingen förändring sker för skolungdomarna som sedan återgår till sin 

skolverksamhet och det sker heller ingen förändring för museets verksamhet (Aronsson et 

al., 2000). 
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Skolan har en tendens att se kultur som tillfälliga evenemang och inte som en integrerad del i 

elevernas läroprocesser. En bidragande orsak är att kulturinstitutionen och skolan inte har 

tillräcklig kunskap om varandras verksamheter, samt att de har olikheter i sättet att se på 

kultur. Det har att göra med att man inte mött barn och ungdomar på deras villkor   

(Aronsson et al, 2000). 

 

Om ett ointresse hos skolans verksamhet infinner sig, hur blir det då med elevernas intresse? 

Vi lever i ett nätverkssamhälle med hög kommunikation, men vi kan även se en brist av 

kommunikation mellan enskilda identiteter, menar Castells(2010). Det är ett typiskt exempel 

för den bristande kommunikationen mellan skolans och museets verksamhet. Castells 

förklarar också att om denna situation fortsätter, kan det innebära slutet för samhället, då 

samhället är ett system för kommunikation. 

Är det någon som lyssnar på barnen? Vi kom fram till att vi låter barnen och ungdomarna att 

vara delaktiga i projektet och lyssnar till deras behov. Då fann vi att Harry Shier har tagit 

fram en modell där syftet är att göra barn delaktiga i processen. Han lyfter fram att man inte 

bara bör lyssna på barnen, utan också låta dem dela makt med de vuxna i beslutsfattande 

processer (Shier, 2001). Andra aspekter som kan vara viktigt för ökad delaktighet och 

engagemang är hur vi påverkas av det vi upplever. För att vi ska påverkas positivt så krävs att 

vi möts av något som ger oss en positiv känsla. Vi styr från eller mot objekt beroende på hur 

vi blir påverkade (Ahmed, 2010).  

What is around an object can become happy: for instance, if you receive something delightful 

in a certain place, then the place itself is invested with happiness, as being “what” good 

feelings is directed toward (Ahmed, 2010, s.33). 

 

Låt säga att skoleleverna får uppleva något som de anser positivt på museet och därför dras i 

den riktningen. Som Aronsson et al (2000) nämner att man bör möta barn och ungdomar på 

deras villkor och som Shier(2001) menar att de även bör ha makt i processen. Om vi stoppar i 

barnens makt, barnens villkor och knyter ihop säcken. Kan det vara en del av receptet till 

positiva känslor på museet? Kan museet bli ett så kallat “happy place” som Ahmed (2010) 

talar om? Ett “happy place”, en plats där man möts av en bekväm miljö som förknippas med 

positiva känslor. En plats där man får upptäcka på sitt sätt och inte bli påverkad av hur 

omgivningen tycker att man ska upptäcka. En igenkännande plats med bekräftelse på sin 

identitet där man känner sig tillhörande, hörd och sedd. Man kan se hur vissa klädstilar och 

andra sociala koder visar på tillhörighet och kan ge ökad social trygghet i ungdomars liv 
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(Ahrne, 2007). Om vi kan använda det på ett positivt sätt genom att låta barnen och 

ungdomarna möta museets miljö med den digitala teknik och de sociala nätverk de är vana att 

använda. Ett sätt som de troligtvis uppfattar som lekfullt och där de känner sig bekväma och 

trygga. Kan man via denna positiva känsla motivera fler ungdomar och barn att tycka att det 

är kul att delta i projektet och på så vis få igång en snöbollseffekt, som inte bara ökar intresset 

för att delta i projektet, utan även drar med sig en ökad målgrupp för museets webbplats. Vad 

som påverkar oss positivt, som Ahmed(2010) nämner, samt villkoren hos ungdomarna kan 

såklart vara individuellt och därför är det viktigt att se till vad som styr villkoren i en viss 

riktning. Att veta vad som påverkar oss och hur vi påverkar varandra kan vara till stor hjälp. 

Relationerna som sker mellan oss människor och hur vi påverkar varandra, kan ses i ett nytt 

ljus och i nya sammanhang (Ahrne, 2007). Ahrne förklarar grunderna i hur nya normer och 

trender sprids i vårt samhälle och menar att det finns teorier om att samhället är summan av 

enskilda människors handlingar, även kallat metodologisk individualism. Då kan vi med våra 

kunskaper, som medietekniker och webbutvecklare, åstadkomma en förändring i samhället 

med hjälp av vårt arbete och då få fler att se museet som en naturlig del av en modern vardag. 

Ett antagande är att människor tenderar att imitera varandra. När spridningen av till exempel 

en ny norm närmar sig ett visst tröskelvärde kan små ytterligare förändringar av spridningen 

ge väldigt stora effekter. När tröskelvärdet uppnåtts sker spridningen explosionsartat. 

Svårigheten är att nå upp till tröskelvärdet, och vilket det är kan vara svårt att veta från början 

(Ahrne, 2007, s.65). 

Vår upplevelse är mentala strukturer som finns skapta eller skapas hos den enskilda 

människan. Det finns inte någon förutsättningslös perception, det finns inget “oskyldigt öga”. 

Genom att vi ständigt interagerar med omvärlden så byggs en mångdimensionell, meningsfull 

och dynamisk världsbild upp inom oss. Då nya mönster kommer till oss så prövas det nya 

mot det tidigare accepterade mönster vi har inom oss, och har de en meningsfull relation så 

kan de accepteras och integreras(Nordström, 1996). Då kan vi påverka barnens sätt att se på 

museet genom att använda teknik som redan ingår i deras dagliga mönster i relation med en 

lekfull skaparglädje för att ge en positiv känsla. Detta relaterar vi till den feministiska 

teknovetenskapens uttryck situerad kunskap (Haraway, 1988) då kunskap aldrig är oskyldig 

utan filtreras genom betraktarens och/eller interaktören/-ernas förutvarande bas och 

upplevelser. Alla barnen och ungdomarna har sin världsbild och sin bedömning i vad som 

anses vara en meningsfull relation för dem själva. Som vi nämnde tidigare så har skolan en 

tendens att se kultur som tillfälliga evenemang och inte som en integrerad del i elevernas 
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läroprocesser (Aronsson et al, 2000).  Precis som Nordström (1996) menar så har alla 

individer har sin världsbild och den är ju påverkad från något. Från samhället (Ahrne, 2007) 

och från positiv påverkan (Ahmed, 2010). Om vi kan ge barn och ungdomar ett sätt att skapa 

lekfullt tillsammans med vänner eller familj, att kunna hänvisa till i efterhand och även känna 

stolthet över, ger detta en positiv effekt på flera sätt.  

