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Museet i bilderboken
– verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker

B

arnböcker kan vara en första utvidgad orientering till världen utanför den egna familjen, det egna hemmet, det egna kvarteret. Barn kan på detta sätt få kunskap om
hur samhället och hur samhällsinstitutionerna fungerar, få syn på historien och sin egen
plats i densamma. En verksamhet som ibland skildras i barnböcker är museer. Bilderböcker och annan populärkultur är dels en skildrare av museer, men de bidrar också till
att forma barns förståelse och föreställningar av vad museer är, vad man gör på sådana
och vad syftet med museibesök är.
Frågan om ”vad som egentligen är museets uppgifter i samhället” har debatterats
under lång tid i museivärlden. Svaren på frågan verkar också ha förändrats över tid.
Carl-Johan Svensson har beskrivit förändringarna i termer av att museer tenderar att bli
allt mindre hierarkiska. Museerna har över tid släppt något på sitt tolkningsföreträde.
Istället har egalitära ideal kommit att influera museilandskapet, där museers överordnade kompetens, sanningar och svar utmanas, eller i vart fall kompletteras, av en mer
mångfasetterad publiks intressen, perspektiv och frågor. Olof Näsman har på liknande
sätt beskrivit hur svenska museer i allt högre grad kommit att fokusera på nutid och
framtid, snarare än på dåtid. Samlingarna och samlandet betraktas vara underordnade
museets samtidsagenda. Sammantaget pekar en rad forskare på att museerna blir allt
mindre inriktade på att förmedla forskningsresultat till en initierad elit. Istället framstår
museerna som mer kommunikativa och betydligt bredare i sina ansatser idag.
Magdalena Hillström har, tillsammans med Svante Beckman, visualiserat förändringstendenserna i museilandskapet medelst en fyrfältsmodell (Figur ). I deras termer
har museerna blivit mindre samlings- och lärdomsorienterade och istället mer spektakel- och publikorienterade.  Fram träder då fyra museiideal där ett Sakarkiv sätter
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forskning, samlande och föremålen i sig i fokus. Museet står i denna mening bortom
tillfälliga trender och intressen. Med en betoning på mer spektakulära föremål i samlingarna framträder en mer upplevelse- och sensationsinriktad Skattkammare. I dessa
två bemärkelser är museet ändå främst en samling som är relativt oberoende sin eventuella publik.
Museerna kan dock även vara mer publikinriktade till sin karaktär. Med ett större
intresse för publika sidor kan ett lärdomsinriktat men undervisande museum kallas
för en Folkbildningsanstalt, medan ett museum där besökarnas egna intressen och utgångspunkter tas som utgångspunkt för besöket betraktas vara en mer underhållande
Historieteater.
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Figur 1. Magdalena Hillströms och Svante Beckmans uppställning över olika museiideal.

Museer kan se mycket olika ut och fylla en rad olika syften. En besökares syfte med en
tur till museet kan vara att insupa de senaste forskningsrönen, men det kan också vara
att gå på dejt i en trevlig miljö och sedan avsluta med ett glas lemonad i museirestaurangen. Det är ändå tydligt att museilandskapet som helhet befinner sig i en omfattande
förändringsprocess och att riktningen går mot ett Historieteaterideal. En lärdomskultur
där museet ostört kan fokusera på sina samlingar och ensidigt stå för kunskapen, har
mer och mer kommit att ersättas eller i vart fall kombineras med ett synsätt där museerna måste göra sig relevanta för sin samtid och där besökarna själva anses kunna bidra
med kunskaper och viktiga perspektiv. De tydligaste kontrasterna i fyrfältsmodellen
över olika museiideal finns över diagonalerna, vilket gör att en stark motsättning finns
mot Sakarkividealet och den rådande trenden med Historieteaterinriktning.
Förändringsprocesserna i museivärlden är det ena av två spår in i den föreliggande
studien. Museisektorns förändringar gör det relevant att studera vad som utmärker de
museer som barn finner i bilderböcker. Det andra spåret är det växande intresset för
populärkulturstudier.
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Populärkultur, särskilt barnböcker, som studieobjekt
Användningen av populärkulturella produkter – filmer, tv-serier, skönlitteratur, teaterpjäser och så vidare – som forskningsmaterial är inget nytt. Under de senaste decennierna har en breddning i fråga om både omfattning och perspektiv kommit inom
populärkulturstudieområdet. Inom såväl medie- och kulturforskningen som historia
och sociologi är studier av populärkulturen idag legio. Utgångspunkten är i sådana
sammanhang att populärkulturen i hög grad är en spegling av det samhälle den är producerad i. Med liknande och andra utgångspunkter har universitets- och högskolekurser med renodlat intresse för populärkulturella figurer som James Bond, The Simpsons,
Buffy the Vampire Slayer och Tintin erbjudits såväl internationellt som i Sverige. För
svenskt vidkommande är det snarast Simon Lindgren som har lyckats synliggöra den
enorma bredd av möjligheter och perspektiv som kan anläggas på populärkultur som
studieobjekt.  I det föreliggande kapitlet står studiet av texten (i det vidgade textbegreppets bemärkelse, inkluderande såväl text som bild) i sig i fokus. Författarnas intentioner
eller barnens avkodning/förståelse av de undersökta bilderböckerna skulle dock kunna
vara utgångspunkt för en annan studie.
Texten i sig står också i fokus för Kim Salomons populärkulturella studier. Han har
studerat mediers bilder av kalla kriget genom att analysera veckotidningar under talet. Tidningsmaterialet synliggör enligt honom hur en världsbild växer fram och formas. Salomon skriver att ”[i] berättelserna tar den verklighet form som strukturerar
människors tänkande”. Hur berättelserna förhåller sig till någon egentlig verklighet är
i denna mening av sekundär betydelse. Salomon har också studerat populärkultur mer
primärt riktad till barn. Han konstaterar att Walt Disneys film ”Lady och Lufsen”, från
, symboliserar den amerikanska familjeidyllen med kärleksrelationer över klass- och
rasgränser och samtidigt manifesterar hur det amerikanska samhället är en smältdegel.
I resonemanget lutar han sig delvis mot Alan Nadel, som har gjort liknande studier.
Nadel konstaterar bland annat att Walt Disneys ”Aladdin” går att se som en spegling av
USA:s förändrade syn på Iran och Irak i en post-kalla kriget-kontext.  Efter japanernas
angrepp på Pearl Harbor , Maos maktövertagande i Kina  och Koreakriget
åren därefter har Nadel även noterat hur Disneyfilmer återgav ”den gula faran” genom
att framställa siamesiska katter som lömskt inställsamma och rovgiriga med sneda ögon
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och irrande blickar.  Vad alla nämnda studier understryker är att populärkulturella produkter ger mer än bara underhållning och avkoppling. De speglar den värld de är producerade i, men de är även med och konstruerar och strukturerar densamma.
