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Abstract
The purpose with this case study is to find out what a good hands-on-artifact made for
museums is and how it should be designed. The study is made at the Marvels of the human
body located at the Swedish museum of Natural history. The empirical material has been
collected trough short interviews and observations with visitors at the museum and extended
interviews with people working in the field. The results have then been analyzed individually
but also together, after this the results have been categorized. The conclusion of this study
showed that there is a lot of aspect to have in mind when creating interactive stations, one of
the most important aspects is distinctiveness about the purpose of the station and how it
should be carried out.

Sammanfattning
Syftet med denna studie är att på ta reda på vad en bra hands-on-artefakt för museum är och
hur den bör utformas. En kvalitativ fallstudie är gjord på utställningen Sinnrika människan på
Naturhistoriska riksmuseet. Empirin har fåtts fram genom korta intervjuer och observation
med museibesökare samt djupgående intervjuer med personer insatta i ämnet. Resultatet har
sedan både analyserats individuellt och korsanalyserats, efter detta har resultatet
kategoriserats. Slutsatsen för studien visade att det är många aspekter som spelar in vid
skapandet av en interaktiv station, en av de viktigaste aspekterna är tydlighet om vad syftet
med stationen är och hur den utförs.
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1. Introduktion
I detta kapitel introduceras forskningsfrågan samt de teorier uppsatsen bygger på. Här
presenteras även de avgränsningar som valts att göras.

Sedan årsskiftet 2003/2004 då regeringen valde att införa fri entré på de flesta statliga
museum steg de flesta besökarantalen med 150 %, detta ledde även till att
besöksammansättningen ökade (Statens kulturråd, 2006). Det vill säga att museerna breddade
sin publik samt att förstagångsbesökarantalet ökade markant.
När sedan frientréreformen togs bort visade det sig att besökarantalet minskade drastiskt och
återigen gick tillbaka till de stabila siffrorna som fanns under 90-talet. Hur skall man då gå
tillväga för att behålla det höga besökarantalet och den grupp människor som innan
frientréreformen infördes inte var manade att besöka museerna.
Under de senaste 20 åren har medietekniska lösningar införts mer och mer i vår vardag, i så
pass stor utsträckning att det har blivit en del av våra liv och något vi inte kan leva utan. Ett
område som fortfarande ligger efter i denna utveckling är museer. Under de senaste åren har
museer försökt att använda sig mer av dessa interaktiva artefakter, införandet har gått
långsamt och resultatet har inte alltid varit lyckat. Vissa museer har varit snabba med att
införa och utnyttja dessa interaktiva artefakter så som Tekniska museet och Naturhistoriska
riksmuseet. Naturhistoriska riksmuseet har ofta haft ett mycket stort besökarantal de senaste
åren detta även innan den fria entrén infördes. Kan detta ha något med dess implementering
av interaktiva artefakter att göra? Blir besökaren mer motiverad om det finns interaktiva
stationer där de kan prova på och lösa ett problem på museet, eller bryr sig besökaren bara om
utställningens ämne?
Man inför dessa interaktiva artefakter för att försöka generera större besökarantal samt en
större besöksammansättning. Ur det pedagogiska perspektivet lär sig människan oftast bättre
då man får interagera med något eller någon och lösa problem tillsammans (Hall & Bannon,
2005).
Detsamma gäller när en besökare använder så många sinnen som möjligt vid lärandet, detta
görs vid så kallade Hands-on-artefakter (Hall, Ciolfi, Hickey & Bannon, 2002).
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Ett problem som kan uppstå när dessa artefakter implementeras är att användaren utforskar
den tekniska artefakten till så stor grad att syftet bakom denna åsidosätts (Hall & Bannon,
2005). Besökaren lägger all sin koncentration på att använda eller förstå tekniken vilket leder
till att besökaren inte kan ta upp den information som ges från stationen.

1.1 Begereppsdefinition
Interaktivitet – När människor interagerar med en teknisk artefakt eller med en människa. En
person gör något som skapar en reaktion hos en teknisk eller mänsklig artefakt även kallad
aktion-reaktion-interaktion.
Interaktivstation – Ett tekniskt föremål som är producerat av människor och används vid olika
former av interaktion.
Hands-on-artefakt – En interaktiv artefakt där användaren fysiskt interagerar med föremålet,
någon sorts feedback presenteras även direkt.
Besökssammansättning – En grupp människor som består av personer med olika social,
etnisk, och ålders bakgrund.
Medieteknik – Tekniken som krävs för att publicera, distribuera och konsumera olika former
av medier.
Ingång – Positionen där besökaren bör stå för att börja använda stationen.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att studera och ta reda på hur besökare använder sig av hands-onartefakter på utställningen den Sinnesrika människan. Vilka artefakter som fungerar bra och
vilka som fungerar mindre bra.
Vad kännetecknar en bra hands-on-artefakt?
Hur uppnår man dessa kvalitéer?

1.3 Avgränsningar
Denna uppsats kommer att rikta in sig på vad som är en bra hands-on-artefakt samt vad som
bör tänkas på vid utvecklandet av hands-on-artefakter. Studien bygger på kvalitativ data.
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Uppsatsen har även bortsett från alla ekonomiska aspekter som finns vid implementering av
interaktivitet på museum.
Forskning saknas om sambandet mellan interaktiva utställningar och besökarantal. Den
diskussion vi för på det ämnet är därmed att betrakta som hypotetisk och bör testas i framtida
forskning.

Då studien är en fallstudie på Naturhistoriska riksmuseet, bör generalisering och överföring
till andra fall göras med försiktighet.
Vad besökaren verkligen lär sig genom de interaktiva utställningarna behandlas perifert i
studien. Fokus ligger snarare på upplevelsen av utställningarna, samt interaktionen med och
kring dem.

2. Litteraturöversikt
Då forskning inom interaktivitet på museum är rätt ung finns det inte mycket litteratur skrivet
i ämnet. Däremot finns det mycket uppsatser, artiklar och böcker skrivna på området
interaktivitet. När det gäller museum finns det mycket litteratur om hur man skall planera och
lägga upp bra utställningar, det finns även mycket information kring besöksstatistik. Mycket
information finns att tillgå när det gäller den ekonomiska aspekten för besökare och
utställningar. När det gäller interaktivitet på museum är litteraturen väldigt tunn. Det finns
några enstaka fallstudier gjorda på specifika museer. Den mesta av forskningen kring detta
ämne kommer från utlandet där Hunt museum i Limerick utgör en stor del av
litteraturgrunden, detta museum ingår i det EU-stödda forskningsprojektet SHAPE.

2.1 Vad är positivt med interaktiva artefakter?
Forskning som har gjorts på datorstöd inom skolan där man har kommit fram till att eleverna
både uppskattar och lär sig mer då de använder datorer och dess interaktiva innehåll (Larsson,
2002; Björkman, 2005). Björkman studerade elever i skola då de använde sig av programmet
TillIT som är ett interaktivt läroprogram. När eleverna använde sig av detta program blev de
mer motiverade att utföra uppgifterna.

Med hjälp av interaktiva hands-on-artefakter får besökaren möjligheten att använda alla
kroppens sinnen, kunskapen blir då förkroppsligad.
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”Therefore, overall, we aim in designing interaction and any supporting technology to
“extend as much as possible children’s sensorial experience” (Hall, Ciolfi, Hickey &
Bannon, 2002, sid. 2).

Detta medför att besökaren lättare kan komma ihåg informationen den tar del av och detta
förenklar reflektionen i ämnet. Något som forskning visat är att datorstöd ibland kan leda till
mindre arbete i grupp, problemet ligger dock hos utformningen av programvaran och inte hos
den interaktiva artefakten. Om ett program är bra utformat för arbete i grupp leder detta till att
man diskuterar och reflekterar med andra vilket leder till att man får en djupare förståelse för
problemet (Larsson, 2002).