5.4 Föremålen och dess betydelse 
 

När vi besökte museet så låg alla föremål som livlösa ting. När vi tittade på de så kunde vi 

bara bedöma dess utseende, känna lukten och bekanta oss med det fysiska föremålet. Bakom 

vartenda föremål på museet gömmer sig ett helt rotsystem med förgreningar av olika 

händelser. Så kraftfullt på något vis. Vi håller i en träslev som exempel. Den ligger i handen, 

känns “träig” och ganska lätt. Det är massa damm som samlats på den som du borstar av. Det 

du inte vet är det hav av liv som döljer sig bakom dess yta. Det djup av händelser och där 

finns så mycket att berätta. Så mycket som du inte vet. Om ingen talar om det. På plats i 

museet så vet du om att detta är gamla föremål och dessa föremål har därför en historia 

bakom sig. Din medvetenhet om detta förändrar sättet att se på träsleven.  

Som Latour & Weibel (2005) menar så är saker vad dom är i kraft av förhållandet till allt 

annat. Det innebär att dom har olika funktioner beroende av i vilket sammanhang de befinner 

sig i. Vi föreställer oss att träsleven flyttas från museet och hem till någon. Den är diskad och 

står på tork i diskstället. Nu kan träsleven ha fått en ny innebörd, ett nytt värde och bli 

annorlunda behandlad. Av vem att bedöma? Människan? Det är fortfarande samma träslev. 

Den flera hundra år gamla träsleven med ett djup av historia bakom sig. Samma föremål, 

knuten till olika platser och i olika sammanhang. Relationer mellan flera objekt, förändrar 

inte kärnan hos det fristående objektet (Latour & Weibel, 2005). Även som Göran Ahrne 

(2007) skriver i sin bok Att se samhället, att vi människor med våra önskningar och 

efterfrågan driver teknologins utveckling framåt och att det i grund och botten är sociala 

konstruktioner. Sedan kan föremålen via sin egen kontext få utökat värde och kanske även 

värden som inte var tänkta från början via alternativ användning. 

För att sammanfatta så har vi fått med oss en tydligare bild av hur interaktionen mellan barn 

och museum verkar fungera idag. Det som sker mellan människor och föremål och människor 

sinsemellan kan ses i ett nytt ljus. Vi kunde nu välja ut ett föremål på museet, putsa upp det 

och ge det ny lyster. Vi applicerade något nytt kring föremålet. Något som gav det en 
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annorlunda innebörd och ett annat sätt att se på det. Det ville vi uppnå och valde därför ut 

föremål på museet som vi tillsammans med medieteknik, och tillsammans med barnen och 

ungdomarna, nu påbörjade den gestaltande delen av projektet. 

6. Metoder 

Här presenteras de val av metoder vi använt under projektet. Vi presenterar den s.k. “Dolly-

metoden”, Shiers modell för deltagande, designworkshops och vi presenterar vårt val av 

deltagare för medverkan i projektet. 

När vi började leta metoder till vår undersökning så listade vi vad vi behövde för att kunna 

arbeta vidare. Vi kom fram till att det behövdes stöd som hjälpte oss att bemöta barnen på ett 

bra sätt. Vi behövde en modell för hur en deltagande undersökning kunde se ut och vi 

behövde se vilken teknik som skulle passa för oss att använda. När vi var förberedda med det, 

så kunde vi arbeta vidare och ge oss in i den gestaltande delen av projektet då det var dags att 

börja skapa. 

Vi började med att läsa om den så kallade Dolly-metoden och valde att använda den som bas 

i vårt val av att använda medskapare i processen. Dolly-metoden grundades på följande sätt: 

 

Ett företag i IT-branschen började använda sig av detta mer eller mindre av en slump. En dag 

när de satt mitt i ett idéarbete dök städerskan upp. Hon dammade i förstone av lite försiktigt i 

bakgrunden, medan gruppen fortsatte sin session, en session som gick trögt. Efter att ha 

arbetat i bakgrunden ett par minuter slängde städerskan ur sig en idé - det blev rätt tyst i 

rummet först, men hennes idé var mycket bra och gruppens diskussioner och utveckling tog 

fart på riktigt. Det slutgiltiga förslaget blev en variant på hennes idé och hon inbjuds numera 

alltid att delta vid deras idégenereringstillfällen. Städerskan hette Dolly och hädanefter har 

innovationsprocessen på företaget burit hennes namn. Glöm aldrig betydelsen av Dolly och 

den nyfikna, oskuldsfulla frihet hon besatt (Michanek & Breiler, 2012, s.41).  

Vår undersökning utgår ifrån barn och ungdomars “oskyldiga” öga och flexibla fantasi för att, 

med deras egna vardagliga teknologi, föra det lokala museet in i en mer medietekniskt 

anpassad existens. För att åstadkomma detta valde vi att arbeta tillsammans med en grupp 

barn och ungdomar på plats på museet vid ett eller flera tillfällen. Vi hade en struktur över 

hur tillfällena skulle se ut, men visste inte vilket material vi skulle få fram, eller hur utfallet 
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skulle bli. Det var vad barnen och ungdomarna fick hjälpa oss med som medskapare i 

processen.  

 

 

 

6.1 Shiers modell för deltagande 

 
Roger Hart (1992) har tagit fram en modell över barns rättigheter när de deltar i projekt 

tillsammans med vuxna. Han har tagit fram kriterier som bör uppnås för att det ska räknas 

som att barnen deltar i processen.  

Harry Shier (2001) har sedan utgått från denna trappa och tagit fram en kompletterande och 

mer utökad modell av hur man kan gå tillväga i processen. Vi har valt att utgå från denna 

modell med aspekt att lyssna på och respektera barnen. Modellen kallas för “Levels of 

Participation”, och de olika stegen presenteras i kommande bild. 
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Bild 1 Shiers Modell(Bildkälla: 

http://www.connecttransmit.org.uk/media/Shier_PathwaysParticipation.jpg) 

 

Shiers (2001) modell som vi ser i Bild 1 kommer att följa med oss under processen för att 

hålla oss påminda om vikten av att hela tiden ge barnen utrymme att vara medskapare. Vi tror 

annars att det av vana av kontroll, blir att man vill vara med och styra barnens kreativa 

förmåga på ett hämmande sätt. 

6.2 Designworkshops 

Designworkshops är en metod (Martin, B. Hanington, B. 2012) sid. 62-63) för deltagande 

undersökning. Martin och Hanington (2012) förklarar hur metoden fungerar som följer: 

http://www.connecttransmit.org.uk/media/Shier_PathwaysParticipation.jpg
http://www.connecttransmit.org.uk/media/Shier_PathwaysParticipation.jpg


 
14 

Generellt består designworkshops av flera olika aktiviteter som planeras och iscensätts av de 

ansvariga. Till exempel. En workshop kan börja med en översikt av ämnet och en 

presentation av agendan som då kan följas upp av gruppdiskussioner som kan dokumenteras 

genom enkla skisser eller korta anteckningar. Man kan välja mellan att arbeta individuellt 

eller i mindre grupper och den är passande för att ta fram mockups, storyboards och sketcher. 

