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SAMARBETEN
• Forskning ekonomisk historia: Avdelningen för ekonomisk historia vid  

Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet.
• Pedagogik matematik: Nationellt centrum för matematikutveckling,  

Göteborgs universitet
• FunkTek. Ett projekt som handlar om att alla människor oavsett 

funktionsvariation ska kunna besöka och uppleva museum.



BERÄTTELSE 
Den övergripande berättelsen handlar om värde och hur värden relaterar till 
pengar, idag och ur ett historiskt perspektiv. Med utgångspunkt i museets 
klassiska myntsamling för vi ett resonemang som leder in på lån och 
bankväsendets uppkomst. Med hjälp av high-lights ur museets samlingar 
vidgar vi värdebegreppet och låter föremål illustrera tio andra typer av 
värden än de ekonomiska. 

GESTALTNING
Utställningslokalen med unika valv från 1700-talet har i sig en nästan 
sakral karaktär vilket vi förstärkt för att föra tankarna till skattkammare och 
för att skapa en stämning med samma ton som titeln Värdefullt. 

Gestaltningen speglar innehållets krock mellan tradition och nytänkande. 
Klassiska element som tydliga ledstråk och tunga montrar med sammet 
känns moderna genom val av accentfärger, lättheten i föremålens montering 
och ljussättningen som spelar på kontraster mellan mörkt och ljust. 

En stor utmaning låg i att tillgängliggöra lokalen - med ett ojämnt men 
vackert stengolv - och få till en ramp upp till en nödutgång. En spång som 
går över i en ramp byggdes extra bred för att ta för sig och bli en bärande 
del av utställningsformen. En dynamisk känsla skapades genom att stråken 
går på diagonalen med rummets naturliga riktning. 

PUBLIKVÄNLIGHET 
Genom digitala texter i en app kan besökare välja mellan att lyssna eller 
läsa och välja svenska, lätt svenska, engelska eller teckenspråk. I appen 
finns dessutom förstoringsbara bilder på alla föremål, länkar in i vår 
databas Carlotta och bakom-kulissen-filmer. Appen finns på läsplattor i 
utställningen, i enheter som går att låna men går också att ladda hem till 
sin egen telefon. 

Fem av föremålen har 3D-printats, tre i skala 1:1 och två mynt i skala 1:10. 
Att få möjlighet att känna på föremålen ger en bättre förståelse, speciellt 
för de med nedsatt syn. Föremålen syntolkas även i föremålstexterna. 



METOD
Redan i ansökan av projektpengar skrevs det in att lärande och utveckling 
för museets personal var en del av projektets mål. Det gav oss mod att ge 
oss på nya utmaningar. Vi som kulturhistoriskt museum speglar för första 
gången ekonomi, vilket gett oss nya perspektiv på våra samlingar. En annan 
nyhet är museilektioner i matematik. För att lyckas med det tog vi hjälp 
av Nationellt centrum för matematikutveckling vid Göteborgs universitet, 
vilket gett oss nya pedagogiska metoder att arbeta med.

Alla montrar är tillgängliga från spången eller rampen. 

Entré



Bilden användes som 
kampanjbild och är det första 
besökaren ser i utställningen. 
Den sätter en dramatisk ton för 
utställningen och visar upp en 
kronkåsa som ställs ut.

Vy från ingången.



För att undvika en återvändsgränd lät vi rampen gå ut i en trappa som också  
fungerat som läktare för grupper eller scen för pedagoger.

Eftersom texterna lyfts ut ur rummet och in i en app  
hamnar det visuella fokuset på föremålen. 



Barnskor illustrerar begreppet affektionsvärde. I en film pratar vår konservator om 
hur det kommer sig att vi nästan bara har barnskor från rika familjer. 

Vi tog in en extern textredaktör som bearbetade det underlag 
som föremålsintendent och pedagog tagit fram. 



En brokig samling smycken, 
fickur och ett hederssvärd 

 är monterade för att likna ett 
smyckeskrin  utan tyngdkraft.

Genom ett spel som går ut på att handla 
med äldre tiders pengar gestaltar vi hur 
komplicerat äldre tiders valutor förhöll 
sig till varandra och hur det matematiska 
system vi har idag, med en 10-bas, 
underlättar räkning.