2.2 Interaktivitet i grupp
Genom forskning har det visats att interaktivet som utförs i grupp förbättrar lärandet hos
människor. När man deltar i en gruppaktivitet lär man sig mer än själva syftet med aktiviteten
t.ex. lär sig barn att samarbeta, hitta andra infallsvinklar och diskutera för att hitta lösningar
på olika problem (Boehner, Thom-Santelli, Gay & Hembrooke, 2006).
En positiv aspekt med samarbete är att man kan ta ut det bästa från varje enskild person samt
att man kan hjälpa varandra förstå problemet man ställts inför bättre. Genom att arbeta i grupp
är strävan efter att göra bra ifrån sig större än när man arbetar enskilt då man gärna vill visa
sina goda färdigheter. Man har även sett att när någon gör något under en längre tid eller
upprepar en övning bidrar detta till att man lär sig bättre och bibehåller denna kunskap. När
man provat interaktiva artefakter på museum som använder sig av interaktivitet som
genomförs i grupp har man sett att gruppen oftast spenderar mer tid vid varje enskilt objekt,
vilket leder till bättre lärande (ibid). Boehner m.fl. tar i sin forskning upp hur man använt sig
av en handdator där eleverna två och två fick gå runt och svara på frågor om ett visst objekt
(2006). Frågorna var utformade på så sätt att eleverna var tvungna att arbeta i grupp för att
lösa problemen.

2.3 Bra interaktivitet idag
Som nämnts innan har forskning visat det positiva i att använda interaktivitet som en del i
lärandeprocessen. Det har visat att interaktivitet i grupp främjar förståelsen av problemet
bättre. Bannon och Ciolfi tar upp vikten med att låta barn utforska själva vid besök på
museum.
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”Children should be allowed to take part in the activity and to take notes or sketches
around the exhibition. The installation should also give children the possibility to lead the
process of discovery and to show things to their companions”
(Bannon & Ciolfi, 2003, sid 4).

När besökaren får upptäcka och söka efter information för att lösa ett problem leder detta till
att större intresse för att lära sig uppnås, detta gäller även när besökaren får förklara och
diskutera med deras kamrater.
En utställning som tagit till vara på dessa faktorer är Living Exhibition i Limerick, Irland, där
besökarna får söka efter gamla föremål som är gömda i sanden. Under tiden kan de även ställa
frågor till personalen som alltid finns tillhands. Här får både kropp och hjärna arbeta och man
uppmanar till att diskutera och reflektera kring sina fynd (ibid).
En annan utställning som har visat sig fungera bra är Medien welten i Wien. Där fick
besökarna filma sig själva som nyhetsankare mot bluescreen. Resultatet av detta var att
besökaren fick direkt respons på det den utförde. Även fast aktiviteten i sig var individuell
kunde alla se resultatet på en stor projektor i utställningsrummet (Hornecker & Stifter, 2006).
Denna station var en av de mest använda på denna utställning just för att besökarna kände
igen sig och visste vad som skulle göras. Samt att de fick direktrespons på det de hade
producerat, att direkt få veta resultatet är en mycket motiverande faktor hos besökaren (ibid).

2.4 Interaktivitet som upplevelse
Då det finns många tolkningar om vad upplevelse är har vi valt att förklara detta som en
känsla då man utför något. Detta kan vara en emotionell känsla eller en fysisk reaktion när
man använder något. Det kan vara att man har interagerat med något och får någon sorts
reaktion tillbaka som resulterar i en känsla. Känslan kan både vara positivt eller negativt
laddad men huvudsaken är att den existerar.
Från att den senaste tiden inriktat sig på att göra datoranvändandet användarvänligt har man
istället börjat rikta in sig på att göra datoranvändandet mer upplevelseinriktat. Det är många
fler aspekter som spelar in för att en dator ska vara användarvänlig än att den bara är lätt att
använda (Boehner, Sengers & Gay, 2005).
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Detta har då medfört att från att utveckla rena informationscentraler där användarvänligheten
och mängden information stått i fokus till att utveckla en artefakt där användaren får uppleva
något utöver den fakta som tillhandahålls. Detta i sin tur leder till att besökaren måste aktivera
sig mer för att ta till sig informationen och längre tid spenderas vid varje artefakt.

2.5 Lärande och interaktivitet
Norman (1993) delar in lärandet i tre delar, den första delen påbyggnad (eng. Accretion) där
man lär sig något inom ett område man redan har kunskap inom t.ex. lär man sig ett nytt ord
på ett språk man redan kan. Denna form av lärande är lätt när man har en bra begreppsmässig
bakgrund. Här behövs inte någon reflektion kring lärandet, det räcker med att enbart öva. Den
andra formen av lärande är förbättring (eng. tuning), där man övar upp en färdighet genom
övning t.ex. skriver man mycket blir man bättre på att skriva. Här behövs inte heller reflektion
utan endast det experimentella (ibid). Den sista lärandeformen som Norman tar upp är lära
nytt (eng. restructuring) denna är enligt Norman den svåraste formen av lärande då denna
form av lärande är reflektiv och det krävs både motivation och engagemang hos eleven för att
lära (ibid). Med detta menas att man fördjupar den kunskap man redan besitter och kan
reflektera och se samband mellan annan kunskap. Norman delar även upp lärandeformerna i
två delar: upplevelsebaserat (eng. Experiential) och reflekterande lärande. För ett optimalt
lärande behöver dessa samspela med varandra och den ena kan inte finnas utan den andra, det
går således inte att reflektera utan att ha upplevt något och vise versa (ibid).
Det bästa lärandet sker när all koncentration är riktad på uppgiften så mycket koncentration
att världen utanför bleknar bort, Norman kallar detta läge för Optimal flow (ibid;
Csikszentmihalyi, 1993). Detta läge är lättare att uppnå vid det experimentella stadiet än vad
det är vid det reflekterande stadiet. För att uppnå detta är det viktigaste att undvika avbrott
t.ex. oväntade felmeddelanden eftersom detta då avbryter koncentrationen.
En annan viktig aspekt vid skapandet av interaktivitet är presentationen, man skall försöka att
eftersträva en så sann bild om världen som möjligt, t.ex. bör man representera en höjdmätare
med hjälp av en markör som åker upp och ner och inte med hjälp av en rund höjdmätare där
en arm visar höjden. Detta för att avbildningen till världen skall stämma överens med det man
ser (Norman, 1993).
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Ett annat problem som går att belysa är användandet av frågeformulär. Dessa finns att tillgå
på Naturhistoriska riksmuseets hemsida för att läraren skall vara säker på att eleverna
använder stationerna. Enligt Norman (1993) är detta ett påtvingat lärande vilket leder till
ytligtlärande eftersom denna aktivitet är ett måste. Detta medför att eleverna inte har någon
motivation när de utför uppgiften.