Viktigt att tänka på vid användning av metoden är tid, logistik och att materialet finns 

tillgängligt för den planerade aktiviteten. En annan viktig sak är att behålla tråden, men att 

ändå vara anpassningsbar för förändringar. Dokumentera den löpande processen och 

analysera den i efterhand (Martin & Hanington, 2012). 

Metodens upplägg gör det lämpligt för oss att använda till barn i en mindre grupp och med 

den tänkta åldern. Barnen, som är 7-14 år, har förmågan att skissa enkla historier. Dem har 

förmågan att förstå upplägget och att delta på lika villkor. Om de inte kan skriva så kan de 

berätta och vi kan filma deras berättelse. Vi kommer filma workshopen dels av den 

anledningen men även för att materialet ska sparas och för att inga detaljer ska bli 

bortglömda.  

6.3 Deltagarna - medskaparna  
Med stöd av Shiers(2001) modell valde vi att göra barnen och ungdomarna delaktiga i 

processen för att skapa en digital plats åt dem, men även en fysisk plats för dem på museet. 

Vi valde ut ett föremål på museet som barnen fick hjälpa till att levandegöra. De fick rita, 

klippa, klistra och berätta/texta ihop en berättelse utifrån föremålets historia, med deras egna 

ord och fantasti. Vi tror att vi, som är skapande medietekniker i processen, kan ha utbyte av 

kunskaper med barnen och ungdomarna (som vi kallar våra medskapare). De har en del 

kunskaper som vi kan behöva stå vid sidan av och se på. Samtidigt som vi har en del 

kunskaper där de kan behöva stå vid sidan av. På så vis får vi ett kunskapsflöde åt båda 

riktningar som vi tror kan gynna processen att föra museet vidare in i en bekväm tillvaro med 

modern medieteknik. 

 

Vår primära grupp av medskapare är pojkar mellan 7-14 år. Gruppens sammansättning via 

ålder är baserad på Aroseus (2013) text om Jean Piagets utvecklingsteori om barn i olika 

åldrar och ålderns inverkan på vårt tankesätt. 
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I och med detta urval av ålder på barnen får vi bland de yngre med en nyvunnen förmåga av 

ett inre logiskt tänkande, att kunna sätta sig in i andra människors perspektiv och även en 

bättre tidsuppfattning och förståelse för dåtid, nutid och framtid. 

I de något äldre barnen, från 12 och uppåt, får vi med den nyvunna förmågan av abstrakt 

tänkande, att förstå komplexa begrepp som frihet, demokrati och kärlek samtidigt som de 

oftast även har ett intresse för diskussion om saker som politik och etik - kan historien vävas 

in och bli ännu en intressesfär här? De kan även reflektera över sitt eget tänkande på ett mer 

vetenskapligt sätt och arbeta mera systematiskt, samtidigt som de ser möjligheten till mer än 

ett svar på en ställd fråga. 

 

6.4 Genomförande av Workshop 

Vi delade in experimentet i två olika faser. I första fasen delade vi upp barnen i tre grupper 

med samma eller snarlik ålder och av samma kön. Vad det gäller gruppfördelningen så har vi 

hämtat inspiration ifrån metoden fokusgrupper (Martin, B. Hanington, B. 2012 sid. 92-93) 

där menar man att det är bra att ha en homogen sammansättning av grupperna då detta 

främjar till att skapa ett öppet klimat där det känns bra att yttra sig och man får en känsla av 

likvärdigt deltagande. Metoden passar dock inte in i sen helhet då den är mera lämpad för 

intervju och diskussionsundersökningar. De fick först en kort information/introduktion till 

uppgiften. Vi beskrev att vi ville att de skulle hitta på en egen liten historia utifrån ett föremål 

på museet. Materialet som barnen tog fram skulle sedan gestaltas av oss och kunna finnas 

som en typ av “barnens fria synvinkel” för museets besökare. De fick i uppgift att bygga en 

enkel storyboard av 4-6 skisser (bilder) med kort berättelse till som de fick berätta både med 

text och med inspelad röst. Vi samlade så mycket material som möjligt för att sedan kunna 

återskapa berättelsen på bästa sätt. Efter den första fasen pratade vi om hur de tyckte att det 

hade gått, vad som var bra och dåligt, och vi var observatörer/intervjuare och ledde gruppen 

genom diskussionen. Sedan, utifrån deras egen kritik, tog vi oss an den andra fasen med ett 

barn av varje ålder i två olika grupper. De fick sedan samma uppgift igen med andra föremål 

(storyboard med skisser och kort berättelse). 

Genom detta upplägg kunde vi jämföra hur arbetet flyter i en grupp med barn i olika åldrar 

gentemot de två grupperna med medlemmar av samma ålder.  
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6.5 Analys  

Vi genomförde workshopen på plats på museet och här beskriver vi hur den gick till.  

Första fasen 

Vi delade in barnen i tre grupper. Grupp ett bestod av en 7-åring och en 8-åring. Grupp två 

bestod av tre 11-åringar och grupp tre bestod av två 14-åringar 

Vi samlades runt ett bord där vi förklarade syftet med workshopen och hur det skulle komma 

att gå till. När vi hade informerat barnen om upplägget på workshopen blev det naturligtvis 

några frågor. Vi valde dock att inte besvara dessa för ingående utan tog istället med barnen 

upp i museet för den första uppgiften. Vi begränsade oss till ett rum där det stod flera 

dockskåp. 

             

Bild 2 Alla barnen i rummet med dockskåpen (Eget foto) 

 

Vi valde rummet med dockskåpen på bild 22 för att det fanns både karaktärer och färdiga 

miljöer att utgå från i deras berättelse. Vi instruerade dem att välja varsitt dockskåp att utgå 

ifrån i deras berättelser, och så fotograferade vi de dockskåp som blev utvalda, för att sedan 

                                                
2 Barnens vårdnadshavare har gett sitt skriftliga godkännande av användande av foto och video från workshopen 
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återgå till bordet och skapa berättelsen. Vi fotograferade dockskåpen dels för att barnen 

skulle ha med sig bilden till det skapande bordet, men också för att samla material till vår 

gestaltning. Under skapandet satt de gruppvis så de inte skulle störa varandra. Grupp två och 

tre observerades mestadels men då behov uppstod fanns Linda i bakgrunden för frågor eller 

om de behövde hjälp att komma vidare eller styra tillbaka till uppgiften.  