Om vi mer specifikt riktar in oss på den populärkulturella produkten barnböcker är
syftet med sådana, som Lennart Hellsing pekat på, så klart att ge barn ”upplevelser i
nuet och glädje för stunden”.  Han påpekar dock att målet med barnböcker också är
att lära barn något. Barnböcker är i denna mening ett ”uppfostringsmedel” som bland
annat syftar till att ”orientera barnet i tiden och rummet”.  Historiskt sett har barnböcker betraktats i första hand vara just ett pedagogiskt verktyg som vuxna, föräldrar och pedagoger kan använda för att inskärpa olika värden hos barn. Att studera
hur barnböcker presenterar olika samhällsfenomen är inget helt nytt. I sin avhandling
undersöker Cecilia Axell budskap om teknik i svenska skönlitterära barnböcker. Hon
studerar bland annat vilka slags tekniksyner som kommer till uttryck i böckerna. Utgångspunkten för studien är att skönlitterära barnböcker är bärare av värderingar och
förhållningsätt till teknik. Denna didaktiska intention präglar inte bara äldre tiders
barnböcker – hon konstaterar att den finns kvar även i moderna barnböcker.  Det är
mot denna bakgrund som den föreliggande studien är skriven. Syftet med kapitlet är
att undersöka de skildringar av museer som barn ställs inför i bilderböcker; vad som utmärker dessa institutioner, vad man kan och får göra där. Ett vidare syfte med kapitlet
är att sätta ljus på vikten av att såväl lärare som föräldrar och i förlängningen även barnen själva uppmärksammar hur ett till synes oskyldigt material som bilderböcker ändå
är med och formar barns föreställningar om samhällets institutioner.
Det är vanligen inte särskilt framkomligt att stämma av populärkulturella skildringar
av en ”verklighet” eller en ”sanning”, eftersom populärkulturen har andra mål än att
vara dokumentära produkter. Även om detta därmed inte är något centralt syfte med
kapitlet, tillåter vi oss ändå, mot slutet av kapitlet, att lyfta på frågan om i vilken mån
populärkulturen speglar det reella museilandskapets förändringar, eller om bilderboksläsarna leds in i värderingar och förhållningssätt som museivärlden försöker förändra.
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Ett besök i bilderböckernas museer
Studiens källmaterial utgörs av bilderböcker, med vilka avses text- och bildbaserade berättelser riktade till barn i de ungefärliga åldrarna – år, vilket är en ålder som sammanfaller med många barns första egna erfarenheter av det faktiska museiväsendet.
Detta är med andra ord en formerande period, där uppfattningar kring vad ett museum är och vad som är möjligt att göra där såväl skapas som omformas. Detta fokus på
bilderböcker har uteslutit böcker riktade till de allra minsta barnen, såsom pekböcker.
Dessa har visserligen bilder, men samtidigt mycket begränsad textmassa att analysera.
Skönlitterärt inriktade böcker, såsom kapitelböcker, finns inte heller med, då dessa i stort
saknar bildmaterial. Förekomst av såväl text- som bildmässig skildring av museiväsendet
har således varit vägledande i sökningen. Fokuset på bilderböcker utesluter även andra
populärkulturella skildringar, såsom tv-program som Barnkanalens ”Museet” () eller
spelfilmer som ”Natt på museet” (). En viktig faktor i bortväljandet av dessa möjliga
studieobjekt är den begränsade möjligheten att göra en fulltäckande genomsökning av
möjligt källmaterial, på det vis som gjorts med de bilderböcker vi funnit.
Källmaterialet har anskaffats genom en sökning i Libris efter bilderböcker med orden ”museum”, ”museer” eller varianter av ”muse*” i titeln. En sådan sökning ger dock
inte ens en handfull träffar. Museer förekommer dock i bilderböcker även om bokens
titel inte avslöjar detta. Sökningen har därför kompletterats med en total genombläddring av de bilderböcker som fanns tillgängliga på hyllorna på Jönköpings stadsbiblioteks barnboksavdelning den  augusti . Syftet med denna halvdagsinsats var att
hitta böcker där museer förekommer i böckerna, även om titeln inte anger ett sådant
innehåll. För att komplettera den manuella sökningen, som till exempel kan ha påverkats av utlåning den aktuella dagen, har vi också gått till vår egen vardag, författarnas
familjers vardag och våra respektive sociala nätverk. Vi har båda barn i de aktuella åldrarna. Delar av de böcker som behandlas i studien har vi i våra egna barns bokhyllor
och har själva läst med våra barn genom åren. Detta fokus styrs ju självklart av våra
och våra barns preferenser, våra val av böcker, våra favoritförfattare men av de totalt
 bilderböcker som omfattas av den föreliggande studien återfinns  av dem också i
databasen över Jönköpings kommuns biblioteksbokbestånd. Bara ”Äventyr på Gripsholms Slott”  och ”Taveljakten”  har i den meningen tillkommit av sökningen i egna
och våra bekantas bokhyllor.
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Det finns sannolikt ytterligare några bilderböcker i den svenska bilderboksfloran
där representationer av museer går att finna. Studien täcker dock sannolikt ändå in en
ansenlig del av de böcker som omgav barn i –-årsåldern i en svensk kontext under
några år i mitten av -talet.

Museibyggnadens arkitektur och utställningarnas karaktär
Ett museum kan se ut på en rad olika sätt. Byggnaderna kan vara stora, monumentala
och utstråla auktoritet och hierarki, men de kan också vara öppna och inbjudande.
Ordet museum kan, som bland annat Billy Ehn påpekar, härledas till museion som i
antikens Grekland var en helgedom, ett tempel åt vetenskapens och konstens gudinnor;
muserna.  I de bilderböcker vi har gått igenom finns en tydlig tendens vad gäller museernas
utformning som knyter an till den tempelliknande betydelse som ligger i ordets ursprung.
I böcker som ”Nicke Nyfiken på rymdfärd” , ”Sigges dinosaurier”  och ”Harry och dinosaurierna på museet”  går museibyggnaderna i nyklassicistisk stil, med varianter av joniska pelare och glaskupoler. I boken ”Sorro och Seppo försvinner”  saknas förvisso
tydliga nyklassicistiska inslag, men byggnaden för tanken till sent -tal med tinnar
och torn.