2.6 Användarupplevelse
McCarthy och Wright tar upp i sin
bok Technology as experience hur
synen på upplevelse inom
forskningsvärlden har förändrats.
Från att på 70-talet använda datorer
enbart för att utföra en specifik
uppgift använder individen idag
datorer som ett hjälpmedel för att
uppnå upplevelse. De säger att en
bra designer kan designa in bra
upplevelser i artefakten, på så sätt
kan man kontrollera vad personen
skall uppleva. Tekniska artefakter

Fig. 1, från Preece m.fl., 2002, sid. 19

kan ge både bra och dåliga
upplevelse, ett exempel på detta är en sjuksköterska som gör sina ronder. Hon är tvungen att
skriva ner sina observationer på en dator, detta är enligt henne onödigt då hon mycket hellre
spenderar denna tid med sina patienter (2004). De talar även om att upplevelse är olika för
olika individer, människor upplever alltid saker men betydelsen för denna upplevelse varierar
mellan personerna, därför är det svårt att designa upplevelser som riktar sig till alla människor
(ibid).
Preece, Rogers, och Sharp skriver i sin bok Interaction design om användarupplevelsemål (se
fig. 1). Med detta menas att det är upp till den enskilda användaren att sätta sina egna mål och
nå dessa (2002). T. ex kan ett företag producera ett musikprogram där målet är att det är roligt
och ger en bra upplevelse istället för att det huvudsakliga målet skall vara att producera
professionell musik. Genom att uppnå användbarhetsmål uppnår man automatiskt
användarupplevelsemål (ibid).
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2.7 Metoder för att utveckla utställningar
Det är alltid viktigt att göra ett museum intressant och bra så att så många människor som
möjligt är intresserade av att besöka det (ibid). Därför är det viktigt att tillse så många behov
som möjligt genom att använda sig av bra artefakter som passar alla.
”A central goal of the median welten exhibition is to arouse interest and understanding
for modern media in visitors of all age groups and to increase awareness of possibilities
and risk of the media society” (Hornecker & Stifter, , 2006, sid. 136).

Med detta menas att de vill göra en utställning som riktar sig till alla besökssamansättningar
och som på ett pedagogiskt sätt tar upp olika delar av media.
För att en utställning skall bli lyckad idag behövs en väl genomförd planering där många
aspekter spelar in, det kan vara allt från färgen på väggarna till valet av interaktiva artefakter.
Taxén (2003) har tagit fram en metod där man med hjälp av en liten besökargrupp och
museipedagoger sitter ner och diskuterar konceptidén med utställningen. Tillsammans
kommer man fram till hur den bör utformas och vilka artefakter som fungerar bra och mindre
bra. Tanken är att besökargruppen och museipedagogerna skall komma fram till en utställning
som är genomgången redan innan den ställs ut. Detta sätt skall leda till att få misstag görs,
vilket leder till fler nöjda besökare.
Det finns många olika teman att gå efter när man planerar en utställning. Man kan göra en
utställning där stationerna står i kronologisk ordning, eller en utställning där stationerna står i
geografisk ordning. En annan viktig aspekt när man skall göra en utställning där besökaren
inte bara lär sig något utan även får en upplevelse är att använda sig av rätt form och färg samt
att ha ett rum som passar syftet (Lütz, 2003).

2.8 Tekniken
Som vi tidigare nämnt har utveckling gått åt att producera upplevelseartefakter istället för
informationscentraler, en viktig aspekt vid producerandet av detta är att göra tekniken bakom
artefakten så osynlig som möjligt (Hall & Bannon, 2005; Boehner, Sengers & Gay, 2005).
Det är därför viktigt att när användaren använder artefakten skall inte känslan av datorns
närhet finnas, t.ex. skall inte störande pop-up´s eller felmeddelanden visas då detta är ett
störande element och minskar upplevelsen hos användaren.
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Boehner, Sengers och Gay (2005) tar upp problemet med att göra osynliga displayer då
displayer i grund och botten är där för att synas och visa något. Även fast man vill
osynliggöra tekniken kräver artefakten att tekniken finns, att hitta en bra balans mellan detta
kan vara svårt, men inte omöjligt.
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3. Metod
Här presenteras de tillvägagångssätt studien använt sig av när det empiriska datat
samlats in.

Före den huvudsakliga datainsamlingen besöktes utställningen den Sinnrika människan för att
studera utställningens uppbyggnad, dess stationer och uppdelning.
Detta medförde att vi blev mer insatta i Sinnrika människan och således kunde använda denna
information i utformningen av våra första intervjuer.
I denna uppsats har vi arbetat med en kvalitativ metod där vi har använt oss av en
semistrukturerad intervjuform (Ekström, 2000), det har funnits ett antal förbestämda frågor
där vi inriktat oss på de områden vi tyckt varit viktiga för studien (se bilaga). Tolv kortare
intervjuer har gjorts med besökare på Sinnrika människan, dessa intervjuer varade i ca fem
minuter. Denna process valdes på grund av att det var frivilligt för besökaren att medverka på
intervjun. Besökarna hade olika mycket tid att bidra med och svaren blev olika utförliga
beroende på person.
Eftersom besökarna till utställningen Sinnrika människan var både äldre och yngre personer
blev svaren olika utförliga, detta är något som vi räknat med sen innan och därför var vi noga
med att ställa frågor som ledde till att vi fick reda på exakt det vi tyckte var viktigt för studien.
Målet med dessa korta intervjuer var att ta reda på vilka stationer besökaren tyckte var mest
intressant, även vilka stationer besökaren tyckte var ointressantast. De mest intressanta och
ointressantaste stationer har sedan observerats.
Observationen skedde i en naturlig miljö och vi försökte vara så osynliga som det bara gick.
Detta på grund av att vi ville att påverkan på besökaren skulle vara så liten som möjligt när
stationen användes. Målet med observationerna var att ta reda på var och hur stationerna
verkligen användes, vad besökarna gjorde när de använde stationen och vad deras reaktion
var.
Observationen varade i tre timmar där vi skiftade plats var 30 min. Vi ville se allt vad
användaren gjorde, därför var det viktigt att inte sitta på ett och samma ställe då detta kunde
ha lett till att vi blev för trötta och för inaktiva i vårt observerande.
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Våra observationer har sedan delats in i olika kategorier, detta på grund av att få mer insikt i
hur de olika stationerna används och vad resultatet till användandet är. De olika kategorierna
är: personer i grupp, uppstod diskussion, läst instruktion, tävlingsinriktade, upprepade
stationen.
Vi har även utfört två längre intervjuer med personer som är väl insatta i ämnet, dessa
intervjuer har varit med Charlotte Ek, museipedagog på Naturhistoriska Riksmuseet och med
Daniel Nilsson på Interaktiva Institutet som har varit med och skapat många interaktiva
utställningar både inom Sverige och utomlands. Vi hade ett visst antal frågor som vi ville ha
besvarade men valde att göra dessa intervjuer mindre strukturerade än de föregående då vi
ville få igång en diskussion där de intervjuade stod för det mesta av innehållet. Anledningen
till att vi valt dessa informanter var på grund av att vi ville ha information ur ett
utvecklarperspektiv, vi ville ha reda på vad man bör tänka på och vilka aspekter som är
viktigare än andra i utvecklandet av en utställning.
Dessa intervjuer har de vetat om sedan innan och har därför själva kunnat förbereda sig vilket
har lett till att mycket information har kunnat tas tillvara på vid dessa tillfällen. Alla intervjuer
har spelats in på dator detta för att sedan kunna skrivas ner på papper, detta har inte enbart
medfört att vi kunnat tolka och kategorisera de svar vi fått utan även att vi tagit tillvara på alla
svar och kommentarer som informanterna gett oss.
Vi har använt oss av en induktiv ansatts, detta betyder att vi utgått från våra korta intervjuer
för att hitta de stationer på utställningen som vi vill observera, utifrån våra intervjuer och
observationer (empirin) har hypoteser och teorier diskuterats fram.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras den analyserade och kategoriserade empirin.