 

Bild 3 Maria tillsammans med de mindre barnen i grupp ett (Eget foto) 

Som vi ser i bild 3 så fick Maria sitta med och vägleda de mindre barnen under skapandet. De 

hade flera frågor och ifrågasatte syftet med varför de skulle skapa en berättelse. De var 

nervösa och ville hela tiden att Maria skulle vara nära till hands för att hjälpa dem med hur de 

skulle gå tillväga. Maria gav de inledande frågor som “Vem kan bo här, tycker ni?”, “Vad 

tycker de om att göra?” och “Vad hände sen?”. Frågorna är öppna och begränsar därför inte 

barnens fantasi. 
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Bild 4 Grupp två sitter och ritar (Eget foto) 

 

Bild 5 Grupp tre sitter och ritar (Eget foto) 

De större barnen i grupp två och grupp tre uppvisade till en början också ett något tvekande 

beteende om hur de skulle utveckla sina historier om de valda tittskåpen och uttryckte 

farhågor om de skulle rita tillräckligt fint. Efter en stund kom de dock igång och 11-
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åringarna, som vi ser i bild 4, valde att rita två rutor var av historien och samverka på så sätt 

medan de två 14-åringarna, som vi ser i Bild 5, valde att dela upp arbetet så att en tecknade 

och en skrev text till berättelsen. 

Andra fasen 

När vi skulle påbörja andra fasen så var inte de yngre barnen med på det. Barnen i grupp ett 

vågade inte dela på sig och delta i ny grupp med de större barnen. I grupp ett uttryckte barnen 

att de ville gå in på museet igen och titta i de andra rummen. Maria följde med som 

observatör. Maria filmade, fotograferade och spelade in ljud under observationen för att 

samla material att använda till gestaltningen. 

  

Bild 6 Modell av ett landskap i Karlshamn (Eget foto) 

Barnen i grupp ett stannade till vid den glasmonter som vi ser i Bild 6 med ett uppbyggt 

landskap från Karlshamn. De relaterade sin berättelse till husen i glasmontern och fantiserade 

att de kunde se huset som deras påhittade familj (i berättelsen) bodde i. De hittade även 

ambulansen och fotbollsplanen som fanns med i deras berättelse. 
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Bild 7 Båtratten 

 

De större barnen fick även de stanna i de ursprungliga grupperna. Dessa två grupper valde att 

följa den planerade arbetsgången med en andra storyboard, nu med ett mer fritt val av 

föremål att basera sina berättelser på. 14-åringarna valde den ö modell som visas på Bild 6 då 

de fann den fascinerande både av dess rent fysiska storlek men även den enorma 

detaljrikedomen. Detta öppnade till en intressant diskussion om hur man levde tidigare då 

man valde att bo mer isolerat ute i skärgården på öar utan våra moderna transportmöjligheter. 

11-åringarna hittade en enorm båtratt som vi ser i Bild 7 där de började diskutera båtens 

storlek då ratten kan upplevas som överdimensionerad även för en vuxen person. Sedan gick 

diskussionen över till vilken typ av båt det kan ha rört sig om vart resorna gått och med vilka 

typer av laster. Detta påvisar att, då barnen kommer i kontakt med föremålen med en 

förväntad kreativitet redan presenterad, är deras naturliga nyfikenhet redan triggad och de 

fantiserade vilt, både om båtens äventyr genom dess livstid, och om de boendes livsstil och 

öden på en avskild skärgårds ö förr i tiden. 

Till de större barnens storyboards spelades deras texter in på plats då de läste upp sin egen 

text.  

Linda följde både grupp två och tre i deras arbeten med två storyboards per grupp. Hon 

spelade även in ljud både vid arbetet nere i samlingssalen och fotade arbetet med skapandet 

av storyboards. Uppe i museet fotograferade hon de berörda föremålen och spelade in 

ljudklipp till barnens färdiga berättelser. 
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6.6 Vår gestaltning 

När vi gick in i den gestaltande delen av projektet funderade vi över hur vi skulle skapa något 

som uppfyllde en mening, eller ett syfte. Med mening eller syfte så menar vi något som skapa 

betydelse för någon. I varje idé som kom upp så ställde vi oss frågande till varför. Vi hade 

idéer om hur besökarna på museet skulle kunna skapa berättelse själva på plats och dela 

direkt på sociala medier, men ställde oss frågande till varför de skulle vilja ta sig dit? Därför 

bestämde vi att det måste vara motiverande eller något som tar dem dit. Den kunskap och 

undersökning vi nu djupdykt i under en tid skulle få blomma ut och ta form i något synligt. 

Det som pågått, och successivt byggts upp, inuti våra kroppar under flera månaders tid skulle 

nu visualiseras. För att skapa en gestaltning utifrån barnens berättelse så valde vi att skapa en 

ny webbplats som museet kan länka till från sin befintliga webbplats, en barnavdelning. 

Anledningen till att vi skapat en kompletterande webbplats är för att få möjlighet att skapa 

fritt. Om vi hade applicerat materialet på museets befintliga webbplats så hade vi inte kunnat 

utforma och designa webbsidans yta på ett sätt vi tycker är passande. Webbdesign har varit 

vårt fokusområde under gestaltningsprocessen och där vi fördjupat oss och utmanat våra 

befintliga hantverkskunskaper. Dels genom att arbeta med tekniker som vi inte arbetat med 

tidigare.  

Webbplatsen är skapad med kodspråk som HTML3, CSS4, JavaScript5, jQuery6 och med en 

teknik som heter Parallax Scrolling7. Det är en modern och populär metod av uppbyggnad där 

man arbetar med bilder i olika lager och som rör sig i olika snabbt i takt med att man rullar 

med datormusen nedåt på webbsidan. Detta för att skapa ett djup i skärmbilden och en känsla 

av händelse och livfullhet. Samma typ av teknik som museet redan har i sin befintliga 

webbplats bara med ett modernt grepp i den nu mycket populära metoden Parallax Scrolling. 

Detta för att det inte ska bli några konflikter i hanteringen och inte heller några svårigheter 

för museet att själva hantera denna del av sin webbplats i fortsättningen. Att planera och 

aktivt arbeta för att skapa något som är vårt men ändå smälter in i den befintliga tekniken 

                                                
3 https://www.w3schools.com/html/ 
4 https://www.w3schools.com/css/ 
5 https://www.javascript.com 
6 https://www.jquery.com 
7 https://www.w3schools.com/howto/howto_css_parallax.asp,     https://www.unleashed-
technologies.com/blog/2013/08/15/what-parallax-web-design-%E2%80%93-definitions-tips-
considerations   

https://www.w3schools.com/html/
https://www.w3schools.com/css/
https://www.javascript.com/
https://jquery.com/
https://www.w3schools.com/howto/howto_css_parallax.asp
https://www.unleashed-technologies.com/blog/2013/08/15/what-parallax-web-design-%E2%80%93-definitions-tips-considerations
https://www.unleashed-technologies.com/blog/2013/08/15/what-parallax-web-design-%E2%80%93-definitions-tips-considerations
https://www.unleashed-technologies.com/blog/2013/08/15/what-parallax-web-design-%E2%80%93-definitions-tips-considerations
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utan att skapa hanterings-bekymmer är en viktig del när man bygger till delar för redan 

befintliga system. 