Bilderbokens museibyggnad är avgjort gammal. Museer med djärv och/eller modern
arkitektur lyser med sin frånvaro. I ”Claude i storstan”  har museet en köttbensfärgad
nyans som möjligen bryter bilderbokskonvenansen, men bortsett färgen är även detta
museum utformat i nyklassicistisk stil med ”jättemånga trappsteg” och höga pelare på
framsidan. Det lilla vi ser av exteriören av konstmuseet i ”Taveljakten”  visar på en
modernare byggnad, men det största frånsteget från nyklassicism i materialet återfinns
snarast i ”Kubbes museum” , där museet är placerat i ett enkelt träskjul. Det museum
som utgör förebild för Kubbes eget museum har dock även det en nyklassicistisk prägel. I ett par fall finns verkliga förlagor till bilderböckernas museer. Exempel på detta
är ”Malte möter Ängel en majkväll på Millesgården” och ”Rosas buss”. Till denna kate-
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gori kan även ”I skymningslandet”  och ”Äventyr på Gripsholms slott”  räknas, men
dessa ger inga djupare bilder av platserna i egenskap av att vara museer, varför dessa
utelämnats ur den vidare analysen. I övrigt ges en relativt samstämmig bild av ”hur ett
museum ser ut” i bilderböckernas värld. Det är tydligt att ”ett museum” – när ingen
förlaga finns – generellt bär nyklassicistiska tempellika drag i bilderböckerna. Förutom
den inneboende monumentalismen i nyklassicismen, understryks det monumentala
intrycket dessutom av att många av bilderboksmuseerna beskrivs som mycket stora och
välfyllda. ”Vilken massa tavlor!” utbrister Sorro, förvisso positivt, när han äntrar museet
i ”Sorro och Seppo försvinner” och i ”Ta fast Fabian” konstaterar vaktmästaren att ”Det
finns så mycket grejer!”. I ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet”  beskrivs museet vara ”jättestort”. I ”Harry och dinosaurierna” är museet ”större än ett sjukhus” och
det behövs en karta för att hitta runt. I samma bok krävs dessutom en lunchrast för att
ta sig an hela museet.
I sentida museologi har till exempel Michaela Giebelhausen länkat museets arkitektur till dess innehåll. Den nya djärva och inbjudande arkitektur som utmärker många
nybyggda museer går hand i hand med det innehåll som museet vill kommunicera.
Nordiska museet i Stockholm får dras med sin avlånga byggnad där utställningarnas
utformning lätt landar i förutbestämda stigar, trots att det rådande museiidealet idag
snarast är öppna lösningar med många möjligheter för besökaren att själv forma sitt
besök. På liknande sätt har skolbyggnaders utformning studerats, där K-märkta monumentala skolbyggnader kan manifestera ett pedagogiskt synsätt som idag framstår som
obsolet. 
Museers utställningar kan konstrueras på olika sätt. Föremål kan visas utbrutna ur
sitt ursprungliga sammanhang, men de går även att sätta in i rekonstruerade miljöer
eller scenerier. I bilderböckerna förekommer inga museer som genomgående gör på det
sistnämnda viset. En blandning mellan de två sätten förekommer i böcker som ”Nyfiken på dinosaurier”, ”Sigges dinosaurier” och ”Harry och dinosaurierna på museet”.
Vanligast är dock skildringar där det utställda presenteras utbrutet från sitt originalsammanhang. Det som visas är då generellt antingen upphängt på väggar eller placerat i
inglasade montrar alternativt på små upphöjda podier eller piedestaler. ”Att skapa en
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utställning” handlar i ”Kubbes museum” uppenbarligen om att kategorisera och sortera
föremål. Liknande saker visas tillsammans och graderas: ”De extra fina sakerna får en
glashuv över sig.” Mattor, bord och stolar ställs i raka rader. Stadens stenmuseum har
inspirerat museiskaparen Kubbe. Han minns det med stor entusiasm: ”Å ja! Alla stenarna
var putsade och borstade och ordnade och sorterade. Det såg så stiligt ut!” Fler exempel
där de föremål som visas upp är utbrutna från sitt ursprungliga sammanhang återfinns
i böcker som ”Claude i storstan”, ”Noas museum” , ”Ta fast Fabian” , ”Rosas Buss” ,
”Nicke Nyfiken på rymdfärd” och i ”Albin riddare” . Allra längst i att bryta ut det som
ställs ut från sitt originalsammanhang går ”Sagan om Vasa” . Det Skattkammarideal
som Beckman och Hillström har beskrivit går att applicera här.  Utställningen i boken
består uteslutande av det fantastiska Vasaskeppet. De sidoutställningar med kontextualiseringar och interaktiva inslag som utgör centrala delar av det faktiska Vasamuseet
finns inget av här.
Ett Sakarkiv- och ett Skattkammarideal lever tydligt kvar i bilderböckernas värld.
Museet är en samling föremål som besökarna kan komma och ta del av. Föremålen sätts
sällan in i ett större sammanhang. Museerna framstår generellt vara samlingsorienterade
och inte i behov av några besökare, mer än som betraktare av de mer eller mindre fantastiska föremålen. Bara ett fåtal exempel bryter mot denna övergripande bild.

Avdelningar och personalgrupper på museet
Museers uppgifter summeras ibland i begreppen ”samla, vårda, visa”.  Utställningar
är bara en av flera delar av ett museums verksamhet. I faktiska museer finns vanligen
någon slags arkiv, någon forskningsaktivitet och vård av föremål, men det kan även finnas en restaurang, en butik och andra inslag. Museer är med andra ord en mångfasetterad verksamhet. Frågan är hur mycket av detta som syns i bilderböckerna. Det klart
dominerande temat i dem är att museet är liktydigt med ”utställningshallar där föremål
visas upp”. Innehållsligt framstår konstmuseer och dinosaurieinriktade museer vara de
vanligaste. Men det finns undantag och det går också att nyansera bilderna av konst-
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Bilderböckernas museer är påfallande ofta utformade på ett likartat sätt
där en monumental, nyklassicistisk stil dominerar. Här exempel från, från
vänster, ”Claude i storstan”, ”Sigges dinosaurier” och ”Kubbes museum”.

Museibesökarna i bilderböckerna är primärt på museet för att titta på det
som ställs ut. Andra aktiviteter och avdelningar visas mycket sparsamt. I ”Nicke
Nyfiken på rymdfärd” syns dock museets forskningsavdelning. Professor Klokman
är inte bara chef över museet, utan driver dessutom ett eget rymdprogram.