När Naturhistoriska riksmuseet konstruerade
utställningen Sinnrika människan var deras tanke att
rummet där utställningen skulle äga rum skulle förmedla
en känsla av att vara inne i en kropp (Intervju med
Charlotte Ek, se bilaga). Detta gjordes på så sätt att man
har en dämpad belysning och färgsatt vägarna med en
matt röd rosa färg. Akustiken i rummet gör att ljud färdas
bra, detta har de försökt förhindra genom att byta ut
golvet mot en ljuddämpande heltäckningsmatta.
Storleken på rummet 540 kvm, detta kan betraktas som
litet jämfört med de antal stationer som finns, 40 st. (se
fig. 2).
De korta intervjuerna gav oss insikt i vad de olika
åldersgrupperna uppskattar och klarar av, detta visades
inte minst vid de datorstödda stationerna. Så här
beskriver en man, 42 år med sin sjuåriga dotter ett
problem
Fig. 2,Översikt på Sinnrika människan, 2007.

”däremot var datorprogrammen sega, det är ju jobbigt att stå och vänta på dem när man
ska gå igenom sådana hära frågor, det var väldigt jobbigt att stå och vänta på nästa svar
för då går ju hon vidare och trycker någon annanstans.”

Utifrån våra kortare intervjuer har vi valt att observera två stationer, varför dessa stationer
valts är på grund av att besökarna utnämnde dessa två till den mest intressanta respektive den
mindre intressanta. Reaktionstestet (se rubrik 4.1) var det mest intressanta, medan besökarna
var mest besvikna på Mörka rummet (se rubrik 4.2). Så här uttryckte sig en man på 44 år
gällande den stationen han tyckte var minst intressant.
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”Det är mörka rummet. Men att gå på känsel jag menar har man sinnena hörsel och syn
och så där så vet man att man är helt borta så fort det blir mörkt.”

4.1 Reaktionstestet
Reaktionstestet är placerat långt till vänster i avdelningen om nerver. Reaktionstestet består av
två tester: Det ena testet går ut på att besökaren ska testa sin reaktionsförmåga på ljus och är
anpassat efter den förbipasserande besökaren. Testet går ut på att man håller nere två knappar
samtidigt för att sedan invänta grönt ljus. När det lyser grönt skall man så snabbt som möjligt
trycka på den mittersta knappen. Resultatet från ens knapptryckning syns direkt på en digital
display. Detta resultat kan sedan jämföras med fyra standardvärden som sitter uppklistrade
ovanför testet. Detta test har vi valt att kalla reaktionstest 2 i vår observation.
Precis bredvid står det test som vi valt att kalla för reaktionstest 1. Detta test består av åtta
fasta knappar och en bildskärm. Två av knapparna används endast för att byta språk mellan
svenska och engelska. För att starta testet måste man läsa informationstexten som presenteras
på skärmen. Detta reaktionstest tillåter att prova ens reaktionstider på ljud, ljus och känsel
eller en slummässig blandning av de tre. Testet frågar även efter ens kön och ålder för att få
fram ett så rättvist resultat som möjligt. Varje test består av tre moment där man t.ex. under
reaktionstestet får höra tre ljud och personen skall sedan trycka på knappen som symboliserar
ljudet varje gång detta sker. Efter testet presenteras en grafisk kurva över ens resultat, var man
tillräckligt snabb får man även skriva in sitt namn i topplistan, annars presenteras endast
topplistan. Sedan får man valet att starta om testet.
Den stora skillnaden mellan de två testen är tidsaspekten då reaktionstest 2 endast tar fem-tio
sekunder att göra tar det två till tre min att göra reaktionstest 1. Utseende mässigt är de två
maskinerna väldigt olika reaktionstestet 1 liknar mycket en informationscentral medan
reaktionstest 2 är mer rakt på sak och man kan snabbt se att denna inte förmedlar någon
längre information utan endast presenterar resultat från sitt test.
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4.2 Mörka rummet
Mörka rummet är en station i utställningen Sinnrika människan, stationen är utformad på så
sätt att det finns en ingång och en utgång, vid ingången finns det en röd (se fig. 4) och en grön
lampa (se fig. 3), när den gröna lampan lyser får besökaren gå in i mörka rummet. Detta
ingångssätt är till för att det inte ska samlas för mycket besökare i rummet samtidigt.

Fig. 3, grön lampa lyser vid Mörka rummet.

Fig. 4, röd lampa lyser vid Mörka rummet.

Utanför ingången finns det en infotext där det står att man ska hålla sin högra hand längsmed
den högra väggen, längs den högra väggen finns vissa saker utplacerade detta är till för att
man ska använda sig av sin känsel för att ”se”.
Syftet med denna station är att besökarna ska inse hur det är att inte använda synen när man
försöker ta sig någonstans, hur handikappade vi känner oss när vi inte kan se vad det är vi gör,
men även vill de få besökarna att använda sina andra sinnen istället för synen. Det är inte bara
känseln som används i och med att man ska ta sig fram med hjälp av sin högra hand utan även
hörseln då man kan höra fågelljud medans man vandrar omkring inne i rummet.

4.3 Målet med utställningen
När utställningen planerades 1999 var detta den första helt interaktiva utställningen på
Naturhistoriska riksmuseet. Deras mål var att göra en utställning som med hjälp av
interaktivitet var väldigt lärande. I deras planering var det meningen att besökaren skulle
använda sig av sina sinnen genom att få ta och prova själv på de olika stationerna. Stationerna
skulle vara lättanvända och utformas så att de skulle passa alla åldrar sade Charlotte i
intervjun.
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Naturhistoriska riksmuseet har gjort utställningar innan Sinnrika människan där interaktivitet
har funnits, då har interaktiviteten varit mer av ett komplement till de föremål som ställts ut.
Syftet med utställningen har alltid varit att ge grundläggande information om hur människans
sinnen fungerar med plats för fördjupning.
Under våra intervjuer med besökarna kom det fram att alla har missat fördjupningen som
finns att läsa vid stationerna. Enligt våra observationer är besökarna ofta exalterade vilket
leder till att de har någon form av tunnelseende när de är inne i Sinnrika människan. De flesta
besökarna har inte tid eller lust att läsa fördjupningen som finns, ett annat problem är att
fördjupningsdelen är dåligt placerad (se avsnittet om användbarhet) vilket även leder till att de
som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst ämne inte vet att dessa existerar.
Intervjuerna visade även att vissa stationer riktade sig till yngre barn t ex Mata Mats där man
med hjälp av en kula ser alla de steg som matsmältningen innebär. Denna station är alldeles
för långsam och för grundläggande om man är över 10 år enligt informanterna.
Det fanns däremot andra stationer som var väldigt svåra att använda för yngre barn. Vid
nervavdelningen fanns det många stationer där man med hjälp av en dator skulle svara på
frågor eller lösa ett problem, väntetiden under användandet var alldeles för lång vilket ledde
till att barnen lätt tappade koncentrationen och blev uttråkade.
Sinnrika människan har fått bra respons och kritik under alla år, det är en utställning som är
välbesökt även nu när frientré har tagits bort.
Som nämnts tidigare har målsättningen varit att göra en lärande utställning, detta har senare
övergått mer och mer till att göra en utställning där upplevelsen är i fokus, både Charlotte och
David tror att framtidens utställningar går mer och mer åt upplevelsehållet, Daniel vill ta det
så långt som att museer inte kommer att överleva utan upplevelser och interaktivitet,
”som många museum funkar idag så tror jag inte att de har så stor chans att överleva”.