Vi märkte under skapandet av gestaltningen att den bild av gestaltningen som vi skapat inuti 

oss, lutade lite åt olika håll. Med det så menar vi att våra bilder av hur designen av 

webbplatsen skulle se ut, inte riktigt överensstämde med varandra. Istället för att dra 

nackdelar av att vi hade olika åsikter så valde vi att skapa varsin version av hur webbplatsen 

skulle kunna se ut. 

Gestaltning (Maria) 

Jag ser det som att jag stått med en pensel i handen under hela projektet, och varje dag har jag 

provat en ny färg på paletten, och dragit några nya streck i olika riktning. Bilden har målats 

upp inom mig och när det väl var dags att påbörja skapandet så hade bilden blivit så stor, och 

det fanns så mycket som jag samlat på mig som längtade efter att få komma ut. Det behövdes 

en kontrast mot det lite gråtonade och dammiga museet. Därför fick alla färger hjälpa till att 

skapa den kontrasten genom att komma fram i min gestaltning.  

För att skapa färgstarka bilder med en hög kontrast har jag använt verktyget Adobe 

Photoshop8. Jag valde ut hur jag skulle färgsätta webbplatsen och sparade min färgpalett som 

jag ville utgå ifrån. Varje bild fick jag arbeta med i flera lager för att få fram den styrka och 

kontrast i färgen som jag var ute efter. Det var viktigt att min design skulle följa ett tema som 

skulle var igenkänningsbart vart besökaren än befann sig på webbplatsen. Oavsett vilken sida 

du besökte så skulle du bli påmind om ett utmärkande tema, som var lätt att komma ihåg. En 

färgstark och utmärkande bakgrund återkommer på varje sida, även alla ikoner är 

återkommande. Sidhuvudet byter skepnad. Det för att jag inte vill att det ska vara som en 

traditionellt uppbyggd webbplats där man har en template och färdig struktur som följs åter 

på alla sidor. För att förklara varför så återkommer jag till det tidigare nämnda ordet att skapa 

livfullhet. Med livfullhet menar jag något som kanske inte alltid håller en struktur. Där saker 

kanske inte alltid ser ut som något du förväntat dig. Livfullhet känns också fyllt med glädje, 

och glädje är i sin tur kopplat till lekfullhet. Jag ser gärna att lekfullheten börjar bubbla när 

man besöker webbplatsen. 

                                                
8http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html?mv=search&s_kwcid=AL!3085!3!180241353837!
e!!g!!adobe%20photoshop&ef_id=WRWUVAAAAKnzftgc:20170515123105:s 

http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html?mv=search&s_kwcid=AL!3085!3!180241353837!e!!g!!adobe%20photoshop&ef_id=WRWUVAAAAKnzftgc:20170515123105:s
http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html?mv=search&s_kwcid=AL!3085!3!180241353837!e!!g!!adobe%20photoshop&ef_id=WRWUVAAAAKnzftgc:20170515123105:s
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Bild 8 En av grupp etts teckningar före redigering (Eget foto) 

 

Bild 9 Karaktärerna från grupp etts teckningar frilagda och redigerade (Eget foto) 
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Barnens teckningar och karaktärer har jag valt att behålla så gott det gick. Jag fotograferade 

teckningarna som barnen hade ritat och som man ser i Bild 8. Det var mycket jobb med att 

frilägga varje karaktär från teckningen och placera den på en transparent bakgrund och varje 

karaktär sparades i en separat fil. Det för att få en frihet att placera karaktärerna på det sätt 

som passar. Jag fick öka kontrasten i bilderna för att få tydliga kanter och kunna maska ur en 

kroppsdel i taget och återskapa karaktären i ett nytt dokument. Det som inte gick att klippa ut 

och klistra in fick jag rita om så likt barnens teckningar som möjligt. Bilderna är sedan 

justerade i färgbalans, nyans och kontrast. De färdiga karaktärerna ser vi i Bild 9. 

 

 

Bild 10 Dockskåpet som grupp ett hittade på en berättelse utifrån (Eget foto) 

Grupp ett har skrivit en berättelse som heter Sagan om Pappa Frank och den har de hittat på 

utifrån dockskåpet på Bild 10. För att kunna använda bilden på webbplatsen och få den att 

stämma överens fick jag arbeta med den i Adobe Photoshop. Först omvandla den till en ritad 

skiss via flera olika moment i Adobe Photoshop och det kan vi se i Bild 11. 



 
25 

 

Bild 11 Fotografiet på dockskåpet har redigerats och omvandlats till en ritad skiss (Eget foto) 

Nästa steg var att rengöra skissen så den skulle få skarpare kanter och vara lätt att färglägga. 
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Bild 12 Fotografiet har fått skarpa och tydliga linjer och är färdig att färgläggas (Eget foto) 

Bild 13 Färgläggning klar (Eget foto) 
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Som man ser i Bild 13 så har fotografiet fått färg. Det var svårt att färglägga bilden utan att 

färglägga över de svarta kantlinjerna. Efter mycket sökningar och instruktionsfilmer9 på 

videobiblioteket YouTube10 så fann jag ett sätt att frilägga de svarta kanterna och färglägga 

bakom. 

 

Bild 14 Webbplatsens intro (Eget foto) 

Webbplatsen börjar med den introduktionssida, som man ser i Bild 14, där man hälsas 

välkommen till Barnens museum och där man kan spela upp en låt som förstärker 

lekfullheten.  

 

                                                
9 https://www.youtube.com/watch?v=OeZBGJKyUlo 
https://www.youtube.com/watch?v=5quskti8evY 
10 www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=OeZBGJKyUlo
https://www.youtube.com/watch?v=5quskti8evY
http://www.youtube.com/
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Bild 15 Webbplatsens sida för att välja saga (Eget foto) 

På nästa sida, Bild 15, får man välja en saga att titta/lyssna på. Längst upp på sidan finns ett 

hav av ballonger och rullar man längre ner på sidan så rör sig ballonger i olika lager. På 

ballongerna som rör sig står namnet på sagan och klickar man på en av sagorna så kommer 

man vidare till en ny sida där sagan illustreras, som syns i Bild 16. 

