
Exkursion	  till	  Naturhistoriska	  Riksmuseet	  
	  

	  
	  
En	  stor	  del	  av	  Samuelssons	  kritik	  baserar,	  sig	  precis	  som	  i	  Donna	  Harraways	  
nästan	  80	  år	  äldre	  artikel,	  på	  vad	  hon	  tycker	  är	  en	  gravt	  felaktig	  spegling	  av	  
naturen.	  På	  vilka	  sätt	  kan	  hennes	  kritik	  vara	  relevant	  i	  ett	  miljöhistoriskt	  
sammanhang?	  Använd	  er	  gärna	  av	  frågeställningarna	  som	  Samuelsson	  använde	  i	  
hennes	  avhandling	  som	  inspiration	  till	  arbetet	  med	  artikeln:	  

• Hur (re)produceras natur/kultur – dikotomin och vilka olika uttryck tar den 
sig?  

• Hur förstås/presenteras människan och människans plats i naturen?  
• Vilka berättelser berättar utställningarna och vilka traditioner vilar de på? 

Exempelvis upplysningens stora framstegsberättelse kontra 
undergångsberättelsen, kampen för överlevnad?  

• Hur behandlas och gestaltas miljöproblematiken? Har ekologiska synsätt slagit 
igenom och hur kommer det i så fall till uttryck?  

• Hur kommer värderingar om normalitet till uttryck? Reproduceras eller 
dekonstrueras stereotyper?  

Samuelsson	  är	  genusvetare	  och	  en	  stor	  del	  av	  hennes	  forskning	  handlar	  om	  
normalitet,	  eller	  på	  vilket	  sätt	  museet	  visar	  vad	  som	  är	  normala	  individer	  och	  
normala	  beteenden.	  Men	  frågorna	  ovan	  kan	  belysa	  mer	  än	  könsmaktordning	  och	  
heteronormativitet.	  	  Vilka	  andra	  maktstrukturer	  kan	  du	  hitta	  i	  utställningarna	  på	  
museet?	  Slutligen	  kan	  du	  även	  fundera	  på	  följande	  frågor:	  
	  

• Hur	  framställs	  historiska	  samhällens	  relation	  till	  och	  nyttjande	  av	  
naturen?	  

• I	  utställningen	  Jorden	  och	  livets	  historia	  finns	  det	  en	  mindre	  berättelse	  
med	  namnet	  ”	  Stora	  ut-‐	  döenden:	  livet	  går	  ,	  livet	  kommer.”	  Vad	  är	  syftet	  
med	  den	  berättelsen	  och	  hur	  skiljer	  den	  sig	  från	  Pontings	  narrativ	  om	  
utdöenden?	  	  

• Johan	  Redin	  jämförde	  museernas	  samlingar	  med	  skräp	  och	  ifrågasatte	  om	  
det	  finns	  någon	  skillnad.	  Hur	  ser	  du	  på	  de	  olika	  utställningarnas	  funktion	  
och	  på	  vad	  som	  är	  poängen	  med	  ett	  naturhistoriskt	  museum?	  Vad	  finns	  
det	  för	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  att	  representera	  ett	  historiskt	  förlopp	  
eller	  en	  tidsepok	  med	  ett	  systematiskt	  urval?	  Kan	  det	  göras	  på	  något	  
annat	  sätt?	  

• Kan	  samhället	  lära	  sig	  något	  från	  de	  historiska	  perspektiv	  som	  förmedlas	  
av	  NRM?	  