4.4 Lärandet i Sinnrika människan
Målet med de flesta museum är att lära ut i någon form, så även i detta fall. Lärandet har alltid
varit viktigt i Sinnrika människan men eftersom det är en interaktiv utställning och folk oftast
missar de fördjupningar som finns har det enligt våra intervjuer visat sig att besökarna inte
alltid lärt sig det som har varit tänkt vid varje station.
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Detta är något som Naturhistoriska riksmuseet vet om, Charlotte tog upp detta problem, enligt
henne för att lära sig och fördjupa sina kunskaper om människans sinnen är det lärarens
ansvar att efter ett besök på Sinnrika människan fördjupa elevernas kunskaper. Enligt
Charlotte är Sinnrika människan mer som introduktion till människans sinnen. Den interaktiva
utställning ska fånga upp elevernas intresse om de olika sinnena som de själva har.
Ett problem är att lärarna tror att det enda som krävs är att eleverna går på denna utställning
och använder stationerna. De lägger inte ner tillräckligt med tid efter de att de besökt
utställningen för att fördjupa elevernas kunskap som de har fått när de besökt utställningen.
Under våra observationer på mörka rummet visade det sig att besökarna mer använder denna
station som en lekplats. Det var ingen som läste instruktionerna till denna station vilket ledde
till att ingen använde stationen i det syfte den var gjord för. Även under våra intervjuer var det
ingen som förstod syftet med denna station. Utan de hade mest bara sprungit igenom den som
en rolig grej.
Instruktionerna till reaktionstestet användes mer, detta på grund av att då var det något man
skulle utföra, även här fanns problemet att folk inte läste instruktionerna, resultatet vart att
några inte förstod vad som skulle göras vid stationerna utan gick istället vidare till nästa
station. Andra löste problemet med att inte läsa instruktionerna genom att trycka och slå på
allt som fanns.

Fig., 5 & 6. Reaktionstest 1 & 2.
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Det fanns däremot vissa som läste instruktionerna och utförde testen som det var tänkt. Vid
dessa stationer fick besökaren reda på sin egen kapacitet vilket gjorde att de ville förbättra sig
själva men även att de tävlade mot varandra, detta ledde till att besökaren oftast stannade
längre och slutförde uppgiften (se fig. 5 & 6).
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4.5 Användbarhet
Det visade sig i intervjuerna att besökarna
ibland inte såg informationstexten, även att
de flesta inte såg att det fanns en fördjupning
man kunde läsa (se fig. 7). Charlotte tyckte
att placeringen av fördjupningarna var under
all kritik, hon tycker att de borde placeras på
ett sätt där det är väl synligt. Observationerna
visade även de att placeringen av
Fig. 7, fördjupning.

fördjupningen var dålig, elever och vuxna

som visste att det fanns en fördjupning fick leta mycket för att hitta denna.
I utställningsrummet finns det ca 40 stationer på 540 kvm, de flesta stationerna är placerade
längsmed väggarna vilket gör att stationerna ligger väldigt tätt inpå varandra. Att det är så
många stationer på en sådan liten yta göra att man ofta blir störd av andra, ett exempel på
detta är hörselstationerna där man ska pröva sin hörsel vilket är väldigt svårt när man hör prat,
skrik och skratt runtomkring.
Så här uttrycker sig Charlotte om problemet med ljudnivån:
”Sen är lokalen inte så bra fast än man har lagt in isolerande mattor. Ljudet studsar där
inne väldigt mycket.”

Denna matta har hjälpt en del men problemet är långt ifrån borta.
Enligt Daniel är det väldigt viktigt att göra enkla och snabba stationer när man arbetar med
interaktivitet, som nämnts innan är detta ett problem på vissa utav stationerna på denna
utställning. Frågorna som används med hjälp av datorer tar alldeles för lång tid att ladda och
utföra. Daniel tycker även att besökaren ska kunna klicka sig fram och tillbaka mellan
frågorna på stationerna, här har Charlotte en annan åsikt, enligt henne är det viktigt att låta
hela frågan/ljudet spelas tills det är klart innan användaren kan göra sitt val. Detta så att
användaren blir tvingat till att läsa/lyssna på hela delen. När man gör en station på detta vis
medför det att stationen blir långsam och då är det svårt att få besökaren engagerad i
uppgiften men enligt Charlotte var det värt för de besökarna som stannade och slutförde
uppgiften.
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En annan viktig del i en utställning är att göra bra ingångar till stationerna, vilket betyder att
besökaren skall se vart och hur de ska börja någonstans. Observationerna visade att detta var
ett problem främst för mörka rummet, besökaren såg ingången men visste inte vad det var de
skulle utföra när den använde sig av stationen, detta berodde till stor del på
instruktionstextens placering. Problemet återfanns även vid det ena reaktionstestet där
instruktionstexten satt högt ovanför stationen, här började besökarna ofta trycka på knapparna
innan de såg texten och läste denna.

4.6 Olika besökartyper
Det har visat sig under våra observationer och i intervjun med Charlotte att ett problem som
finns är skolklassernas olika målsättningar med utställningen. En del av skolklasserna går dit
som en del i en seriös undervisning, deras mål med besöket är att lära sig hur kroppens sinnen
fungerar, dessa klasser använder sig ofta av olika typer av frågeformulär där eleverna måste
besvara olika frågor om utställningen. Medans andra klasser ser utställningen mer som en
avslutning på dagen då eleverna har besökt de andra utställningarna innan, därefter får de gå
till Sinnrika människan för att leka av sig. Enligt Charlotte medför detta att de mer seriösa
eleverna får svårt att koncentrera sig och ljudnivån kan verka som om den blir ännu högre.
Charlotte menar även att det är upp till läraren att se till att dennes elever sköter sig och
respekterar de andra som är där. Så här svarar Charlotte på frågan när reflektion bör ske
”Jo och det är ju upp till läraren att göra detta när de kommer tillbaka till skolan”

När utställningen startade och interaktivitet på museum fortfarande var något nytt fanns det
två personer som arbetade heltid inne på utställningen, detta för att visa och hjälpa besökarna
men även för att hålla ljudnivån nere. Tyvärr togs dessa personer ur tjänst då ekonomin inte
tillät att ha dessa kvar. Detta är en bidragande faktor till den höja ljudnivån och de problem
som uppstår vid utförandet på stationerna.
Vi har valt att dela in besökarna i tre olika grupper, dessa är:
-Lekande ungdomar
-Studerande ungdomar
-Äldre besökare
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De lekande barnen/ungdomarna läser sällan instruktionerna och går oftast i grupper om fyra
eller fler. De besöker inte utställningen i lärande syfte utan är mer där för att ha kul och prova
lite olika stationer. Dessa barn/ungdomar kräver snabb respons av stationerna, får de ej detta
springer de genast vidare till nästa. Även testerna får inte dra ut på tiden, helst ska ett test vara
avklarat på under 30 sek för att bibehålla personernas intresse.
Eftersom det oftast är flera olika skolklasser där samtidigt resulterar detta i många springande
barn/ungdomar. Det dessa barn/ungdomar är intresserade av är oftast de stationer där de kan
mäta sin egen förmåga och jämföra med sina kamrater.
De barn/ungdomar som är där med sin klass och ska svara på ett frågeformulär har ett lite
annat sätt att förhålla sig till utställningen. De står oftast i mitten av rummet. Läser en fråga,
letar efter rätt avdelning och går dit för att kunna besvara frågan. Detta leder till att de
skummar igenom informationstexten och fördjupningen för att snabbt kunna svara på
frågorna. De stationer där de kan få ut svaren genom att skumma informationstexten provas
oftast inte, samma sak med de stationer som inte finns med på frågeformuläret.
De besökare som är lite äldre läser instruktionerna för hur stationen ska användas, däremot
läses inte fördjupningstexterna då besökaren inte ser dessa. När instruktionerna har lästs
genomför besökaren oftast testet flera gånger för att förbättra sina resultat, här tävlar de inte
mot andra som ungdomarna gör utan vill endast förbättra sitt egna resultat.