 

Bild 16 Webbplatsens sida där en saga illustreras (Eget foto) 

Sagan visas upp i takt med att man rör sig nedåt på webbsidan. Teckningarna är placerade till 

höger och text till vänster. För att få ihop rörelser och för att arbeta med en teknik där bilder 

ligger lager på lager så har jag använt Parallax Scrolling som är en jQuery-effekt. Det är ett 

enkelt sätt att arbeta där man placerar ut bilderna med hjälp av HTML (Hyper Text Markup 
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Language, som är ett kodspråk för att publicera innehåll på en webbplats), väljer i vilken 

riktning bilderna ska röra sig, väljer tempo för rörelsen och allt följs i takt med att du rullar 

neråt med datormusen på webbsidan. Det gjorde att jag kunde använda Parallax Scrolling 

effekten för att få sidan med ballongerna i rörelse och sidan där sagan presenteras i rörelse. 

Först när man besöker sidan står det stilla. Meningen är att man ska testa sig fram och när 

man rör på musen så händer det något - en effekt som kanske inte var av förväntan. På 

introsidan ville jag också ha rörelseeffekter, i form av moln som rör sig i sidled. Parallax 

Scrolling passade dock inte att använda för jag ville ha en animering som rullade som en film 

bakom välkomstskylten. Jag fann att det gick att skapa med hjälp av CSS-animering. Det 

fungerar så att man skapar övergångar från en CSS-stil till en annan. 

Gestaltning (Linda) 

Min tankar har handlat om hållbar utveckling och att strategiskt skapa något som inte behöver 

oss eller underhåll från museet i någon större grad.  Något som kan utvecklas som en egen 

organism, av egen kraft, under uppseende av museet. En barnslig och lekfull design på 

förslaget till utformning av barnens museum är självklar då det ska vara en plats där barn och 

ungdomar känner sig bekväma. Målgruppen som jag riktat mig till är en något bredare 

målgrupp och då gick valet till att ta udden av de uttryck som vänder sig mest till den mindre 

barnen. Detta för att tilltala alla barn i skolålder som kan tänkas komma på besök med sin 

klass till museet. Vi har under vårt arbete vid många tillfällen stött på problematiken med 

bristande intresse från elevernas sida vid skolbesök på lokala museum så det känns viktigt att 

försöka blåsa liv i mötet. Sedan är ju självfallet alla barn, och även de vuxna som lekfulla 

bihang i samarbete med sina besökande barn, välkomna att lämna sina bidrag till det nya, mer 

barn-styrda, upplevelse museet. På landningssidan får du möjlighet att välja via menyn om du 

vill se en saga eller ta en titt på spontana videoklipp. Här får du även information om vad det 

är vi vill skapa och till vilket syfte. Något som jag fokuserat på under uppbyggnaden är att till 

varje sida utveckla med något som skiljer från den andra sidorna i basen.  Jag har valt att 

använda mig av olika parallax-effekter mestadels för att testa olika varianter för att lättare 

kunna jämföra för och nackdelar. Det kan tyckas vara slarvigt att använda befintliga projekt 

(se de olika exemplen angivna vid respektive sida nedan) med olika utformning, men som vi 

hört så många gånger under utbildningens gång, uppfinn inte hjulet om det redan finns. 

Dagens utmaning är att skapa nya saker och användningsområden för till den största delen 

redan befintlig teknik.  
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Bild 17 Sagor.html sida 2 i Lindas gestaltning (Eget material) 

För en närmare beskrivning är sida 1 index.html, en enkel information om vårt arbete som 

kanske inte ska finnas med i museets version om de väljer att gå live med arbetet., Sida 2 Bild 

17 - sagor.html med bas i enllax.js11, har som fördel att den har tydlig och enkel rörelse både 

horisontellt och vertikalt. Den är väl kommenterad i koden och tillsammans med sin tydliga 

struktur därför enklare att överblicka funktionerna i. På Bild 18 visas webbsidan 

pappa_frank.html med bas i Jonathan Nicols12 parallax projekt som är lite mer komplext i 

koden som jag visar via Bild 19 till 21. Även denna enkelt och klart kommenterad med 

navigation placerad till höger via klickbara punkter, som samspelar med textstycken (till 

vänster) och bilder (till höger). 

                                                
11 http://mmkjony.github.io/enllax.js/ 
12 http://jonathannicol.com/projects/parallax-scrolling/ 



 
31 

 

Bild 18 pappa_frank.html sida 3 i Lindas gestaltning (Eget material) 

Detta väcker mitt eget intresse för att utveckla en enklare design för att undvika den något 

sköra strukturen som samspelar i placering av de 3 olika objekten. Jag skulle själv föredra att 

bygga in fasta positioner för text och bild i lager, som motsats till de rörliga lagren av moln 

och annat som seglar förbi bakom dessa för en känsla av rörelse under historiens gång. 

 

Bild 19 En överblick av id:t “manned-flight”s väg i pappa_frank.html i Lindas gestaltning 

(Eget material) 

 Om bara tid finns så är intresset och tanken väckt och det kan mycket väl mynna ut i ett ett 

sommarprojekt då det är en väldigt aktuell och modern design. Instagram-sidan innehåller ett 
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flöde skapat via Snapwidget13. Bilder och annat visuellt material använt är både skapat av oss 

under arbetets gång med Photoshop eller redigerats från källor online. Min version av 

gestaltningen kan ni finna här http://www.liwa-webdesign.se/kandidatarbete/live/index.html 

Med Design Workshop och Shiers trappa har vi kunnat genomföra ett kreativt samarbete med 

barnen som resulterat i en gestaltningsprocess som uppfyllde våra förväntningar. Processen 

gav oss en stabil bas med ett gediget material där vi kan presentera fullt genomförbara idéer 

för ett framtida samarbete mellan olika delar i samhället. 

7. Slutsatser och diskussion 

I denna del av arbetet vill vi förtydliga vårt syfte med arbetet. Vi vill skapa en tydlig bild av 

hur vår ide kan fortlöpa samt att vi vill reflektera över arbetet som en helhet. 