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och dinosauriemuseerna. När det gäller personalgrupper är väktare av olika slag avgjort
mest framträdande, vilket indikerar ett Skattkammarideal med behov av att bevaka
samlingarna. Vakter ska vi behandla separat senare, men även andra personalkategorier
skymtar. Av dessa är guider vanliga, vilket pekar i riktning mot ett Folkbildningsanstaltideal. Även personal i entrén/receptionen förekommer. Övriga personalgrupper syns
mycket sparsamt i böckerna.
Tillbaka i den innehållsliga dimensionen kan ”grottmänniskorna”, egyptier och romare konstateras bli uppvisade på museet i boken ”Harry och dinosaurierna på museet”. Det visas stenyxor, en sabeltandad tiger, ”mumier i lådor och konstiga bokstäver
som såg ut som bilder” medan romarna har svärd, spjut och hjälmar med borstar på.
På hyllorna intill står gamla krukor, varav flera är trasiga. Vardagsföremål blandas med
mer spektakulära föremål. Museet i denna bok tangerar snarare Hillströms och Beckmans bild av ett mångfasetterat Sakarkiv, än en Skattkammare där luxuösa och/eller
mer spektakulära föremål dominerar. 
När det gäller bilderböckernas konstmuseer så dominerar klassisk och föreställande konst.
I några böcker framhålls dock modern konst. I vissa fall, som i ”Claude i storstan” ,
blandas både stilar och konstnärliga uttryck. Här finns såväl klassiska skulpturer som
kubistiska tavlor och en fri hängning av tavlorna i salarna kan noteras. Några tavlor
hänger dessutom snett, vilket tonar ner känslan av strikt ordning. I några fall skymtar
faktumet att många museer även innefattar annat än utställningshallar. I ”Linnea i målarens trädgård”  och ”Rut & Knut ställer ut”  finns möjlighet för besökarna att köpa
konst, men i den senare boken ges besökarna också möjlighet att själva måla i anslutning
till den vernissage som står i fokus för bokens handling. Besökarna ges därmed möjlighet
att interagera med verksamheten vid sidan av själva utställningen.
”Nyfiken på dinosaurier”  är den bok som presenterar flest personalkategorier och
beskriver museiverksamheten på det mest mångfasetterade sättet i fråga om personal
och avdelningar. Förutom de nästan obligatoriska väktarna finns en kassör i museibutiken och personal som arbetar i skulpturateljén. Museets intendent skymtar förbi. Alla
i personalen har liknande klädsel, bortsett de som arbetar i skulpturateljén, som har
lite längre och rockliknande kläder. I böckerna ”Alla tycker om skelett”  och ”Nicke
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Nyfiken på rymdfärd” är personalen också klädda i vita rockar, vilket tycks signalera
en vetenskaplighet. Verksamheterna och avdelningarna i ”Nyfiken på dinosaurier” är
också varierade. Det går att titta på film och studera scenbilder där dinosauriers hela
livsmiljöer är rekonstruerade. Vidare finns möjlighet att titta på fossil och dinosauriedelar i montrar. Besökarna verkar få röra föremålen. Det går även att klicka på bildskärmar, läsa på skyltar och lyssna till dinosaurieläten. Många av besökarnas sinnen
kommer till användning. Till detta kommer en museibutik där dinosaurierelaterade
produkter går att köpa. På museet finns även en skulpturateljé, där museipersonal kan
bedriva forskning genom att sätta ihop bitar av fossil, skapa skulpturer och återskapa
skelett. I böckerna ”Atlantis en försvunnen värld”  och ”Nicke Nyfiken på rymdfärd”
framgår också att museet kan vara en arbetsplats där forskning bedrivs. I ”Atlantis en
försvunnen värld” är arbetsplatsen förlagd till källaren och präglas av tegelväggar, kartor
på väggarna, dunkel belysning, böcker och vackra artefakter. I boken uttrycker forskaren Milo förhoppningar om att museet ska sätta upp en stor forskningsexpedition. I
”Nicke Nyfiken på rymdfärd” finns också forskare, generellt klädda i vita långa rockar, vit skjorta och fluga. Professor Klokman leder, uppenbarligen inom ramen för sin
tjänst som chef för Naturvetenskapliga museet, arbetet med att konstruera en rymdraket. Dessa tre skildringar med forskningsinslag är – tillsammans med den mångfasetterade skildringen av museiverksamheten i ”Nyfiken på dinosaurier” – dock undantag.
De museicaféer/-restauranger, som ofta är en central del i verklighetens museer lyser till
exempel också med sin nästan totala frånvaro. I ”Rosas buss” går besökarna visserligen
till caféet för att köpa glass i slutet av sagan och i ”Harry och dinosaurierna på museet”
går besökarna till museets populära/välbefolkade restaurang för intag av lunch. Men
det dominerande temat i bilderböckernas museer är som sagt ett annat. När Claude
och Herr Korvstrumpa blir sugna på lunch i ”Claude i storstan” börjar de gå mot utgången. Någon restaurang på museet verkar inte finnas. Bilderböckernas dominerande
bild är att museet är liktydigt med ”utställningshallar där föremål visas upp” och inget
mer. Kärnverksamheten för bilderböckernas museer ligger återigen på att vara ett Sakarkiv eller än mer en Skattkammare, då forskning framstår som nedtonat. Att besökare
kan komma till museet med en rad olika utgångspunkter och syften med sina besök
framstår som nedtonat i de genomgångna böckerna.
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Vilka är besökarna och varför kommer de?
Museer framstår inte sällan som den bildade medelklassens arena. Hur detta ska brytas och med vilka medel har varit en av museivärldens stora diskussionsfrågor under
lång tid. Vid en granskning av museibesökarna i bilderböckerna finns det visserligen
enstaka exempel på rullstolsburna besökare, besökare och personal med olika etnisk
bakgrund, det finns unga och gamla besökare och så vidare. Den övergripande bilden
är ändå att vit, medelålders och ej funktionshindrad medelklass dominerar stort bland
besökarna. Pierre Bourdieu har gjort studier kring klädsel och social tillhörighet.  Att
kort rikta ljuset mot de kläder bilderböckernas museibesökare bär kan ge oss ytterligare
nycklar till vilka föreställningar om museer som bilderboksläsare exponeras för.
Bilderböckernas museibesökare har generellt en någorlunda informell klädsel på sig.