4.7 Tankar kring interaktivitet på museum
Under våra intervjuer med Charlotte och Daniel tror båda att interaktiviteten på museer
kommer att öka i framtiden. Charlotte tror inte på helt interaktiva utställningar, hon tror mer
på interaktivitet som ett komplement till de stationer som finns. De båda tror att man kan
implementera interaktivitet på alla olika sorters museum, Charlotte tror att interaktivitet inom
konstmuseum skulle förhöja upplevelsen. På frågan om hon trodde att de går implementera
interaktivitet på alla typer av museum svarade hon:
”Ja det tror jag men dom har en annan publik dom har än mer medelålder lite mer
intellektuell publik fast jag tror att det skulle fungera där också. För egentligen kanske
dom har ännu mer behov av det än vad vi har. För om man kommer till oss och tittar på
en älg så vet nästan alla någonting om älgen typ alla vet vad dom äter ungefär. Men går
man och tittar på en tavla där man inte vet något om konstnären så får man ingen
fördjupad information om man inte läser något.”
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Enligt Daniel är interaktivitet ett måste för att museum skall överleva. För att göra bra
interaktivitet ska man sträva efter en sådan enkel lösning som möjligt. En annan sak som är
bra att använda sig av är igenkänningsfaktorn. När Daniel har jobbat på utställningar är det de
stationer där folk känner igen sig som har fungerat bäst. Upplevelsen är något som både
Charlotte och Daniel tycker är viktigare än lärandet när man använder interaktiva stationer.
De tror att lärandet kommer automatiskt om upplevelsen är tillräckligt stor, antingen genom
att man själv fördjupar sig och reflekterar kring problemet eller att aktiviteten i sig är lärande.
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5. Diskussion
Diskussion kring emperin gentemot teorierna görs i detta kapitel. Även andra tankar
och aspekter tas upp.
Som vi beskrivit i resultatdelen anser Charlotte att även fast utställningen innehåller moment
som skall ses lärande för eleven krävs det ett visst engagemang från läraren sida. Med detta
menar hon att när lärare och elever kommer tillbaka till skolan krävs det reflektion över de
stationer de använt. Det är inte enbart lärarens fel att reflektion om stationerna inte sker
eftersom ingen information ges om detta till läraren. Denna information skulle kunnat ges via
hemsidan, brev eller liknade så att läraren både har en chans att förbereda eleverna på vad
som komma skall och själv förbereda för en reflekterande lektion.
När Charlotte berättade hur hon gjort interaktiva stationer ansåg hon att interaktiviteten och
lärandet är som bäst när interaktiviteten är kontrollerad, med detta menar vi att stegen i
interaktiviteten är tidslåsta, det vill säga att det inte går att gå vidare till nästa steg förrän en
viss tid har passerat. Detta är något som observationerna visat att besökarna är kritiska till då
flytet och upplevelsen i stationen förstörs. Även Norman skriver om detta i avsnittet om
optimal flow där han anser att aspekter som kan störa interaktiviteten förstör koncentrationen
och detta i sin tur förstör upplevelsen och lärandeprocessen (Norman, 1993). Då olika
personer läser olika fort är det viktigt att besökaren skall kunna ändra till nästa steg i
interaktiviteten när denna själv vill. Även intervjuerna visade att detta problem fanns vid de
stationer som hade denna typ av interaktivitet, problemet var som störst när barn använde sig
av stationerna då dessa inte har koncentrationen att behöva vänta innan de kan gå vidare till
nästa steg. Barn/ungdomar som är vana vid datoranvändande och som vill att datorer skall gå
snabbt kan lätt tro att programmet har kraschat när det inte kan gå vidare i sin egen takt.
Daniel syn på bra interaktivitet är att den skall vara lättförstålig, snabb och att stationen skall
påminna om något man är van vid. Detta överensstämmer med resultatet från våra
observationer och korta intervjuer.
Igenkännighetsfaktorn är nästan ett måste för att få dem äldre och mer teknikrädda personerna
att våga prova på de interaktiva stationerna som finns. Det är även viktigt att vara övertydlig i
de instruktionerna man ger, ett exempel är att vissa personer inte förstår att ”peka på
skärmen” betyder att valen görs med hjälp av att man trycker på skärmen.
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5.1 Förbättringar på rummet
Intervjuerna och observationerna beskrev både bra och mindre bra aspekter av Sinnrika
människan. Ett stort problem är den höga ljudnivån som på vardagar, när skolklasser är där, är
så pass hög att detta leder till att eleverna har svårt att koncentrera sig på det de gör. För tre år
sedan sattes det in en ljudisolerande heltäckningsmatta som skulle göra att ljudnivån sjönk.
Resultatet blev inte vad de hoppades på. Ett sätt att förbättra ljudnivån skulle vara att ha ett
max antal av skolklasser, samt att det alltid finns en ansvarig lärare som är med vid de olika
stationerna. Med detta menas inte att läraren skall vara någon slags ordningsvakt, utan mer
finnas där som ett stöd för eleverna när det t.ex. får problem vid någon av stationerna. De ska
även se till att barnen håller en acceptabel ljudnivå. En annan förbättring skulle vara att sätta
in fler stationer som kan utföras i grupp då barnen får arbeta tillsammans och koncentrera sig
mot ett gemensamt mål (Björkman, 2005). Mycket av de ljud som uppstår kommer från
grupper av barn som är vid stationer där endast en kan utföra aktiviteten medan de andra hejar
på.
Under intervjuerna och observationerna visade det sig att placeringen av informationstexterna
och fördjupningen var ett stort problem då många missade informationstexterna och de som
var ute efter fördjupning hittade inte dessa. Tydlighet är viktigt vid interaktivitet (Preece,
Rogers & Sharp. 2002), i vårt fall var ett problem placeringen av informationstexterna, dessa
bör placeras väl synliga och nära centrumet av stationen. Vid reaktionstestet är
informationstexten placerad ovanför medan koncentrationen oftast är riktad mot bordet där
reaktionsknapparna är placerade. Detta medför att många använder sig av tekniken trycka på
allt tills de förstår hur den fungerar innan de antigen ger eller upp eller börjar leta efter
information. Fördjupningstexterna är gjorda på så sätt att man drar ut en skiva ur väggen och
på dessa skivor finns fördjupningsmaterialet. Dessa skivor är oftast placerade alldeles för
långt ifrån stationen eller bakom stationen. Skivorna är 30 cm breda och två cm höga och
frontpanelen har samma färg som väggen vilket gör att dessa är väldigt svåra att urskilja från
resten av väggen. Fördjupningstexterna måste göras tydligare kanske till och med
implementeras i själva stationen eller att programmen påvisar att fördjupningsmaterial finns
och vart det finns, då många av besökarna inte ens vet att fördjupningsmaterial existerar.
Av de ca 40 stationerna som finns är 30 utav dem placerade längst med väggarna vilket leder
till att stationerna ligger väldigt tätt in på varandra och hur detta skall lösas är svårt att svara
på utan mer efterforskning. Skall man använda mer av rummets mitt? Eller skall man ta bort
vissa stationer?
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Något som skulle kunna underlätta för besökarna är om det skulle finnas personal utplacerade
i utställningen. Denna personal skulle man kunna använda sig av när man har problem vid
vissa stationer. Det kan även uppmuntra till diskussion och reflektion för att bättre förstå
informationen som ges vid stationen (Ciolfi & Bannon, 2003).
För att få besökarna och speciellt skolklasserna mer motiverade skulle information om
utställningen och hur man kan förbereda sig finnas tillgänglig via webben alternativt att
informationen kan fås hemskickad. En bra förberedelse skulle vara att det redan på webben
fanns tester som liknar de stationer som finns på utställningen, detta för att besökaren ska bli
mer motiverad av vad utställningen har att ge.
Observationerna och intervjuerna visade att människor är väldigt tävlingsinriktade. Därför
skulle det vara bra att implementera ett topplistsystem (eng. high score) där besökaren får
skriva in sig själv och på så sätt lämna ett avtryck (Boehner m. fl., 2005). Det optimala skulle
vara om det fann två olika topplistor, ett för enskilda besökare och ett för skolklasser. Dessa
topplistor skulle vara kopplade till webben så att resultat kan ses på Naturhistoriska
riksmuseets hemsida. Detta skulle motivera besökarna att göra så gott de kan när de utför
uppgiften på de olika stationerna. Här kan även fördjupad information presenteras om de
individuella prestationerna. Även fördjupning om de olika stationerna skulle kunna nås via
hemsidan ifall en besökare missat denna på utställningen.
En aspekt som Naturhistoriska riksmuseet har tänkt på vid utformningen av utställningen är
att ha rätt färg och form på rummet. De har strävat efter att besökaren ska få en känsla av att
de är inne i en människokropp. Detta har gjorts genom att ha dämpad belysning och med en
ljusröd nyans på väggarna. Detta följer Lütz tankar om hur man ska anpassa rummet efter
syftet för att förhöja upplevelsen (2003).

5.2 Förberedelser via hemsida
Naturhistoriska riksmuseet bör använda sig mer av sin egen hemsida. Här skulle det kunna
finnas information om de olika stationerna som ingår i utställningen, denna information skulle
kunna beskriva syftet med stationen samt en beskrivning hur denna utförs.
På hemsidan skulle det även finnas information för de lärare och elever som skall besöka
utställningen, detta för att eleverna skall vara förberedda på vad utställningen handlar om och
vad som finns på denna. Att veta vad som kan förväntas och vad som kan göras på
utställningen kan även motivera besökarna.
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Som vi nämnt tidigare har placeringen av informationstexterna varit ett problem, om
information om hur de olika stationerna används fanns på hemsidan skulle detta problem
minska. Hemsidan skulle även innehålla information till de lärare som kommer dit med sina
elever, informationen bör innefatta vikten av reflektion och att denna uppgift bör utföras av
läraren när denne kommer tillbaka till skolan.

5.3 Deltagande design av stationer
Både Charlotte och Daniel tar upp problemet med att man aldrig kan vara säker på hur en
station används eller fungerar när den kommer till en utställning. De båda har använt sig av
olika typer av användartester innan stationerna implementeras i utställningar, detta för att de
vill ha reda på hur stationerna fungerar i praktiken. Något Naturhistoriska riksmuseet inte har
gjort är att använda deltagande design för att ta fram koncept och utforma stationer. Denna
metod kan underlätta vid utformning av stationerna och på så sätt konstruera stationer som
fungerar och förstås av besökarna (Taxén, 2003). Självklart måste en prototyp finnas innan
man tar in sin användargrupp, denna grupp måste även bestå av den tänkta målgruppen för
stationen. Metoden går ut på att användargruppen och museipedagoger tillsammans diskuterar
fram olika lösningsförslag. Besökargruppen är med vid utformningen av stationerna,
användargruppen får även ge förslag och idéer på hur man på bästa sätt kan utforma en
utställning.
Om museer skulle börja använda sig av denna metod skulle kvalitén på utställningen
rimligtvis bli bättre då användbarheten redan testats på ett tidigt stadium. Detta leder även till
att eventuella missförstånd som svårförstådda instruktioner förhindras. Detta är även en
möjlighet att testa de program som används för att förhindra buggar och kraschar.
Ett annat sätt att gå till väga vid planering av utställningar är enligt Daniel att ta hjälp av
personer utifrån
”den kompetensen är väldigt mycket värd och när man samlar ihop alla de här tankarna
och idéerna så kan man få nya idéer och nya synsätt och det är jätte viktigt, dels tänker
en teknolog helt annorlunda än vad en syopedagog gör, man ska inte vara rädd för att få
utbyte.”
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Enligt Daniel är det i slutändan värt att ta in personer med andra kompetenser då de har ett
annat synsätt jämfört med en själv. Charlotte pratade också mycket om att ta hjälp från andra
personer, detta hade Naturhistoriska inte använt sig allt för mycket av då ekonomin inte
tillåter det.

5.4 Det individuella lärandet
Något observationerna visade var att målet med besöket på Sinnrika människan är olika från
person till person. En del av besökarna är där för att lära sig om de sinnen människan besitter
medans andra är där för att utforska sina egna förmågor. Detta medför en krock av Normans
två olika kognitionstyper, reflektion och upplevelse(1993).
De besökare som reflekterar medan de är inne på utställningen störs av de mer upplevelse
inriktade besökarna, däremot störs inte de besökare som är där för att få en upplevelse av de
reflekterande besökarna, detta då reflektion kräver en större mängd koncentration och kan det
göras diskret utan att störa de andra.
På grund av dessa olika besökartyper kan vara svårt att uppnå ett optimalt flyt (eng. optimal
flow) i sitt lärande (ibid).

5.5 Generaliserbarhet
Under den kvalitativa studie som utförts har det påvisats att vissa aspekter är speciellt viktiga
vid användandet av interaktiva stationer. Dessa aspekter kan även generaliseras över på andra
museum.
Det är viktigt att besökaren ser vart någonstans den skall stå vid användandet av stationen det
vill säga vart ingången till stationen är. Detta för att besökaren inte skall behöva leta efter
ingången och lägga energi på detta utan all energi och koncentration skall läggas på att
interagera med stationen. Om möjligt skall stationen vara självbeskrivande då tid ej skall
läggas på att läsa instruktioner för att förstå stationen. Ifall instruktioner är nödvändiga skall
dessa placeras på ett sådant sätt att besökaren ser dessa på en gång. Instruktionerna skall
förklara vad syftet med stationen är, den skall även förklara hur stationen används. Dessa
texter får ej vara för långa eller för komplicerade då besökaren lätt tappar intresset. Om
möjligt ska det undvikas att skriva dessa instruktioner på papper, instruktionerna bör istället
byggas in som en naturlig del i stationen, besökaren skall kunna hoppa över instruktionen om
den förstår hur stationen används. Under själva aktiviteten skall man kunna se instruktionerna
ifall detta behövs, t. ex kan det finnas en instruktionsknapp i nedre högra hörnet.
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Aktiviteten på stationerna skall kunna klaras av snabbt, om en station tar för lång tid blir
besökaren uttråkad och går därifrån, i dessa fall är det bättre om aktiviteten delas upp i två
eller fler stationer, på detta sätt bibehålls koncentrationen inför varje uppgift.
Utformningen av rummet är även den viktig, man bör tillgodose utställningens syfte när man
väljer rum. T. ex passar inte ett stort ljust rum med mycket fönster om man skall göra en
utställning om skräckfilmer eller liknande.
De flesta utav dessa problem skulle kunna förminskas ifall besökaren skulle kunna förbereda
sig inför utställningen via information på webben eller liknande. Att vara förberedd och ha
viss förkunskap leder till att besökaren är mer motiverad. På webben kan även information
om de olika stationerna finnas, detta så att besökaren ej behöver lägga energi på att läsa
instruktioner och förstå syftet med stationen när denne är på utställningen.

5.7 Metodkritik
Under våra korta intervjuer där tolv personer intervjuades hade vi kunnat följa med fem av
dessa medans de besökte utställningen. Detta för att få en mer riktig bild av hur ett besök ser
ut och vad som görs under besöket. Vi hade även kunnat ta hjälp av bekanta för att kunna
utföra en mer djupgående intervju med dessa efter besöket. Detta skulle leda till att vi fick
mer information om varje station, vi skulle även kunnat upplysa de om de aspekter som var
viktiga för studien.
Våra djupintervjuer hade kunna gjorts tidigare i studien, detta för att kunna gå igenom
intervjun och analysera dess innehåll, sedan skulle man jämfört informationen på
djupintervjuerna med informationen på de korta intervjuerna. Efter detta skulle en
uppföljningsintervju kunnat utföras, detta så att en mer ingående mer riktad intervju skulle
kunna utföras.
Då detta är den första stora studien för oss är vi inte allt för tränade i intervjuteknik, bättre
intervjuteknik hade kunnat leda till att vi fått bättre kvalité på intervjun.
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5.8 Vidare forskning
Förslag ges om vad som bör göras inom fältet för detta område.
Som tidigare nämnts finns en del litteratur på ämnet interaktivitet på museum, däremot finns
det mycket kvar att forska om. De flesta studierna är kvalitativa studier, en kvantitativ studie
skull ge annan information om en utställning. Den mesta litteraturen handlar om
utställningarna och pedagogiken runt dessa.
Vi tror även att det är viktigt att byta användargrupp mellan de olika stadierna i
utvecklingsarbetet vid användandet av konceptgenerering, detta då det är lätt att stirra sig
blind på vissa problem och på så sätt missa de svårigheter/hinder som lätt kan uppstå.
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6. Slutsats
Svaret på forskningsfrågan ges samt hur man bör lösa de problem som existerar.
Våra forskningsfrågor är:
Vad kännetecknar en bra hands-on-artefakt?
Hur uppnår man dessa kvalitéer?

För att göra en bra station krävs att programmet i stationen är snabbt och inte för komplicerat.
Besökaren uppskattar att få ut ett resultat av användandet av stationen, detta resultat bör vara
mätbart. Ingången till stationen skall vara väl synlig och lättåtkomlig. Informationstext skall
försöka undvikas ifall möjligt, går ej detta skall den vara väl synlig från ingången..
För att en station skall vara snabb kan de ej vara för stora och komplicerade program.
Besökaren skall även själv kunna välja i vilken takt de vill gå vidare i programmet, de skall
aldrig vara tvingade att stanna kvar på ett visst steg under en viss tid då detta lätt leder till att
de istället går vidare utan att ha avslutat uppgiften. Stationen skall även vara så lättförståelig
som möjligt, onödiga knappar och liknande bör därför tas bort. För att få besökaren mer
motiverad bör denne få ett resultat av något slag. Detta resultat skall vara mätbart, t. ex
mätbart mot andra besökares resultat eller att det finns ett ”normalvärde” att mäta sitt eget
emot. Någon form av topplista är att föredra då människan ofta är tävlingsinriktad och vill
förbättra sitt resultat. Att utföra dessa stationer tillsammans kan förbättra ens eget resultat
samt förståelse för uppgiften då man kan diskutera och ta hjälp av varandra.
Instruktionstext skall helst ej behövas, om detta ej går att uppnå skall instruktionen vara
inbyggt i programmet. När programmet är slut bör information om att fördjupning finns och
vart den finns att tillgå visas. Reflektionen bör ej ske i utställningsrummet då det är alldeles
för mycket liv och rörelse i detta rum, samt att det krävs en viss tid mellan utförandet av
stationen och reflektion för att uppnå bästa resultat.
Om alla dessa kriterier uppnås bör ingången vara självförklarande. Att ha en synlig ingång är
en av de viktigaste aspekterna vid utformandet av en bra interaktiv station.
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Bilaga 1 bilder på genomförande av reaktionstest 1
Start av testet.
Ålder och kön skrivs in

Val av test

Instruktion hur testet skall
genomföras
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Resultat av test

Topp-10 listan
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Bilaga 2 Intervju frågor
Intrervjufrågor till Naturhistoriska
Vad är en hands-on-artefakt

Vad ni tänker på när ni planerar en utställning
Hur tänkte ni när ni planerade denna utställning

Vilka är de viktigaste aspekterna i en utställning
Viktigaste aspekterna i en hands-on utställning

Vad är tanken bakom Sinnrika människan utställningen
Vad vill ni uppnå med denna
Vilket är syftet med utställningen
Hur länge har den funnits
Hur länge ska den finnas
Har något förändrats under tiden
Har ni själva gjort någon studie på denna utställning
Till vilken ålder riktar sig denna utställning
Hur mycket människor besöker denna utställning varje år
Var det fler besökare under tiden då det var gratis
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Har ni utgått från någon teori grund när ni skapade utställningen
Vilken
Varför just denna

Vad har ni fått för respons på utställningen

Hur viktigt är det att ha en utställning som är välbesökt
Är tiden för utställningen planerad sen innan

Har ni frågeformulär som besökarna kan använda sig av för att kolla vad de lärt sig

Efter våra intervjuer har vi fått fram att besökarna experimenterar mer än vad de tar in ny
kunskap, är detta ett medvetet val från er sida

Hur tror du att utställningarna kommer att se ut i framtiden
Åt vilket håll kommer de att gå

Enligt dig, vad är viktigast att förmedla en kunskap eller att besökarna ska få en upplevelse

Vilka tycker du är den mest lyckade artefakten på Sinnrika sinnen utställningen
Varför

Vilken artefakt är mindre lyckad
Varför
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I våra intervjuer har det framgått att delen med nerverna och delen där man får prova sin
reaktionsförmåga har varit väldigt uppskattade medan mörka rummet ses mer som en
upplevelse artefakt än en lärandeartefakt.
Är detta något som ni tänkt på när ni gjorde utställningen
Har ni haft människors tävlingsinstinkt i åtanke när ni gjorde denna utställning
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Intervju med Daniel på interaktiva institutet
Vad är interaktivitet för dig

Vad är en bra interaktiv artefakt
Hur gör man en bra interaktiv artefakt

Vad är en hands-on-artefakt enligt dig
Hur gör man en bra hands-on-artefakt

Vad anser du att målet med ett museum är
Vad är viktigast, upplevelse eller lärande
Vill museer skapa mer lärande artefakter eller vill de skapa mer upplevelse artefakter

Berätta om ett lyckat projekt som du har varit en del i
Varför
Inriktning

Går det att använda interaktiva artefakter till alla typer av museum
Går det att använda hands-on-artefakter till alla typer av museum

Vad bör man tänka på när man planerar en utställning

Hur tror du framtiden ser ut
när det gäller museum o dess utformning
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när de gäller interaktivitet
hands-on-artefakter

Med hjälp av interaktivitet på museum, vad är det positiva respektive negativa
Har fri entré reformen påverkat er syn på utformningen av utställningar

Har ni någon gång använt er av besökares åsikter när ni utformar en utställning
(besöksorienterad koncept generering)

Vilka museer är enligt dig ledande inom interaktivitet, både i Sverige och i världen.
Varför
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Korta intervjuer
Positivt
Vilka delar av utställningen var intressantast?

Vilka delar kommer du bäst ihåg?

Varför var just dessa delar intressanta?

Vad lärde du dig av den delen?

Vad gjorde du själv och vad gjorde du tillsammans med andra?

Hur var det?

Hur kom du/ni fram till lösningen på problemet?
Negativt
Nämn de delar av utställningen som var ointressantast?

Varför var just dessa delar ointressanta?

Vad lärde du dig av denna del av utställningen?
Vad var syftet?
Vad svårt/lätt?
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Hur hade det varit att göra detta tillsammans med någon?

Hur hade det varit att göra detta ensam?

Kom ni/du fram till lösningen på problemet?
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Bilaga 3 Observationsprotokoll
Vem

Vad

Ordning

Var

Hur/gör

Varför

Reaktion

Säger

Tid

Övrigt
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