 

7.1 Vår arbetsprocess 
Vi inledde arbetet med att läsa mycket om hur museer och barn/ungdomar har relation idag. 

Vi såg det som viktigt eftersom vi ansåg att det krävdes en tydlig bild av det, innan vi kunde 

fortsätta med arbetet. Vi ville inte förändra något som kanske redan fungerade bra. När vi läst 

det Aronsson et al. (2000) skrev om hur relationen mellan skola och museum fungerade så 

fick vi en känsla av att barn och ungdomar överlag inte tycker det är så roligt moment att 

besöka ett museum. Vi undersökte hur vi skulle kunna påverka platsen genom att sätta en lins 

framför besökarens öga. Vi ville skapa något nytt, det “happy place” som Ahmed (2010) 

skriver om, och något som stack ut utanför besökarens förväntningar. Om museet har en 

stämpel att vara tråkigt, dammigt och det bara lämnas så, då förblir det också så. Ingenting 

upptäcks om ingen väcker det till liv genom förändring. Vi tror att det handlar om att våga 

utmana det som redan sitter stämpel på. Vi tror att man kan gå dit och skrapa bort en del av 

stämpeln och rita dit några färgglada streck i revorna. Vi fyller ut och färgsätter. Det blir 

annars lätt att vi fastnar i det som någon gång tidigare blivit bestämt. Att se saken genom ett 

filter av situerad kunskap, både från de ungas och vår sida kan ge nya svar.  Donna Haraway 

säger att “Feminist objectivity means quite simply situated knowledge” (Haraway,1988). Om 

vi redan har en tydlig bild av hur museet ska uppfattas och vad vi ska ha för förutfattad 

mening, då förblir det så.  Där vill vi skapa kontrast och öppna nya visioner. 

                                                
13 https://snapwidget.com/#getstarted 

http://www.liwa-webdesign.se/kandidatarbete/live/index.html
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“Därför är det nödvändigt med viss kreativitet, med språklig uppfinningsrikedom – just för att 

ta den performativa, materiella och världsskapande dimensionen hos figurationen på allvar 

(Åsberg, Hultman & Lee, 2012)”. 

Det är nödvändigt att se utanför, och använda sin kreativitet, för att se utanför den box som 

redan är färglagd. 

 

7.1.1 Arbetet tillsammans med barnen 

 
Vi läste till en början en bok som heter Participatory Research with young and children 

skriven 2015 av Susan Groundwater-Smith, Sue Dockett & Dorothy Bottrell och tänkte 

använda den boken som metodstöd till vår undersökning tillsammans med barnen. Vi märkte 

dock senare i projektet att det blev svårt att hinna med att följa den metoden till fullo, 

eftersom vi inte hade tillräckligt med tid att engagera oss i metodens alla delar. Något som 

även påverkade vårt beslut att inte arbeta efter denna metod var att barnen då ska vara 

medverkande under hela projektets längd, vilken inte var möjligt i realiteten. Det var då vi 

fann Shiers modell och såg att det var en mer avskalad modell som passade vår tidsplan 

bättre. Projektet fick även för mycket fokus på hur vårt arbete med barnen och ungdomarna 

skulle gå till. Vi funderade på hur vi skulle få barnen och ungdomarna engagerade. Vi 

tappade fokus och den röda tråden. Då fick vi återgå till frågeställningen och se över vad det 

egentligen var vi undersökte. Vi undersöker inte hur vi ska få barnen mer engagerade, vi 

undersöker hur medieteknik kan få barnen engagerade. Vårt skarpaste fokus bör ligga på 

medietekniken. Det var där någonstans i projektet som vi fick fart och förstod vad vi höll på 

med. Utan en tydlig målbild blir det så kallat flummigt och lätt att tappa fotfästet. Det gjorde 

vi, men när vi kom till insikt i vad vår tydliga målbild var så återfann vi det igen. 

 

7.2 Barnens museum  

 
I och med att museet inte upplevs lekfullt, eller som ett ställe man har kul på så bestämde vi 

oss för att det var där vi ville skapa kontrast. Vår gestaltning ska nästan få en att trilla in över 

tröskeln, lite chockad, in till något nytt. Syftet med gestaltningen är att väcka nya känslor av 

glädje och inspirera till lekfullhet. På det sättet kan museet bli en intressant plats. För den 

kategorin besökare som besöker museet av eget intresse så kan det ge ett plus i kanten att få 

se en rolig barnversion av föremålet de har framför sig. Låt säga att besökaren står i rummet 
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med dockskåp. Bredvid dockskåpet hänger det en skylt med en QR-kod och en förklaring i 

stil med “Välkommen att besöka barnens museum.” Instruktioner om var man hittar och hur 

man använder sig av QR-kod läsaren måste finnas väl synligt vid varje entré i museets 

byggnader.  När besökaren scannar QR-koden så kommer de till barnens version av museet 

där de kan få barnens egenpåhittade saga uppspelad på plats. 

 

7.3 Våra tankar kring vidareutveckling i projektet 

 
Vi tog barnen till museet under vår workshop. De visade nyfikenhet och var där av en 

anledning. De skulle få skapa något som skulle användas i ett speciellt syfte, vilket vi 

upplevde att de tyckte var spännande och därför vaknade deras nyfikenhet till liv. Om de 

hade varit på ett besök bara för att skolan sagt till de att det tillhör och det ska göras, då 

förstår de kanske inte syftet och intresset minskar. Vi tror inte att mening kan skapas utan att 

förstå ett syfte med det. Vi tror att om man skapar en berättelse som publiceras på en 

webbplats, så finner barnen ett intresse i att gå in på webbplatsen och visa för andra vad de 

har gjort. Ett nätverk och en fortsättning bildas. Vi tänker oss att museet är ett rotsystem av 

olika kopplingar. En rhizom eller ett nätverk av historik. Vi vill bygga på det nätverket med 

nya kopplingar.“...the self is not something that is inherently given, is fixed, or has one core 

(Sermijn, Devlieger & Loots, 2008, s.636). Precis som citatet lyder så är inte museet en given 

plats utan där finns utrymme för nytänkande och utrymme för förändring. Vi vill ansluta till 

det som finns och få nya rötter att fortsätta växa vidare, så att inte rotsystemet stannar av och 

slutar utvecklas. 

Det kommer krävas ett engagemang från museets del att fortsätta driva projektet. Vi hoppas 

att museet ska få lust att fortsätta då de ser resultatet i vårt arbete och märker vad det får för 

effekt. Om vårt projekt gynnar museets verksamhet i form av fler besökare och ett ökat 

intresse så tror vi att det kan ge dem lust till ökat engagemang att fortsätta driva projektet. 