Detta är fallet i såväl ”Nyfiken på dinosaurier” som ”Ta fast Fabian”, ”Harry och dinosaurierna på museet”, ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet”, ”Sigges dinosaurier”
och ”Nyfiken på dinosaurier”. I ”Ta fast Fabian” har några besökare visserligen keps,
men andra har andra huvudbonader som hatt eller basker, som signalerar en något
mer proper klädsel. I ”Nicke Nyfiken på rymdfärd” förefaller kavaj vara normen för
de manliga besökarna. Personer med ”mycket informell klädsel” lyser med nästan total
frånvaro i bilderböckerna. Av klädseln att döma framstår bilderböckernas museer vara
just den bildade medelklassens arena. Men varför är besökarna alls på museet och vem
har egentligen tagit initiativet till besöket? Det dominerande i de undersökta böckerna
är att besökarna har sökt sig till museet av egen fri vilja. Så är det exempelvis i ”Rut &
Knut ställer ut”, ”Snögubben Frasse blir konstnär” , ”Albin Riddare” samt ”Malte möter
Ängel en majkväll på Millesgården” . I boken ”Albin riddare” får vi följa det lilla barnet
Albin som går till museet helt på egen hand. I bokens inledning konstateras att ”Albin
gillar att gå på museum – där finns så mycket spännande att titta på”. I boken ”Malte
möter Ängel en majkväll på Millesgården” får vi på liknande vis följa den lilla nyinflyttade pojken Malte, som har blivit nyfiken på vad som finns bakom den museiport som
finns i hans nya kvarter.
Museer är, som Ehn påpekar, inte sällan en ”arena för familjelivet”.  Så är det också
i flera av de böcker vi undersökt. Barnen ingår inte sällan i en familj och detta påverkar
de aktiviteter de dras in i. I ”Harry och dinosaurierna på museum” måste Sara göra ett
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skolarbete om romarna. Hon ber mamma att köra henne till museet. Mamman för då
in ett annat perspektiv/syfte med museibesöket, när andra familjemedlemmar bjuds
in att följa med: ”Ett besök på museet kunde bli en trevlig familjeutflykt.” Därmed
åker Sara och mamma till museet tillsammans med bokens huvudperson Harry, farmor
och Harrys dinosaurier. Det finns i de böcker vi studerat även exempel där barn släpas
med till museet mot deras egen uttalade vilja. Det är då någon annan som har bestämt
resmålet. I boken ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet” får barnen den ”dåliga
nyheten” att de och deras mammor ska åka till Paris: ”Ni behöver lära er lite om kultur”, säger en av mammorna och försöker se sträng ut. Syftet med besöket på museet
Louvren är främst att se museets allra finaste skatt: Mona Lisa. Barnen är knappast där
av egen vilja. Istället är föräldrarna pådrivande och det är också främst de som vill se
tavlan, även om de samtidigt har tanken om att bilda barnen med besöket. På liknande
medsläpat sätt är det för Noa i ”Noa på museum”. Han får följa med sin mamma och
pappa på museum under sitt sommarlov. Det är föräldrarna som vill titta på konst.
Noa är uppenbart ointresserad – han har tråkigt – och är tydligt medsläpad mot sin
vilja. Men även om någon annan tar initiativet kan besöket vara lustfullt för de medföljande barnen. I böcker som ”Rosas buss” och ”Sigges dinosaurier” tar en vuxen person
initiativet till ett museibesök, men då med barnets bästa för ögonen. I den sistnämnda
boken följer vi Sigge, ägare av minst hundra dinosaurier. Mamman har uppenbarligen
fångat upp sonen Sigges intresse och vill ta det vidare genom att besöka museet.
Sammantaget är besökarna relativt homogena i bilderböckernas museer, men det finns
en dubbelhet kring vem som tar initiativet till besöken. Det finns gott om exempel både
på böcker där besökarna är där av egen fri vilja, men också flera exempel där inte minst
barnen framstår som medsläpade mot deras uttryckliga vilja. Och det är långtifrån alltid
som barnen ändrar på sin negativa inställning under besökets gång. En intressant tendens
är att det framstår som att de museibesökare som framställs vara vana museibesökare verkar ha en trevligare museiupplevelse än de som är mindre museivana. Albin och Malte tar
museet i besittning och njuter, medan Noa och de medsläpade barnen i ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet” njuter allra mest när de får lämna museet igen. Detta
tema ska vi återkomma till när vi nu tittar lite mer detaljerat på vad besökarna gör på
museet under sitt besök.

Vad gör besökarna på museet?
Många faktiska museer har idag introducerat allt fler interaktiva moment i utställningarna. Besökarna får själva avgöra sin rutt genom museet och det som ställs ut får i allt
högre grad även röras av besökarna. Trots fler sådana inslag är det dock förmodligen
fortfarande så att det finns en idealisk, huvudsaklig tänkt besökare som, likt Ehn före159

slår, förutsätts gå ”från monter till monter enligt anvisningarna”. Besökare ska, menar
Ehn, skrida ”högtidligt och nästan förnämt” genom museets salar, stanna och ta sig
tid att läsa och insupa vetande.  Hur väl korresponderar tendenserna i verklighetens
museilandskap med den bild som framträder i de böcker vi undersökt? Hur rör sig besökarna genom museet och vad gör de under sitt besök? Genom dessa två dimensioner
ser vi vilka ideal som bilderböckerna ger kring besökarnas användning av museerna.
I ”Ta fast Fabian” signaleras öppenhet att gå genom museet på vilket sätt som helst.
Samma tendens råder i böckerna ”Snögubben Frasse blir konstnär” och ”Sigges dinosaurier”. I den sistnämnda boken är det Sigge som själv väljer väg genom museet. Han
drar sin mamma i handen. Allra längst i att gå en egen rutt kan kanske den museivane
Albin sägas gå i ”Albin riddare”. Han går till och med in bakom en stängd dörr, där
han hittar en okänd värld och förs tillbaka till den tid då de riddare som kan beses i
utställningen levde. Exempel på ett bilderboksmuseum med en betydligt mer förutbestämd väg återfinns i böckerna ”Kubbes museum”, ”Claude i storstan” samt i ”Nyfiken
på dinosaurier”. I den sistnämnda boken finns det en strukturerande vandringsslinga
att följa för besökarna, där det inte går inte att ta sig hur som helst mellan inslagen.
Om museerna externt uppvisade en mycket homogen arkitektur, bryter bilderböckerna
upp det svart–vita intrycket när det kommer till den mer interna uppbyggnaden av utställningarna, som i olika grad ger besökarna möjlighet att själva utforma sin vandring
genom museet.
Låt oss nu skifta fokus från rörelsemönster till besökarnas mer konkreta aktiviteter.
Mot bakgrund av att bilderböckernas museer i hög grad framstår som utställningshallar
och inget annat förefaller det plausibelt att museibesökarnas aktivitet begränsar sig till att
vara passiva föremålsbetraktare. Mycket riktigt är detta det dominerande temat, men
bilden är inte entydig. I ”Noa på museum” är den centrala aktiviteten att föräldrarna
vill njuta av den utställda konsten. Kommunikativa inslag lyser med sin frånvaro. Inte
ens föräldrarna pratar med Noa om hans egen syn på konsten. Museet framställs som
förmedlande. Sensmoralen blir extra tydlig när ett försök till egna funderingar slutar
med att larmet går och en vakt kommer. Liknande exempel finns i böckerna ”Albin
riddare”, ”Claude i storstan”, ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet” och i ”Nicke
Nyfiken på rymdfärd”. Besökarna är primärt på museet för att titta och på det sättet
njuta av det som ställs ut. Så är det även i ”Snögubben Frasse blir konstnär”. Samtidigt
är det tydligt att flera besökare gör betydligt mer än så. Besökarna som tittar på Frasses
konstverk blir plötsligt sugna på att göra egna målningar, vilket de då tillåts att göra. En
av besökarna tänker utanför målarboxen och börjar istället krama snöbollar.
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När bilderböckernas museer för in interaktiva inslag så sker det annars nästan uteslutande i form av guidning. I ”Malte möter Ängel en majkväll på Millesgården” blir den
levande statyn Ängel en ciceron när Malte uppsöker Millesgården. Men det blir inte
enbart förmedling av kunskaper, utan snarare ett samtal och möte mellan guiden och
besökaren. Även andra interagerande inslag ryms i Maltes museibesök. Till exempel
får han i uppdrag att hitta gömda djur i Carl Milles konstverk. I den mån besökarna
ägnar sig åt andra aktiviteter än att titta eller bli guidade så kommer dessa inslag ofta
från en egen drivkraft, snarare än att museet/personalen för in eller erbjuder dessa inslag. I ”Harry och dinosaurierna på museum” har Sara sökt sig till museet för att lösa
en skoluppgift. Sara ritar av det som finns i utställningen. Det är hon själv som tar
initiativ till detta, utan museets egen inblandning. Andra museibesökare i samma bok
tittar på föremål, de äter och dricker i caféet, medan åter andra snarast verkar betrakta
även själva museibyggnaden. Under lunchen leker barnen i boken lekar som grundar sig
i de tidigare museiupplevelserna. Huvudpersonen Harrys Triceratops leker till exempel
att hen är en grottmänniska. Efter lunchen ändrar besöket karaktär då Harry tar sig an
museet genom att glida på det hala golvet och genom att visa hur man klättrar uppför
montrar. Sedan övergår han till att undervisa och genom detta piggar han upp de tröttnande dinosaurierna. Museibesökarna i ”Harry och dinosaurierna på museum” ägnar
sig onekligen åt en rad olika aktiviteter vid sidan av att titta på utställningarna. Även i
”Vimmelboken” verkar besökarna också ”röra och göra” mycket, vid sidan av att titta
på utställningen.
Detta att museibesökare i bilderböckerna pillar, fotograferar, pekar, diskuterar, klättrar,
skolarbetar, undervisar, äter och målar förekommer dock tämligen begränsat om man ser
till bilderböckerna som helhet. Den dominerande bilden i böckerna är istället tydligt att
museerna är en plats där besökarna tittar på de föremål som ställs ut. Kopplingar kan
här göras till Pierre Bourdieus studier av hur människor rör sig på museer. Han har visat
att det finns tydliga klassmönster kopplade till museibesök. Museerna framstår som en
mer naturlig arena för kulturellt bevandrade. De ”tar museet i besittning” och går hur
de vill mellan salar och montrar och de tänker, associerar och pratar fritt. Besökare med
mindre erfarenhet tenderar att, som även Billy Ehn antydde, röra sig enligt förutbestämda mönster och uppträder mer som att de är på besök på en plats som de själva i någon
mening inte hör hemma i. Den fritänkande snöbollskramaren i ”Snögubben Frasse blir
konstnär” vågar trotsa museets ramar. Det gör även Harry i ”Harry och dinosaurierna
på museum” när han obekymrat glider på golvet och lär sina dinosaurier att klättra på
montrar. Kontrasten är total mot den mer ovane Noa som får vakten efter sig när han
gör ett litet försök att göra något mer än att bara titta och vara uttråkad.
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Gränser för vad besökarna får göra
Många museer är offentligt/gemensamt finansierade. Som sådana institutioner borde
alla vara välkomna till dem. Så är dock inte fallet i bilderböckernas värld. I boken
”Sorro och Seppo försvinner” får Seppo och hunden Sorro påtagliga problem med att
komma in, eftersom hundar inte är tillåtna på museet. De får smita in. Det får även
apan Nicke göra i ”Nicke Nyfiken på rymdfärd”. Men det är inte bara besökare i form
av djur som är måttligt välkomna i bilderböckernas museer och inte ens när besökarna
har kommit in förefaller de vara särskilt önskvärda. I ”Nicke Nyfiken på rymdfärd”
finns regler utskrivna på diverse skyltar. Redan vid varuintaget/personalingången står
det ”Tillträde förbjudet!” och vid jätteödlorna ”Får ej vidröras!”. Vid dörren in till museets laboratorium meddelas att ”Obehöriga äga EJ tillträde”. Sådana explicit utskrivna
regler kan dock ses som undantag. Istället är det vanligen i kontakt med vakter som
regelverket vid museet tydliggörs i bilderböckernas museer. Sådana finns det rikligt av i
de undersöka böckerna.
I flera böcker kretsar hela bokens handling kring mötet mellan besökare och en vakt
vid museet. Vakter förekommer, förutom i nämnda ”Noa på museum”, i böcker som
”Albin riddare”, ”Claude i storstan”, ”Sorro och Seppo försvinner” och i ”Nicke Nyfiken på rymdfärd”. Ibland är vakterna involverade i guidning, men vakter eller vaktmästares primära uppgift är att signalera eller att försöka upprätthålla museets regelverk. I
boken ”Noa på museum” förekommer en vakt som har klädsel som kan sägas utgöra
normen för hur bilderböckernas vaktmundering ser ut. Det rör sig om en tämligen
strikt klädsel med kortärmad blå skjorta, slips och keps av ”vakttyp”. Märken finns på
både axlar och skjortärmen. Vidare har vakten en kom-radio, stor nyckelknippa och
lite ilsken uppsyn. Han förmanar och upplyser om regler. I boken petar Noa lite på
en tavla varpå ett mycket högt larm ljuder. Dörren till rummet stängs så att Noa inte
kan komma ut. Han blir rädd och vakten kommer in: ”Har du rört tavlan?” Noa nickar och vakten meddelar i sin kom-radio att det är falskt larm. Vakten fortsätter sedan
prata med Noa: ”Var är din mamma och pappa? Du får inte gå ensam här.” Museet
framställs inte vara en miljö för alla.
Museer kan också ha ett säkerhetssystem som förhindrar stölder eller förstörelse av
värdefulla och ömtåliga föremål. Detta uppmärksammas i den nämnda boken om Noa
och när barnen i boken ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet” beskådar tavlan
”Mona Lisa” på Louvren i Paris. I boken frågar ett av barnen varför det är glas framför tavlan. ”Det är pansarglas” förklarar mamma och berättar att det är en av världens
mest värdefulla tavlor och att tavlan redan varit stulen en gång. Värdefulla museiföremål nämns också i ”Blåbärspatrullen söker en skatt” . Tendensen att framställa museet
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som en Skattkammare känns här igen. Men det är ingen enhetlig bild som presenteras.
I en bok som ”Harry och dinosaurierna” återfinns visserligen vissa föremål bakom skyddande glas. Andra står dock helt utan skydd och det framstår som fullt möjligt att gå
fram och klappa den sabeltandade tigern eller den egyptiske mumien som förekommer i boken. I böcker som ”Vimmelboken” , ”Nyfiken på Dinosaurier” och ”Sigges
dinosaurier” är det på liknande sätt möjligt för besökarna att komma i närkontakt med
det som ställs ut. I ”Vimmelboken” står barn på Vasaskeppets master och på däck står
även vuxna, uppenbart obekymrade om skeppets hållfasthet. En besökare går med en
barnvagn uppe på en tavla (!) medan ett annat barn sitter på ett trappräcke. En boll har
placerats på en staty och bilden av ett mycket tillåtande museum målas upp, där även
kringspringande katter, fåglar, möss och till och med rådjur verkar vara tillåtna att besöka utställningarna. I ”Harry och dinosaurierna på museum” rör en av de besökande
dinosaurierna vid de utställda anfäderna. I ”Ta fast Fabian”, som förefaller utspela sig
på en variant av Tekniska museet i Stockholm, är det fullt möjligt att gå i närkontakt
med föremålen. Ett par barn har till och med klättrat upp på ett upphängt utställt flygplan. I boken ”Rosas buss” går det på liknande sätt utmärkt att kliva in i bussen som
Rosa Parks satte sig i när hon skrev historia den  december . Dessa exempel ligger
möjligen i linje med den ”hands-on”, ”learning-by-doing”-pedagogik som inte sällan är
vägledande på institutioner som tekniska museer eller Science center. 
Sammantaget finns det två huvudsakliga tendenser när det kommer till bilderboksmuseernas regelverk. Å ena sidan kan museerna tecknas som en tillåtande arena där
närkontakt med föremål och lustfull lek framstår vara tillåtet. Detta ligger i linje med
Hillströms och Beckmans resonemang med museer som strävar efter att vara en Historieteater, där publikens egna aktiviteter och intressen utgör grunden för museibesöket.
Detta är museer med en egalitär framtoning där museet själv släpper på kontrollen 
och där besökarna tillåts ta museet i besittning på det sätt som Bourdieu beskriver att
kulturellt erfarna besökare gör.  Å andra sidan finns flera exempel på bilderboksmuseer
där ett diametralt motsatt synsätt råder. I böcker som ”Sorro och Seppo försvinner”
och inte minst ”Noa på museum” kretsar hela handlingen kring hur museet är en plats
där besökarna verkligen behöver hålla sig i skinnet för att undgå vakternas vrede. Den
generella bilden i bilderböckerna är att de minst vana museibesökarna har störst anledning att passa sig för museets vakter, medan de vana museibesökarna har mindre problem med vakterna. Detta är en av studiens mest centrala iakttagelser.
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I ”Noas museum” dras den uttråkade Noa med på museum av sina föräldrar.
Han råkar sätta igång larmet och en vakt skäller ut honom. En glass efteråt lindrar
det traumatiska museibesöket.

Vakter skildras på ett likartat sätt i flera av bilderböckerna. Här ses exempel
på uniformerade vakter i, från vänster, ”Albin Riddare”, ”Sorro och Seppo”
samt ”Claude i storstan”.
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Sammanfattande reflektioner
Vilken sammantagen bild av museibesöket ger bilderböckerna? Hur roligt är det egentligen att gå på museum? I ”Rut & Knut ställer ut” har besökarna sökt sig till utställningen av egen vilja och verkar stortrivas. På liknande sätt är museibesöket i ”Albin
riddare”, ”Harry och dinosaurierna” och i ”Vimmelboken” mycket lustfyllt. I ”Claude i
storstan” kan stor entusiasm noteras: ”Han tyckte mycket om att titta på saker och ville
sätta igång genast.” Sorro och Seppo hamnar visserligen på museet mest av en slump i
”Sorro och Seppo försvinner”, men när de kommer in på museet tycker de att det är ett
fint ställe med många tavlor att titta på. Inte ens en ilsken vakt får dem på andra tankar. I ett par böcker skymtar mer nyanser. I ”Malte möter Ängel en majkväll på Millesgården” blir Malte trött till slut, men det är sammantaget ändå ett fantastiskt museibesök han är med om. I ”Rosas buss” är Ben inte övertygad om museets förträfflighet från
början, men han blir övertygad under besökets gång. I ”Sigges dinosaurier” skymtar
också nyanser. Sigge verkar gilla att åka med sin mamma till museet och besöket görs
uppenbart med Sigge i åtanke. Väl hemma igen är Sigge dock trött och när mamma
frågar vilken dinosaurie som var bäst säger Sigge ”den här” och kramar om en av sina
egna dinosaurier. Det bästa verkade till syvende och sist ändå finnas utanför museet.
Liknande tendens återfinns i boken ”Blåbärspatrullen och Mona Lisa-mysteriet”. Allra
tråkigast verkar stackars Noa ha i ”Noa på museum”. Noas mamma och pappa tar med
stora ögon och halvöppna munnar in tavlorna på museet. Noa ser däremot trött och
ointresserad ut redan vid besökets inledning. Blicken verkar riktad ut i tomma intet,
axlarna hänger och händerna är djupt nerkörda i fickorna. Han gillar inte museer: ”Där
är för många tavlor. Det är inte roligt. ... Noa går och går. Det är många rum. Han blir
trött i benen.” Han sätter sig på en bänk och suckar och vilar och konstaterar att han
hellre vill vara ute i solen. När han plötsligt fattar tycke för en tavla leder den till larm
och vakter. Det hela blir snarast en traumatisk upplevelse och även i denna bok finns
det bästa utanför museet. Pappa tar Noas hand: ”Nu går vi ut och sätter oss i solen.”
”Och äter glass!” säger Noa. Efter dramatiken med vakten och det tråkiga museet blir
belöningen en glass i solen.
Vi nämnde i kapitlets inledning, med hänvisning till Hellsing och Axell, att barnböcker är pedagogiska verktyg som bär fram värderingar och förhållningssätt.  Vad är
då det för budskap rörande museum som förs fram till de barn som potentiellt läser
dessa böcker? De museer som dominerar i böckerna är tempelliknande institutioner
där ett Skattkammarideal dominerar med värdefulla och exklusiva föremål. Museerna
behöver egentligen inte besökarna, utan är primärt samlingsorienterade. De museer som
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porträtteras i böckerna är främst naturhistoriska museer (inte sällan med dinosaurier) och
konstmuseer. De besökare som porträtteras i majoriteten av böckerna rör sig stillsamt
mellan utställningsföremålen och de är huvudsakligen vuxna. Är då museer överhuvudtaget platser för barn? Är de platser som är öppna för alla eller främst för vuxna och
kanske till och med främst för en vuxen kulturell elit? Inga av de skildrade museerna
i böckerna verkar huvudsakligen riktade till barn och museerna uppvisar dessutom få
eller inga interaktiva moment där barn och andra besökare får möjlighet att göra egna
”hands-on”-erfarenheter. Det som porträtteras är främst klassiska utställningar där besökare förväntas stillsamt betrakta och begrunda. Detta betyder så klart inte att detta är
exakt vad besökarna gör under sin vistelse på museet. Forskare (t.ex. Rasmusen )
inom det barndomssociologiska fältet pekar på en diskrepans mellan det sätt platser
(skolgårdar, lekplatser med mera) planerats på (av vuxna) och det sätt som barnen de
facto använder dessa på.  Barn tar för sig, använder och fyller platser med nya betydelser. Inte sällan väljer barn att leka och vistas på platser som främst egentligen är tänkta
för vuxna (parkeringsplatser, grovsoprum med mera), platser som inte är lekplatser. De
approprierar dessa platser och använder dem efter eget huvud. Så är fallet även i de
böcker som studerats i denna undersökning. Till exempel bryter barnen mot konventionerna och använder museet på icke avsedda sätt genom att glida på golven och gå
in bakom förbjudna dörrar. Det bör i sammanhanget dock nämnas att det även finns
exempel där barnen i böckerna själva påminner sina medbesökare om de normer som
reglerar hur besökare förväntas bete sig.
Det är här dock viktigt att minnas att populärkulturens uppgift inte primärt är att
spegla en ”verklighet” på ett ”korrekt” sätt. Den har istället som syfte att roa och förenklingar och lek med stereotyper är nödvändiga för att få berättelserna att fungera. I
fallet museiskildringar i bilderböcker är det ändå svårt att bortse från de många negativa skildringarna av museer som finns i bilderboksfloran. Som konstaterades i textens
inledning tenderar forskning inom området fastslå att populärkultur är med och formar föreställningar om tillvaron. Om barns föreställningar om museer formas av bilderböckernas skildringar finns det anledning att peka ut de många negativa museiskildringarna som studiens främsta resultat. Det borde mot en sådan bakgrund finnas viss
oro för den framtida besöksstatistiken. Att de mest negativa museiskildringarna kretsar
kring de minst museivana besökarna sätter också ljus på de klassmönster som Pierre
Bourdieu har uppmärksammat. Som Ehn påpekar kan även faktiska museer ha svårt
att genomföra verklig förändring, trots en många gånger uttalad ambition att förändra
sin verksamhet. Klart är dock att de verklighetens museer som försöker bredda sina
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målgrupper och som försöker transformera sig i riktning mot att i högre utsträckning
bli Historieteatrar inte får särskilt mycket hjälp av bilderböckernas museiskildringar.
Bilderböckernas museer är generellt inte särskilt publiktillvända, utan ger bilden av
museerna som en plats för mer eller mindre fantastiska föremål. Bilderböckernas museer framstår i hög grad vara Sakarkiv eller Skattkammare. För ett barn framstår bokens
tillkomstår inte som väsentligt, och i sökningen av bilderböcker till den här studien
har snarast förekomsten i dagens bokläsandeutbud – oavsett tillkomsttid – stått i förgrunden. Det tål ändå att påpekas att tendensen att utmåla museer som Sakarkiv eller
Skattkammare framstår som påtaglig i såväl äldre som nyutgivna böcker. Det är ändå
värt att notera att studiens två äldsta böcker, båda från -talet, har ett helt renodlat
Sakarkiv- och Skattkammarideal där museets uppgift enbart är att visa upp föremål,
bedriva forskning och där besökarna själva inte tillför något i utställningen. De är där
för att med andakt beskåda det som ställs ut. Detta rimmar illa med de förändringsprocesser som det faktiska museilandskapet har genomgått under de senaste decennierna.
Alla museer är inte, med Hillströms och Beckmans termer, Historieteatrar, men det är
i den riktningen många museer rör sig. Denna strömning går att se mycket lite av i de
undersökta bilderböckerna, även i de som har getts ut under de senaste åren. Istället
återges i någon mening stereotypa och delvis obsoleta föreställningar av vad ett museum är. Den mycket traditionella uppfattningen av hur en museibyggnad ser ut sprids
på bred front i bilderböckerna, medan ett nybyggt verkligt museum troligen skulle se
mycket annorlunda ut. Detta mycket tydliga tema kan sägas vara symptomatiskt även
för andra aspekter av museerna såsom arbete med breddade målgrupper, grad av interaktivitet och så vidare.
Bilderböckernas primära uppgift är att ge en upplevelse i nuet och en glädje för stunden. Samtidigt vidareförmedlar bilderböcker påtagligt ofta stereotypa bilder av museer
som många faktiska museer har ägnat stor kraft åt att bryta ner. Denna insikt har såväl
lärare, som föräldrar och i förlängningen barnen själva i uppgift att reflektera över. För
att knyta an till Cecilia Axells nämnda studie kan vi konstatera att om det finns en
didaktisk intention kvar i barnböcker kring teknikhistoria, finns det på samma vis ett
och annat att arbeta med när det kommer till liknande intentioner kring hur museer
framställs. ■
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Kanske är historieundervisningen nu så anorektisk att
den enbart är en fasad utan bakgrund eller innehåll? Vad
kan vi göra åt situationen?
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