Ett förslag är att personalen på museet själva ska kunna publicera nytt material på 

webbplatsen genom att man bygger ett CMS (Content Management System) som är ett 

webbaserat publiceringssystem som gör det möjligt för en administratör att hantera 

webbplatsens innehåll. Där de kan logga in och lägga till titel på sagan, bilder och text. Sagan 

publiceras då på webbplatsen och de kan skriva ut QR-kod att hänga upp bredvid föremålet 

som sagan tillhör. Med tanke på museets låga budget så krävs att projektet fortsätter med att 

de hittar frivilliga studenter som vill arbeta vidare med det. Man kan också samla 
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videoklippen i en enkel databas, om man vill frångå momentet att bygga ett CMS, och även 

då skriva ut kopplade QR-koder som klistermärken som fästs vid de berörda föremålen - båda 

förslagen med mycket låga kostnader och med lätthanterlig administration för museet. Det 

finns även en helt annan alternativ väg att gå om man använder barnens egen 

vardagsteknologi som t.ex. Instagrams14- eller Snapchats15 applikation i mobilen (som är 

sociala nätverk för att dela bild och film) för att skapa korta videoklipp av ett av museets 

föremål där barnet fantiserar ihop en berättelse, spontant, vid museibesöket. Om man 

använder Instagram så märker man sin video med en hashtag (hashtag är ett sätt att 

kategorisera inlägg) som skulle kunna vara #barnensmuseumkarlshamn och denna hashtag 

följs via ett interaktivt flöde på vår webbplats där man kan titta på olika små spontana filmer 

eller bilder som barnen delat till Instagram under besöket. Här finns dock ett bekymmer då 

det krävs moderator för att styra innehållet av vad som märks med denna hashtag. För att 

arbeta runt detta bekymmer kan museet ha en mailadress dit det går bra att skicka sin 

berättelse. Därifrån kan museet själva lägga ut filmerna eller bilderna på Instagram under den 

valda hashtag:en.  

Fördelen för Karlshamns museum att ha en hashtag är att vem som helst kan följa den med 

sitt privata konto på Instagram och på så vis få mycket glädje i vardagen utan att behöva 

besöka museet men kanske även bli inspirerade av filmklippen att vilja gå och ta en titt på 

museet i sin helhet. 

 

7.4 Slutdiskussion 

 
Vi har inte bara tagit fram en idé som kan levandegöra ett museum. Vi har tagit fram ett helt 

koncept som kan byggas på och appliceras på flera olika verksamheter som har behov av 

någon form av förändring och är öppna för att tänka på ett nytt sätt. Vi ser hur vår ide på sikt 

kan gynna både skola, barn och andra grupper och bidra till flera nya färgfyllda relationer i 

samhället. Det kan gynna skolans verksamhet genom att de får omvärdera sättet de ser på 

museet och besöken där och uppmuntras till ett nytt sätt att tänka. Precis som Aronsson 

(2002) menar att “Kunskap och berättelser om det förflutna skapar möjligheter för vissa 

föreställningar om framtiden…”(s.189) så kan det därför gynna eleverna som får positiva 

effekter av att känna till sin historia och sitt ursprung och de uppmuntras även till kreativt 

                                                
14 http://www.instagram.com 
15 http://www.snapchat.com   

http://www.instagram.com/
http://www.snapchat.com/
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skapande. Man kan även applicera det spontana skapandet på andra verksamheter med andra 

aktörer på många olika sätt - Snapchat som app går ju ut på just detta inom ett socialt nätverk. 

Om man tänker bredare och tänker på att använda vår idé i andra verksamheter så är det 

gynnsamt för skaparna på så vis att det knyter nya band mellan aktörerna och den verksamhet 

som vill använda idén. Barnen och ungdomarna eller andra aktörer får också en positiv plats, 

det “happy place” (Ahmed, 2010) vi pratat om tidigare, i den verksamheten som väljer att 

använda vår idé. En plats där de trivs och skapar, en plats som de vill återkomma till. Utöver 

skaparna själva gynnas även besökare från andra grupper, som får en spontan upplevelse vid 

sitt besök, skapad av barn i detta fallet. En upplevelse som besökaren kanske inte hade räknat 

med och som kan bidra till lekfullhet och positiva känslor. Ett tillägg i besökarens vardag 

som kanske färgar kanten på den vardag de är vana att möta. Med så många nya nätverk och 

nya broar med ökad kommunikation från flera olika håll så tror vi att vår idé har stor 

utvecklingspotential samt förmår att väcka liv i någonting värdefullt. 
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Ordlista & Teknisk Bilaga 

Bilaga 1 Ordlista 

AG (Augmented Reality) -  

App - En förkortning av Applikation. En applikation som fungerar som ett datorprogram 

CMS (Content Management System) - Ett webbaserat system som gör att en administratör 

enkelt kan hantera innehållet på en webbplats från vilken dator som helst med 

internetuppkoppling 

Hashtag - Används i Sociala medier och blir en form av kategorisering av det du skriver om. 

Inläggen kategoriseras och blir lättare att hitta. 

Instagram - Socialt nätverk för fotodelning 

Mockups - En modell som beskriver, i ett tidigt skede, hur en produkt kan komma att se ut 

när den är färdig 

Snapchat - Socialt nätverk för att dela bild och film i det ögonblick du befinner dig i 

Storyboard - Bildmanus, serie-liknande modell för att illustrera handlingen och 

händelseförloppet i en berättelse 

VR (Virtual Reality) - Virtuell verklighet, simulering av fysisk miljö 

QR-kod - QR står för Quick Response och är en tvådimensionell kod för optisk avläsning 

QR-kodläsare - En applikation man kan ladda ner till sin telefon och som möjliggör optisk 

avläsning av QR-koder 
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Bilaga 2 Teknisk bilaga  

Adobe Photoshop - Program för bildredigering. Allt bildmaterial på webbplatsen är utformat 

i programmet. Vi har använt verktyg i programmet som: 

Möjliggör friläggning av delar i bilder - exempel att frilägga en bild från sin bakgrund 

Lagerhantering för att kunna frilägga vissa delar av ett fotografi och sedan färglägga eller 

sudda ut delar bakom 

Färgsätta, justera nyanser, kontraster och förbättra skärpan i en bild eller ett fotografi 

Omvandla fotografier till en svartvit skiss som ser tecknad ut 

Klon-verktyget för att reparera eller täcka över oönskade delar av bilden 

CSS - Kodspråk som gör det möjligt att definiera utseendet på en webbsida såsom typsnitt, 

färg, storlek.Vi har använt CSS för att animera moln i rörelse till vår webbplats. 

HTML - Kodspråk som används för att skriva webbsidor. Vår webbplats är uppbyggd med 

en bas i HTML som är en grund för att kunna applicera CSS, JavaScript och jQuery effekter 

som tillägg. 

JavaScript - Ett dynamiskt skriptspråk som används på webbsidor och som enkelt bäddas in 

på en HTML-sida. 

jQuery - Ett JavaScript-bibliotek som är tänkt att förenkla HTML och CSS-modifikation, 

händelsehantering och t.ex. animering för att effektivisera webbutvecklingen.  

Parallax Scrolling - En tredimensionell animeringsteknik där bilder placeras i olika lager 

och rör sig i olika takt. Vi har använt parallax scrolling effekter för att skapa rörelser i 

webbsidan i takt med att man rullar sidan nedåt med hjälp av datormusen. Parallax Scrolling 

är ett sätt att skapa mer djup i webbsidan. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://sv.wikipedia.org/wiki/HTML
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets

