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FÖRORD

Så står jag vid vägs ände och känner mig lite vilsen. Uppsatsen är så gott som färdigskriven och ett 
härligt lugn börjar sprida sig i kroppen. Jag hann! Jag hann skriva klart uppsatsen. Våren har varit 
lite kaotisk och det är inte alltid jag har lyckats lägga så mycket tid på uppsatsen som jag velat, men 
ändå blev den klar. Jag har dessutom lärt mig en massa saker på vägen. Jag har börjat förstå 
Foucault och hans teorier på ett helt annat plan och jag har fått en otrolig insikt i museipedagogiken,  
en inriktning inom museologin som jag ändå var intresserad av redan sen förut. Nu är jag om 
möjligt ännu mer intresserad och än mer dedikerad till att få fortsätta utforska museipedagogiken.

Den här uppsatsen skulle dock inte finnas till utan några personer som på olika sätt har hjälpt mig 
under skrivandets gång. För det första vill jag tacka mina informanter på Västerbottens museum. 
Tack Ulrika Grubbström, Maine Wallentinsson, Helena Forsberg och Åsa Stenström för intressanta 
och givande intervjuer. Sedan vill jag även tacka Karin Larsson, bibliotekarie på Västerbottens 
museum för att jag med mycket kort varsel fick spendera en dag i museets bibliotek och ta del av 
några av era tidskrifter. Sist och slutligen vill jag tacka min handledare, Torkel Molin, som har varit  
ett stöd med sin positiva attityd och sina handfasta tips.

Umeå 29:e maj 2012

Erica Kolppanen
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1. INLEDNING

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, 
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the 
tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, 
study and enjoyment.1

Citatet är taget från stadgan för International Council of Museums (ICOM). Här fastslås vad ett 
museum är enligt organisationen, alltså vad det är som gör ett museum till ett museum. Ett museum 
ska enligt citatet samla, vårda, forska, förmedla och visa upp. Det är de två sista uppgifterna som 
jag tar fasta på i min uppsats. Beroende på hur man ser saken är dessa två uppgifter i olika 
utsträckning delar av den museipedagogiska praktiken, vilken kan ses som den tolk som översätter 
museet och dess intentioner till besökarnas språk så att dessa kan förstå det de ser, hör och känner. 
Genom att i min uppsats både ta fasta på skrivna dokument på överstatlig, statlig och lokal nivå 
samt intervjua museipersonal vill jag ge en viss inblick i museipedagogiken och hur olika 
institutioner, med fokus på det enskilda museet, ser på museipedagogiken.

Ett museums förmedlande uppdrag är en viktig del i dess helhetsarbete. Genom förmedlingen och 
det museipedagogiska arbetet får museet en direktkontakt med sina besökare och i vissa fall även 
med hela det omkringliggande samhället vari det verkar. Trots den vikt museipedagogiken innehar 
är forskningen inom ämnet i Sverige gles och från museologiskt håll är den så gott som obefintlig. 
Ändå finns det bland museianställda ett sätt att tänka kring museipedagogik, en diskurs som för dem 
definierar vad det är museets utåtriktade verksamhet handlar om. Det är i denna diskurs som jag 
tänker botanisera och orientera mig i denna uppsats.

Jag har under hela min museologiska utbildning intresserat mig för museipedagogiken. Både dess 
teori och praktik är intressanta och mångbottnade fält vilka kan ge mycket information om museet  
som fenomen och institution i forskningsprojekt inom ämnet. Därför har jag med förundran och 
vantro gång på gång konstaterat att denna forskning lyser med sin frånvaro i Sverige. Jag hoppas på 
att i uppsatsen kunna belysa den aktuella museipedagogiska diskursen ur ett svenskt perspektiv. På 
så sätt kan jag lägga en liten bit i det ännu glesa pussel som är den akademiska världens bidrag till  
den museipedagogiska diskussionen. Kanske kan jag även få en ledtråd till varför musei-
pedagogiken är så underrepresenterad i forskningen kring museer genom att titta på attityder 
gentemot museers pedagogik på högre nivå.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på hur auktoritativa organisationer och organ samt 
museianställda själva skriver och pratar om museipedagogik. Jag tänker undersöka hur institutioner, 
organisationer och människor kopplade till museer på ett eller annat sätt uttrycker sig kring 
museernas publika verksamhet och om samspelet med besökarna. I grunden kommer det att bli en 
undersökning av ett svenskt museums pedagogik. Tanken är inte att undersöka själva de 
pedagogiska metoderna eller hur väl pedagogiken fungerar eller museibesökarnas upplevelser. Jag 
ska istället koncentrera mig på museets personal och deras syn på museipedagogiken. Deras 
uttalanden och attityder kommer att sättas i en kontext bestående av rapporter, undersökningar och 
styrdokument skrivna av institutioner, organisationer och individer vilka på ett eller annat sätt är  
kopplade till eller har makt över de svenska museerna. På detta sätt vill jag visa på att den 

1 ICOM, ICOM Statutes (Wien, 2007), Article 3, Section 1, hämtad på ICOMs hemsida http://icom.museum/who-
we-are/the-organisation/icom-statutes.html, 2012-03-10.
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museipedagogiska diskurs som har inflytande i den svenska musei-världen visar sig på olika nivåer, 
allt från en internationell till en nationell och ända ner till en lokal och individuell nivå. Den  
individuella museianställdas yttranden och åsikter om museipedagogiken är en delmängd i den 
övergripande diskursen. I slutänden vill jag ha tagit ett första steg i att besvara en så stor fråga som: 
Vad är museipedagogik för dem som sysslar med museipedagogik?

1.1.1 Frågeställningar

– Hur framställs museipedagogik i rapporter, styrdokument och undersökningar samt av 
aktörer, vilka är relevanta för den svenska museipedagogiken? Vilka värdegrunder och 
attityder till museipedagogik framkommer i dessa texter och hos dessa aktörer? Vilken 
museipedagogisk diskurs framkommer i texterna?

– Hur ser ett lokalt svenskt museum på museipedagogik? Vilken del av den museipedagogiska 
diskursen omfamnar museet?

– Hur ser det lokala museets personal på museipedagogik? Vilka attityder har museets 
pedagoger gentemot sitt yrke och sin uppgift? Hur passar de museianställdas, både 
pedagoger och icke-pedagoger, uttalanden in i den övergripande diskursen?

1.2 Teori och metod

1.2.1 Teori

För att skapa en ram utifrån vilken jag ska försöka förstå mig på den svenska museipedagogiken 
kommer jag att utgå ifrån några teoribildningar och begrepp. Det viktigaste begreppet för mig i  
denna uppsats är diskurs. Diskursbegreppet och diskursanalysen i den här uppsatsen är centrala och 
kommer vara mina utgångspunkter till hur jag griper mig an mitt material.

1.2.1.1 Diskurser, språk och konstruktioner

Diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt  
accepterat som 'sant', 'trovärdigt', 'förnuftigt', 'gott', med mera. Diskursens gränser eller bopålar visar  
därmed också vad som inte är möjligt att säga i ett visst sammanhang.2

Diskurs är ett begrepp som som är starkt kopplat till språket och till vår syn på vad som är sant.3 Det 
är inte sanningen i sig som är relevant utan konstruktionen av sanningen, hur den framställs och vad 
ett visst samhälle eller en viss gruppering för tillfället är överens om är sant. En diskursanalys tar 
fram dessa sanningar och upptäcker de diskurser som är rådande och vilka som inte får komma till 
tals.4 En diskursanalytiker är inte intresserad av att finna några riktiga sanningar bortom diskursen 
utan intresserar sig för vad som ses som sanningar och vilka konsekvenser dessa sanningar kan få.

Den franske filosofen Michel Foucault är den person som främst brukar kopplas samman med 
diskursbegreppet. Han utvecklade sina egna teorier kring begreppet och gjorde idéhistoriska djup-

2 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok (Lund, 2003), 21.
3 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970 (1971), 

sv. övers. Mats Rosengren (Stockholm, 1993), 7-8.
4 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sv. övers. Sven-Erik Torhell 

(Lund, 2000), 28.
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dykningar med vissa språkliga begrepp som fokuspunkter. I Diskursens ordning skriver Foucault 
om två olika typer eller grader av diskurser vilka existerar parallellt med varandra.5 Den ena sortens 
diskurs är en flyktig, uttalad diskurs vilken ständigt förändras genom att den skapas, finns och 
försvinner för att ersättas av nya uttalanden. Den andra typen av diskurs är den mer underliggande 
och övergripande diskursen, den som ständigt finns närvarande, vare sig den i ett visst ögonblick är 
uttalad eller ej. Ett exempel på en flyktig diskurs kan vara ett visst uttalande i ett samtal, medan  
lagtexter och policydokument hör till de fastare diskurserna.

Vidare diskuterar Foucault hur olika discipliner och ämnen har sina egna diskurser och hur dessa 
diskurser kan vara svåra att genomtränga för en utomstående. En disciplin består av både sanningar 
och misstag, alltså inte bara av det stoff och de uttalanden vilka är inkluderat i diciplinens sanningar  
utan även av allt det som är exkluderat och ses på som misstag och osanningar. Vad som ingår i en 
disciplin bestämmer disciplinens representanter långt själva genom att använda språket och i sitt  
språkbruk lyfta fram en viss slags språkanvändning samt utestänga andra språkanvändningar från 
disciplinen.6

1.2.1.2 Makt

Till diskursen och språkbruket är begreppet makt nära sammanknutet. Diskurs handlar på ett grund-
läggande plan, förutom om språket och dess användning, även om förbud mot en viss användning 
av språket, precis som jag beskrev här ovan angående disciplinernas diskurser. Det handlar om vad 
som är normalt och onormalt, naturligt och onaturligt samt vad det är acceptabelt att prata om och 
vad som inte är det. Dessutom ingår det i diskursbegreppet vem det är som får prata och vem som 
inte får det.7

Maktbegreppet hos Foucault står inte för en makt utan för flera makter. De verkar i ett komplicerat 
växelspel där olika dominanser och underordningar bildar ett nätverk av styrkeförhållanden. 
Ojämlikheter vilka vi i samhället kan uppfatta som diskrimineringar av olika slag eller klassklyftor  
uppstår genom diskursernas maktrelationer. På grund av nätverket av makt finns det också ett 
nätverk av motstånd vilket möjliggör förändringar. Tack vare dessa förändringsmöjligheter kan 
diskurserna och maktförhållandena alltid förändras. De är aldrig helt statiska.8

1.2.1.3 Begrepp och begreppsanvändning

I uppsatsen har jag använt mig av en del olika begrepp och eftersom en del av det jag gjort handlar 
om att behandla just språk och begrepp så är det på sin plats med en kort presentation och förklaring 
av just de olika begrepp som förekommer i uppsatsen. Vissa av begreppen förklaras och definieras 
vidare senare i uppsatsen.

Det centrala begreppet i den här uppsatsen är pedagogik och museipedagogik. Pedagogik är den 
övervägda förmedlingen av kunskap, åsikter och information. Pedagogiken innefattar i en än vidare 

5 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970 (1971), 
sv. övers. Mats Rosengren (Stockholm, 1993), 16.

6 Ibid., 22-25.
7 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970 (1971), 

sv. övers. Mats Rosengren (Stockholm, 1993), 7-8.;  Michel Foucault, Sexualitetens historia, Del 1 – Viljan att  
veta (1976), sv. övers. Britta Gröndahl (Stockholm, 1980).; Michel Foucault, Vetandets arkeologi (1969), sv. övers 
C G Bjurström, 2:a sv. Upplagan aktualiserad av Sven-Erik Torhell (Lund, 2002).

8 Michel Foucault, Sexualitetens historia, Del 1 – Viljan att veta (1976), sv. övers. Britta Gröndahl (Stockholm, 
1980) 119-120.; Michel Foucault, Diskursernas kamp, urvalsvolym, red. Thomas Götselius & Ulf Olsson 
(Stockholm, 2008), 209.
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definition även de faktiska lärandeprocesserna hos den person som mottar det förmedlade 
budskapet. Många aktörer och forskare använder sig i museipedagogikssammanhang av andra 
begrepp som synonymer eller nästan som synonymer för pedagogik. Dessa begrepp är didaktik, 
förmedling, undervisning, utbildning, kommunikation och bildning. Alla dessa ord har lite olika 
innebörder, men de handlar alla om vad museet gör i sin utåtriktade verksamhet. De handlingar eller 
hållningssätt som dessa begrepp står för i detta sammanhang syftar till att ge kunskap och lärdom 
till besökarna. Jag kommer att främst använda mig av pedagogik-begreppet i denna uppsats 
eftersom det är det vanligaste begreppet i texter om ämnet och för att det ger signaler om ett  
genomtänkt och ändå icke-myndighetsstyrt handlande, till skillnad från exempelvis förmedling som 
inte är en lika genomtänkt handling och utbildning som starkt kopplas samman med skolornas 
styrda lärande.

Lärande är i sig ett begrepp som kan vara värt några förklarande ord. I denna uppsats används 
lärande som ett vitt begrepp som innefattar individens förändrade uppfattning av och attityd till sin  
omgivning eller till sig själv.9 Lärandet är en process och den behöver ingen särskild kontext, så 
som en skola eller ett museum, för att kunna ske. Ett av lärandets utfall är kunskap. Andra utfall kan 
vara exempelvis attityder, värderingar, erfarenheter och praktiska färdigheter. Kopplat till lärandet  
är även de två begreppen livslångt lärande och sociokulturellt lärande. Det livslånga lärandet är en 
samtida diskurs inom politik och pedagogik och har med dagens kunskapssamhälle att göra där det 
är viktigt att hela tiden utvecklas som människa och lära sig nya saker. Det socio-kulturella lärandet  
har sin grund i den sovjetiske pedagogen Lev Vygotskijs åsikter om lärandet som något som sker i 
ett socialt sammanhang.10 Enligt den sociokulturella lärandeteorin sker lärandet i mötet mellan 
människor och språket är en viktig komponent i lärandet. Lärandet går heller inte bara åt ett håll  
utan från varje möte tar båda parterna med sig lärdomar därifrån.

Slutligen kopplar jag även museipedagogik till postmodernism och främst till teorier kring det  
postmoderna museet. Kylie Message skriver om the New Museum och Eilean Hooper-Greenhill 
skriver om the Post-museum. Båda definierar det postmoderna samhällets museer som institutioner 
med en mer flytande och strukturlös syn på kultur, historia och konst än tidigare tiders museer samt 
med en problematiserande syn på sanning och autenticitet.11 Idealet är komplexa museer med ett 
intresse för sin sociala och kulturella kontext vilka vill lämna synen på museer som stela och platsen 
enbart för finkultur bakom sig genom att aktivt delta i samhällsdebatten och själv skapa samtal och 
visa på en levande kultur istället för en kultur frusen i tiden.

Vid presentation av olika källor och redogörande för deras innehåll och åsikter har jag använt mig 
av de begrepp som källan nyttjar. Orsaken härtill är att ytterligare betona just dessa källors språk-
bruk och begreppsanvändning.

1.2.2 Metod

För den här uppsatsen har jag läst olika styrdokument, undersökningsrapporter, policydokument, 
konferensrapporter, tidskriftsartiklar och riktlinjer vilka är relevanta för museer och musei-
pedagogik i Sverige. Jag har även tagit del av ett specifikt museums styrdokument. Jag har under 
rubriken 'Avgränsningar och Källor' uppgett en mer detaljerad redogörelse för de dokument och 
texter som jag arbetat med under uppsatsens tillkomst. De texter som jag har läst är alla skrivna av 

9 Agniaszka Bron & Lena Wilhelmsson, ”Lära som vuxen” i Lärprocesser i högre utbildning, red. Agniaszka Bron 
& Lena Wilhelmsson (Stockholm, 2004), 8-19, 14.

10 Roger Säljö, Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm, 2000).
11 Kylie Message, New Museums and the Making of Culture (Oxford/New York, 2006).; Eilean Hooper-Greenhill, 

Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (London, 2007).
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museiprofessionella eller framtagna av olika myndigheter vilka genom sin myndighetsmakt har 
någon slags inflytande över museerna och dessas anställda. Texterna är därför alla en del av den 
aktuella diskursen inom museipedagogiken i Sverige.

För att få mer orientering inom museipedagogiken på en lokal nivå har jag även utfört fyra 
intervjuer med olika anställda på ett museum. Jag valde just intervjun som metod eftersom jag i  
uppsatsen är intresserad av den museipedagogiska diskursen och hur individer och organisationer 
talar om museipedagogik. Metoder som observationer eller enkätstudier skulle inte ha varit lika 
passande för insamlandet av sådant data. Inte heller är jag intresserad av vad besökarna anser om 
museets pedagogik, varför de inte är involverade i mina intervjuer. 

Museet som informanterna arbetar på är Västerbottens museum, samma museum som vars styr-
dokument jag tagit del av. Jag valde museet eftersom det är ett av landets länsmuseer och här-
igenom har ett visst uppdrag och en viss standard. Jag visste även sen innan att Västerbottens 
museum arbetar mycket aktivt med museipedagogik, något som var viktigt för att jag skulle kunna 
genomföra min uppsats på tänkt sätt. På ett museum utan en aktiv museipedagogik kunde jag inte 
vara säker på att det fanns särskilt många åsikter i ämnet. Eftersom jag dock har haft en viss för-
förståelse för museet och dess pedagogik och föreställningar kring pedagogik har jag fått acceptera 
att detta givetvis färgat min uppsats på ett eller annat sätt.

De museianställda som jag intervjuade var två av museets pedagoger, museets chef samt en etnolog, 
tillika avdelningschef för avdelningen Undersökningar och Samlingar. Jag ville ha både pedagoger 
och icke-pedagoger med i min uppsats för att kunna ta del av uppfattningar om museipedagogik på 
ett bredare plan än enbart hos pedagogerna själva. Bland icke-pedagogerna ville jag även gärna att  
museichefen skulle vara en informant i och med att hon har ett viss inflytande både över det rent 
praktiska arbetet på museet och över vilken diskurs museet omfamnar.

De fyra intervjuerna var halvstrukturerade till formatet och informanterna fick inte reda på frågorna 
på förhand. Den intervjuguide som jag använde mig av finns bifogad till uppsatsen.12 Denna 
intervjuguide modifierade jag dock beroende på om den jag skulle intervjua var en pedagog eller ej.  
Frågorna modifierades också under själva intervjuerna beroende på hur informanterna valde att 
svara på dem. Vissa trådar som de tog upp valde jag att spinna vidare på genom en eller flera följd-
frågor. Mitt intresse för uppsatsen låg inte i ett exakt svar på en exakt fråga utan i hur informanterna 
svarade och vad de valde att ta upp och lägga vikt vid.

Alla intervjuer spelades in med diktafon och efter intervjuerna transkriberade jag ljudfilerna för att  
lättare kunna bearbeta materialet. Vid transkriberingen av den första intervjun använde jag mig av  
programmet Express Scribe, vilket tagits fram speciellt för transkribering av ljudfiler. Efter denna 
första transkribering använde jag mig dock av Open Office och iTunes eftersom jag upplevt Express 
Scribe som instabilt och opålitligt.

Slutligen har jag redogjort för de texter jag läst och de intervjuer jag gjort och utfört en diskurs-
analys på dessa. Jag har gjort detta genom att dela upp mitt material i några centrala teman vilka  
varit frekvent förekommande i källmaterialet och sedan undersökt hur mina olika källor talar och 
diskuterar kring dessa teman.

12 Se. BILAGA 1
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1.3 Avgränsningar och källor

Som redan framkommit i min metodbeskrivning finns det många avvägda avgränsningar i denna 
uppsats. De avgränsningar jag har gjort har styrts av ämnesmässiga och av praktiska skäl. Jag har 
haft begränsad tid på mig varför jag inte undersökt fler lokala eller individuella åsikter. På grund av 
att jag undersökt åsikterna om museipedagogik på olika nivåer så har jag anpassat vad jag tagit del 
av på de högre nivåerna efter vad som är relevant för de lägre nivåerna. Internationella dokument 
som inte varit relevanta i Sverige har därför inte heller varit relevanta för mig. Sist och slutligen har  
mitt material begränsats av mina språkkunskaper. De texter vilka jag huvudsakligen har kunnat ta 
del av har varit skrivna på svenska och engelska. Jag har även tagit del av några få danska och 
norska texter.

Bland mitt primärmaterial för uppsatsen finns först och främst de intervjuer som jag genomfört med 
museianställda. I övrigt består primärmaterialet av olika styrdokument, policys, stadgor, statliga 
utredningar, lagar, konferensrapporter, tidskriftsartiklar och betänkanden. Dessa texter är från olika 
nivåer: Från internationell nivå ner till lokal nivå. På internationell nivå har jag tittat på  
International Council of Museums (ICOM) och dess etiska regler samt även på ICOMs pedagogiska 
kommitté The Committee for Education and Cultural Action (CECA) och den tidskrift som den ger 
ut. Denna tidskrift som fån början hette Museum's Annual men senare bytte namn till dagens ICOM 
Education visade sig vara svår att få tag på som en komplett samling. På kommitténs hemsida 
kunde jag ladda ner några nummer och i Västerbottens museums bibliotek hittade ytterligare några 
nummer. Bland artiklarna i denna tidskrift finns flera författade av museianställda och forskare 
utanför den nordiska och anglosaxiska kultursfären och eftersom de är författade på engelska har 
jag kunnat ta del av dem och få en liten inblick även i andra kultursfärers tänkande kring musei-
pedagogiken. Bland de internationella aktörerna som den här uppsatsen tar upp finns också Nordiskt 
centrum för kulturmiljöpedagogik (NCK) som behandlas genom sina konferensrapporter och 
Nordiska ministerrådet som behandlas genom konferensrapporten Museer, barn och nordisk  
identitet.

På nationell nivå har jag tagit del av och undersökt de lagar och förordningar vilka styr museerna 
samt Statens kulturråds inställning till museipedagogik bland annat genom myndighetens skrift  
Upptäckarglädje! Om museipedagogik. Utöver detta har jag även lagt vikt vid relevanta SOUer så 
som Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling! – Museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15), 
Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman – En ny modell för statens stöd till  
regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) samt Aktionsgruppens för barnkultur betänkande Tänka 
framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen (SOU 2006:45). På nationell nivå har jag även 
tittat på Skolverket och då i förlängningen skolornas relation till museipedagogiken genom 
konferensrapporten Museum och skola samverkar samt genom att lyfta fram relevanta delar av 
läroplanerna. Också Riksförbundet Sveriges museer och Föreningen för pedagogisk utveckling i 
svenska museer (FUISM) har varit föremål för mitt intresse.

På lokal nivå har jag tagit del av Västerbottens museums visionsdokument och museets 
pedagogiska policy. Jag har även kompletterat dessa två mycket relevanta dokument genom att  
granska museets hemsida samt läst Västerbottens regionala kulturplan.

De tidskrifts- och konferensrapportsartiklar jag har läst representerar visserligen även individuella 
åsikter, men eftersom de publicerats av någon organisation eller institution på någon viss nivå så 
räknar jag de åsikter som framkommer som tillhörande denna nivå.
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Mitt sekundärmaterial i mitt skrivande av uppsatsen är den glesa svenska forskning som finns om 
museipedagogik samt den rikare anglosaxiska forskningen inom ämnet. Jag har även använt mig av 
några artiklar ur tidskriften Nordisk Museologi. Som jag nämnde här ovan har mina språkkunskaper 
utgjort en naturlig avgränsning i vilket material jag kunnat använda varför jag till exempel inte  
kunnat ta del av den tyskspråkiga forskningen som i likhet med den anglosaxiska är långt mycket 
rikare än den svenska. 

1.4 Det museipedagogiska forskningsläget

Forskningsläget inom museipedagogiken är svagt i Sverige. Svensk forskning med museipedagogik 
som huvudtema är så gott som obefintlig förutom några enstaka avhandlingar och uppsatser och 
dessa är skrivna främst av representanter för det pedagogiska och didaktiska forskningsfältet, inte 
det museologiska. Alla de svenska uppsatser och avhandlingar vilka finns att tillgå är skrivna på den 
här sidan millennieskiftet. 

Från pedagogiskt håll har Berit Ljung bidragit med licentiatuppsatsen Museipedagogik i Sverige –  
pedagogiska perspektiv samt med doktorsavhandlingen Museipedagogik och erfarande. I båda sina 
verk tar Ljung sin utgångspunkt i pedagogen John Dewey. I sin licentiatuppsats har Ljung ett delvis 
liknande syfte som syftet med denna uppsats. Utifrån en enkätstudie bland medlemmar i FUISM 
undersöker hon museipedagogers egna tankar och attityder gentemot sitt eget arbete.13 Hennes 
doktorsavhandling är en mer teoretiserande text vilken tar ett än tydligare avstamp i Deweys tankar 
och experimenterar med hans begrepp experience vilket Ljung översatt till erfarande.14 En 
didaktiker som bidragit till det museipedagogiska forskningsfältet är Eva Insulander som i sin 
doktorsavhandling Tinget, rummet besökaren: Om meningsskapande på museum intresserar sig för 
museer, design och lärande. Hon gör en besökarstudie samt en analys av designen i de två 
utställningar i vilka besökarna observerades och studerades.15 Insulander konstaterar att designen i 
en utställning påverkar vad och hur besökarna lär sig. De två doktorsavhandlingarna En meningsfull  
historia? : Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och  
kulturmöten av Cecilia Axelsson samt The Missing Link in Learning i Science Centres av Vaike 
Fors är ytterligare två bidrag till forskningen om museipedagogik från det pedagogiska och 
didaktiska hållet. Båda avhandlingarna grundar sig på ett empiriskt material insamlat vid specifika  
museiutställningar och sedan behandlat utifrån utlärningsmetodik respektive lärosynpunkt.16 Från 
ett mer kulturteoretiskt perspektiv skriver författarna till artiklarna i antologin Konsten att lära och  
viljan att uppleva vilken är utgiven av Centrum för kulturforskning.17 Texterna utforskar de tre 
historieförmedlingsplatserna Foteviken, Visby under medeltidsveckan samt Jamtli utifrån hur 
historien tolkas och förmedlas på de olika platserna. Marknadsföringens, turisternas och de andra 
besökarnas roll tas upp i antologin och så även tidsresan, leken och reenactment som 
förmedlingsmetoder.

Utöver dessa akademiska texter finns det i Sverige även en del skrivet om specifika musei-
pedagogiska metoder, exempelvis Britt-Marie Borgströms bok om tidsresan och flera texter skrivna 

13 Berit Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv (Stockholm, 2004).
14 Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande (Stockholm, 2009).
15 Eva Insulander, Tinget, rummet, besökaren: Om meningsskapande på museum (Stockholm, 2010).
16 Cecilia Axelsson, En meningsfull historia? : Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om 

migration och kulturmöten (Växjö, 2009).; Vaike Fors, The Missing Link in Learning i Science Centres (Luleå, 
2006).

17 Konsten att lära och viljan att uppleva: Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och  
Jamtli, red. Peter Aronsson & Erika Larsson (Växjö, 2002).
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om Kalmar läns museums kulturmiljöpedagogik. 18

Inom den anglosaxiska forskningen kring museer är museipedagogiken ett mycket vanligare ämne 
än i den svenska och mer omfattande undersökningar har genomförts. Här nedan presenteras bara 
ett litet urval av de anglosaxiska forskare och böcker vilka behandlar museipedagogik.

Ett av de stora namnen inom ämnet är pedagogen Eileen Hooper-Greenhill, professor emeritus i 
Museum Studies vid University of Leicester. Hon har skrivit en uppsjö böcker om museipedagogik, 
bland annat Museums and Education i vilken hon tar sin utgångspunkt i tre stora nationella och 
regeringsinitierade forskningsprojekt vilka genomfördes i Storbritannien mellan 2003 och 2006.19 
Boken behandlar sedan lärares och elevers uppfattningar om sina museibesök och diskuterar the 
Generic Learning Outcomes vilka fritt översatta är: 'Kunskap och förståelse', 'Färdigheter', 
'Attityder och värden', 'Njutning, inspiration, kreativitet' och 'Aktivitet, beteende och stämning'.  
Med hjälp av dessa läroresultat kan besökares lärande mätas och utvärderas.

Ett par andra museipedagogiska forskare är Beth Goodacre som är professor Emeritus i Education 
vid Middlesex University och Gavin Baldwin som är föreläsare i historieutbildning på samma 
universitet. De har tillsammans skrivit Living the past, vilken undersöker levande historia som 
fenomen på en bred basis.20 Den behandlar många inblandade parter, överblickar tre kontinenter och 
använder sig rikligt av exempel. Goodacre analyserar via språket interaktionen mellan företrädare 
för plaster med levande historia som koncept och deras besökare. Baldwin undersöker levande 
historias bidrag till formandet av identiteten.

Lynn D. Dierking är professor i Free-Choice Learning på Oregon State University och John H. Falk 
är i grunden biolog och pedagog, men har intresserat sig speciellt för museerna och lärande på 
museerna. Tillsammans har de skrivit tre verk om museipedagogik, bland annat Learning from 
Museums. Boken behandlar besökarens lärande och meningsskapande på museet utifrån principen 
om Free-Choice learning.21 Boken undersöker de mer allmänna lärandeprocesserna för att dessa 
sedan ska kunna appliceras på mer specifika museer. Det är en teoritung bok vilken undersöker 
lärandets processer i den museala kontexten. Författarna tar i boken fram ett ramverk bestående av 
de tre lärandekontexterna: Den personliga, den sociokulturella och den fysiska. Detta ramverk är en 
lärandemodell som ska underlätta tänkandet kring lärande. Med hjälp av denna lärandemodell 
undersöker författarna lärande på museer och ger slutligen även förslag på hur museet ytterligare 
kan förbättras som lärandemiljö.

En forskare som på många sätt bryter trenden med den positiva inställningen till museipedagogik är  
museikuratorn och filosofen Hilde S. Hein som i The museum in transition bland annat kritiserar 
museernas allt större inriktning på det pedagogiska perspektivet.22 Hein är kritisk till museernas 
upplevelsefokus och hävdar att museerna kommer att sluta existera då gränserna suddas ut mellan 
dem och andra institutioner. Museerna borde därför, enligt Hein, återgå till sin kärnverksamhet 
vilken består i att samla och bevara föremål. Det är inte bra för museerna att påverkas så mycket av 
allmänna pedagogiska trender och därför bli så användarcentrerade.

18 Britt-Marie Borgström, Tidsresan – Lek och fantasi som pedagogisk metod (Stockholm, 2003).; exempelvis ”Jag 
trodde det skulle bli tråkigt men...”: Kulturmiljöpedagogik och historiska tidsresor under 20 år, red. Ebbe 
Westergren.

19 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (London, 2007).
20 Gavin Baldwin & Beth Goodacre, Living the Past: Reconstruction, Recreation, Re-enactment and Education at  

Museums and Historical Sites (London, 2002).
21 John H. Falk & Lynn D. Dierking, Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning 

(Lanham, 2000).
22 Hilde S. Hein, The Museum in Transition – A Philosophical Perspective (Washington D.C., 2000).
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1.5 Uppsatsens disposition

Uppsatsen är uppbyggd av tre huvudkapitel, en avslutande diskussion och slutligen en samman-
fattning. I 'Kapitel 2 – Museipedagogiken i tid och rum' ger jag inledningsvis en kort historik av 
museipedagogiken och dess framväxt. Därefter diskuterar jag museipedagogiken idag och fördjupar 
här en del av de tankegångar kring den museipedagogiska forskningen vilka jag tog upp i avsnittet 
om forskningsläget i ämnet. Den tredje viktiga saken jag tar upp i första kapitlet är de inter-
nationella och nationella policydokument, styrdokument och måldokument vilka på olika plan berör  
museipedagogiken och vilka kan verka formande och styrande för museipedagogiken även på lokal 
nivå. 'Kapitel 3 – Exemplet Västerbottens museum' presenterar jag det enskilda museet och dess 
pedagogik. Jag behandlar sedan det enskilda museets policyhandlingar samt även det rika intervju-
material som producerats under arbetets gång. De olika dokument jag presenterat och de enskilda 
individernas åsikter kopplar jag sedan samman i 'Kapitel 3 – Museipedagogikens diskurs'. Här 
diskuterar jag de attityder gentemot museipedagogik vilka framkommit på alla de olika nivåerna.  
Genom att arbeta med teman som är relevanta för museipedagogiken och som frekvent förekommit 
i mitt primärmaterial genomför jag här en diskursanalys av detta material. I uppsatsens avslutande 
diskussion använder jag den museipedagogiska diskursen som en plattform för vidare diskussioner 
om museipedagogik som fenomen och om vad framtida forskning kan göra inom ämnet.
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2. MUSEIPEDAGOGIKEN I TID OCH RUM

I detta kapitel kommer jag att ge en exposé av museets plats i tid och rum. Jag kommer att erbjuda 
en grundläggande förklaring och utredning av begreppet museipedagogik samt en presentation av 
museipedagogiken genom museernas historia och museipedagogiken idag. Jag kommer dessutom 
att lyfta fram internationella och nationella attityder, influenser och strömningar inom 
museipedagogiken.

2.1 Vad är museipedagogik? - Ett försök till definition

Pedagogik har med skolning och uppfostran att göra. Den är den rådande uppfattningens tjänare – men 
auktoritativ är den endast om den sistnämnda är auktoritativ.23

Museipedagogik är en speciell sorts pedagogik. Den använder sig av museets föremål eller kultur-
historiska platser och miljöer som en integrerad del av praktiken. Dessa fysiska förutsättningar är 
utgångspunkten för hur museets personal jobbar mot sina besökare. De personer som har som sin 
huvudsakliga uppgift att utföra museipedagogiken är museipedagogerna. Dessa kan ses som 
översättare.24 Genom utställningen får föremålen en viss avsiktlig mening vilken museipedagogen 
tolkar och sedan för vidare till besökarna i tolkad och anpassad form. Då samhället går mot ett 
större medvetande om kulturens makt går museerna mot att spela en större roll även socialt.25 
Medvetenhet om tolkningsmöjligheter och subjektivitet ökar museets potentiella makt och förmåga 
att inte bara visa föremålen utan även tolka dem och lära ut via dem. Den museipedagogiska 
praktiken har även jämförts med propaganda och propaganda blir den lätt om museet och dess 
pedagoger inte tillför en viss transparens och metaberättelse till sin pedagogik.26 Detta kan ske 
genom att ge besökarna en insikt i museets arbete med historietolkning och på så sätt göra 
kunskapsframställningen genomskinlig och visa på att den består av flera lager där vår tolkning av 
dåtiden är ett av lagren. Lärandet sker på flera nivåer och därför är ett visst medvetet metalärande 
önskvärt på museer så att besökarna förstår föremålen inte bara som delar av en svunnen eller annan 
kultur utan även som delar i nutiden och vår kontext.27 Om detta lärande inte är medvetet från 
museets håll kommer besökarna ändå att dra sina egna slutsatser kring detta baserat på vad de ser 
och upplever under besöket och dessa lärdomar kanske inte passar in i museets syften och mål.

Berit Ljung diskuterar museipedagogiken som profession.28 Hon konstaterar att yrket är för splittrat 
och att pedagogerna som grupp är för oorganiserad för att kunna räknas som en profession i sig. 
Språket och begreppsapparaten är inte tillräckligt grundad och det finns ingen specifik utbildning 
för museipedagoger. Yrket har heller ingen formell legitimation och dess självständighet som grupp 
gentemot andra yrkesgrupper kan debatteras. ICOMs etiska regler kan dock fungera som en 
riktgivande etisk grund, något som också brukar behövas för att ett yrke ska definieras som en 
profession. Ljung tror dock att museipedagogiken kan gå mot att bli en profession.29 

23 Carl-Axel Moberg, ”Om pedagogik och propaganda i arkeologiska museer”, Nordisk museologi, 2001:1-2, 171-
174, 171.

24 Monica Cassel, Museipedagogik: Konsten att visa en utställning (Lund, 2001), 31.
25 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (London, 2007), 1-3.
26 Carl-Axel Moberg, ”Om pedagogik och propaganda i arkeologiska museer”, Nordisk museologi, 2001:1-2, 171-

174.
27 Giles Clarke, ”Museum Education: Deliberate and Accidental” i Museum Education and Research – ICOM 

Education 1991, 12/13, 21-23.
28 Berit Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv (Stockholm, 2004), 96-97.; Berit Ljung, 

Museipedagogik och erfarande (Stockholm, 2009), 38-39.
29 Berit Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv (Stockholm, 2004), 96.
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I den anglosaxiska världen cirklar den museipedagogiska begreppsapparaten kring begreppen 
”museum education” och ”museum learning”. Det första av begreppen är det mer vedertagna, men i  
Storbritannien håller ”museum learning” på att vinna allt mer mark då det bättre beskriver vad 
många museer vill med sin verksamhet.30 I och med denna förskjutning från ett begrepp till ett annat 
håller även den grundläggande förståelsen av museipedagogik som fenomen på att förändras för 
begreppsanvändarna.

Museipedagogiken kan alltså ses som det tolkningsinstrument som museerna använder sig av för att 
göra sina samlingar förståeliga och för att föra fram en viss berättelse och ståndpunkt. Arbetet som 
museipedagog kan skilja sig från tjänst till tjänst, men en förändring kan vara på gång. Förändringar 
sker även i hur museipedagogiska aktörer tänker på museipedagogiken när de museipedagogiska 
begreppen förändras.
 

2.2 Museipedagogikens historia

Museipedagogikens historia är också historien om förändringar i samhället och förändringar i 
museernas relation till det omgivande samhället och till sina besökare. Dessa förändringar har sett  
olika ut i olika länder och jag kommer här att främst försöka visa på hur utvecklingen i svensk 
museipedagogik har sett ut.

Sveriges äldsta museum, i alla fall enligt museet självt, är Livrustkammaren, vilken redan under  
första halvan av 1600-talet fick sin grund då Gustav II Adolf bestämde att vissa kläder han använt i 
fälttåg skulle bevaras som minnen.31 Även andra furstliga och statliga samlingar från tidigare 
århundraden är idag i olika museers ägo och kan sägas ha utgjort de första svenska musei-
samlingarna.32 I dessa tidiga samlingar fanns det dock inga pedagogiska intentioner av något slag. 
Bildning och lärande kom in i bilden vid ett senare tillfälle i samband med att föregångarna till  
dagens länsmuseer och hembygdsföreningar började grundas.33 Merparten av det svenska musei-
väsendet uppstod nämligen inte ur furstliga samlingar eller dylikt. I Sverige uppstod museerna i 
huvudsak ur lokala historieföreningar och fornminnessällskap vilka alla bottnade i en småborgerlig 
och hembygdsmedveten rörelse. De första av dessa sammanslutningar påbörjade sin verksamhet vid 
1800-talets mitt. De var starkt präglade av en tidsenlig hembygdspatriotism och nationalromantik 
och hade som mål att samla och bevara det unika med den lokala hembygden, men också att  
kommunicera detta unika. Hembygdsivrarna ville visa på det fantastiska de tyckte sig se både i  
hembygden och i den svenska nationen i stort och spred på så vis berättelser om hembygds-
identiteten och det svenska folket. Detta är den äldsta pedagogiska intention som jag har kunnat 
hitta inom museernas historia i Sverige.

En viktig och nydanande person i den svenska museipedagogikens historia var Arthur Hazelius. 
Han hade en tydlig inriktning på folkbildning när han grundade Nordiska museet och Skansen år 
1880 respektive 1891.34 Hazelius var också en del av den redan nämnda nationalromantiska eran 

30 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (London, 2007), 3-5.
31 ”Ett museum blir till” på Livrustkammarens hemsida, http://livrustkammaren.se/sv/om-museet/ett-museum-blir-

till, 2012-05-21.
32 ”Historik” på Statens Historiska Museers hemsida, http://www.shmm.se/shmm_templates/Page____181.aspx, 

2012-05-21.
33 För mer info om denna utveckling och det jag skriver vidare om den, se exempelvis: Kerstin Arcadius, Museum på 

svenska: Länsmuseerna och kulturhistorien (Stockholm, 1997).
34 Dessa årtal är året när Hazelius bildade stiftelsen Nordiska museet och året då Skansen invigdes. För mer  

detaljerade redogörelser om de två museernas grundande, se Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, 
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och ville visa på sitt lands skönhet och storslagenhet. Han var även en del av de stora världs-
utställningarnas era. I dessa världsutställningar fanns den nationalromantiska tanken inbyggd, men 
även en pedagogisk föresats om att utbilda folket till att bli civiliserade och fosterlandsälskande. 35 
De stora världsutställningarna och andra utställningar inspirerade av dem hade en ”learning-by-
pleasure” inställning till lärandet. Museerna kunde i detta sammanhang ses som de mer seriösa, 
trovärdiga och autentiska, men de tog ändå intryck av de stora utställningarna.36 Dessa tankar var 
något som också verkar ha funnits med Hazelius då han grundade sina museer. Med sina dioramor 
och utställningsmiljöer på Nordiska museet och sina levandegjorda hushåll på Skansen visade 
Hazelius föremål och byggnader i ett sammanhang där många samtida museer både i Sverige och i 
andra länder visade sina föremål som enskilda objekt, tagna ur sitt sammanhang.37 Genom dessa nya 
pedagogiska grepp på historieberättandet och genom att förankra sina institutioner i några av 
Sveriges stora folkfester fick Hazelius ett starkt fäste i de breda folklagren.

På Nordiska museet anställdes även Europas första museilektor år 1929.38 Ernst Klein var hans 
namn och han var aktiv i utvecklandet av museipedagogiken. Bland annat sysslade han med 
pedagogiska utställningar. Klein blev museilektor under en tid då det skedde en del politiska 
omvälvningar i Sverige. Under 1920-talet blev folkbildning ett modeord och folkhögskolor och 
kulturinstitutioner blev, åtminstone retoriskt, viktiga redskap i folkbildningen och byggandet av 
folkhemmet.39

Under tiden i övriga västvärlden hade varje lands museiväsende utvecklats åt sitt håll. I Stor-
britannien  utvecklades museerna exempelvis ofta från privata samlingar och ofta var det de övre 
klassernas som kunde hämta nöje och kunskap i museernas salar. Det fanns ändå en tanke kring 
museerna som redskap för nationen i en slags civilisationsprocess av de lägre samhällslagren. Det 
kan dock debatteras om hur många representanter från de lägre klasserna som museerna egentligen 
nådde ut till då deras tillgång till museerna var mycket begränsad både av museerna själva och av 
deras egna arbetstider.40 I USA där möjlighet inte fanns att skapa museer ur gamla privata samlingar 
var den pedagogiska tanken redan från början tydligare utformad.41

En viktig milstolpe i den internationella museihistorien är ICOMs grundande år 1946.42 Organisa-
tionen växte och utvecklades under de kommande decennierna och lade under denna första tid en 
extra vikt vid museernas pedagogiska roll43 jämsides med att lyfta fram spridningen av kultur-
föremål internationellt och kulturföremåls konservering. Aktiviteter och projekt växte fram inom 
organisationen och någon gång under de första åren grundades även ICOMs kommitté för 
utbildning och kulturhandlingar, CECA, även om kommitténs exakta etableringsår inte står att finna 
i mitt källmaterial. CECA omtalas dock som en av ICOMs äldsta kommittéer.44 År 1969 utkom det 

Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 17-84.
35 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Museitankar i tiden” i Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, Bengt 

Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 41-50, 41-45.
36 Kylie Message, New Museums and the Making of Culture, (Oxford/New York, 2006), 91-92.
37 Bengt Nyström ”Att göra det förflutna levande” i Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, Bengt 

Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 53-54 och 58-71 och 79-87.
38 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Ernst Klein”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, Bengt Nyström 

& Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 175.
39 Via Levande läromedel som hänvisar till Människan och nutiden 1952.
40 Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London, 1995), passim.
41 Hilde S. Hein, The Museum in Transition – A Philosophical Perspective (Washington, D.C., 2000), 116-117.
42 ”History” på ICOMs hemsida, http://icom.museum/who-we-are/the-organisation/history.html, 2012-05-21.
43 Hemsidans text är här oklar. Jag har tolkat det som så att ICOM lade vikt vid museernas pedagogiska roll, men det 

går också att tolka som att de lade vikt vid museiutställningarnas pedagogiska roll, något som ju ger en lite 
annorlunda vinkling på det hela.

44 CECAs hemsida, http://ceca.icom.museum/, 2012-05-21.
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första numret av CECAs ICOM Annual, en tidskrift som sedan dess har utkommit med sammanlagt 
22 nummer och som koncentrerar sig på pedagogiska frågor inom museisektorn.

För museerna var 1960- och 1970-talet en omvälvande tid. Fram till denna tid var de flesta museer 
starkt föremålsbaserade och lutade mot en nationalistisk ideologi. Genom den ekonomiska 
högkonjunkturen på 60-talet kunde saker och ting dock förändras.45 En mer öppen och inkluderande 
attityd förde museerna närmare sina lokala samhällen och de involverade också samhället allt mer i  
sin verksamhet samtidigt som samtidens pedagogiska förändringar även gjorde museipedagogiken 
mer öppen och publikorienterad.46 Det är också någonstans kring slutet av 1960-talet som musei-
pedagogerna blev aktuella som en egen grupp på museerna och som begreppen museipedagog och 
museipedagogik myntades.47

I Sverige kom 1965 års museiutredning att influera museipolitiken och museernas verksamheter 
överlag. Den SOU som blev resultatet av undersökningen underströk bland annat att kontakten med 
besökarna inte uteslutande bör mätas i kvantitet utan även i kvalitet. Bättre kvalitet och anpassning 
till olika gruppers behov skulle enligt utredningen kunna uppnås genom samarbete med fack-
föreningar och yrkesorganisationer.48 Gällande museipedagogiken ansåg utredningen att ett statligt 
organ behövde gripa in för ett ökat informationsutbyte.49 I slutänden blev det dock Föreningen för 
pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) som tog på sig rollen som informations-
förmedlare, kunskapsspridare och nätverksskapare för landets museipedagoger.50 Föreningen 
grundades 1971 och har sedan dess ”spelat en pådrivande roll för det museipedagogiska fältets 
utveckling.”51

Med tiden påverkades museerna och andra läroinstitutioner alltmer av tekniken och den snabba 
tekniska utvecklingen. Det fanns en viss oro för att museerna skulle förlora siktet på vad som var 
viktigt. Denna oro fanns bland annat hos CECA.52 I den CECA-sponsrade miniantologin Museum 
Education uppmanade kommittén och antologins skribenter museerna att fortsätta utveckla sina 
pedagogiska program och sprida kunskap och upplevelse kring traditionella färdigheter.53 Museerna 
uppmuntrades också hålla på det mänskliga i sin verksamhet och inte ta in för mycket teknik utan 
låta museibesökarna mötas av människor.54

Under slutet av 70-talet och under 80-talet skrev ICOM sina etiska regler.55 Dessa gav plötsligt vissa 
regler och viss vägledning för vad en museianställd är och vad denne bör göra och hur han bör 

45 Jørgen Jensen, ”Concepts and goals for museum exhibitions” i Museum Education, eds. Tage Høyen Hansen, Karl-
Erik Andersen & Poul Vestergaard (Köpenhamn, 1982), s. 5-10, 5-7.

46 Ulla Keding Olofson, ”Preface” i Museum Education, eds. Tage Høyen Hansen, Karl-Erik Andersen & Poul 
Vestergaard (Köpenhamn, 1982), s. 3.; Hilde S. Hein, The Museum in Transition – A Philosophical Perspective 
(Washington, D.C., 2000), 116.

47 Jørgen Jensen, ”Concepts and goals for museum exhibitions” i Museum Education, eds. Tage Høyen Hansen, Karl-
Erik Andersen & Poul Vestergaard (Köpenhamn, 1982), s. 5-10, 5-7.; Berit Ljung, Museipedagogik i Sverige –  
pedagogiska perspektiv, 32.  

48 SOU 1973:5 Museerna: Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 28f.
49 SOU 1973:5 Museerna: Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 46f.
50 ”Våra mål” på FUISMs hemsida, http://fuism.se/om-foreningen/vara-mal/, 2012-05-05.
51 SOU 2009:15 Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat , 80f.
52 Ulla Keding Olofson, ”Preface” i Museum Education, eds. Tage Høyen Hansen, Karl-Erik Andersen & Poul 

Vestergaard (Köpenhamn, 1982), s. 3.; Lise Skjøth, ”The work of ICOM~CECA i Museum Education, eds. Tage 
Høyen Hansen, Karl-Erik Andersen & Poul Vestergaard (Köpenhamn, 1982), s. 4.

53 Ulla Keding Olofson, ”Preface” i Museum Education, eds. Tage Høyen Hansen, Karl-Erik Andersen & Poul 
Vestergaard (Köpenhamn, 1982), s. 3.

54 Lise Skjøth, ”The wotk of ICOM~CECA i Museum Education, eds. Tage Høyen Hansen, Karl-Erik Andersen & 
Poul Vestergaard (Köpenhamn, 1982), s. 4.

55 ”History” på ICOMs hemsida, http://icom.museum/who-we-are/the-organisation/history.html, 2012-05-21.
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agera. De har sedan dess gett en viss struktur och enhetlighet till museiprofessionella och bland 
annat bidragit till att höja museipedagogers status då deras status som yrkesgrupp historiskt sett 
varit oproportionerligt låg.56

Under 1990-talet kom museivärlden i Sverige att präglas av den omdebatterade 1993 års musei-
utredningen vilken mynnade ut i SOU:n Minne och bildning: Museernas uppdrag och organisation 
(1994). Utredningen granskade struktur och mål hos museerna och slog fast att museerna skulle 
verka för att vara ett kollektivt minne och yrkade även på att museernas främsta uppgift var att  
kommunicera sin kunskap och bidra till samhällets bildning.57 De statliga medlen skulle gå till 
denna uppgift och inte till en föremålsorienterad verksamhet. Bland annat behövde museernas 
pedagoger möjlighet att fortbilda sig inom just sitt område. Bland de remissvar vilka skrevs som 
respons på utredningen hördes både positiva och starkt kritiska röster.58 Utredningens starka 
propsande på museets bildningsuppdrag möttes av relativt svaga reaktioner, men många svarande 
ansåg dock att utredningen försummat stora och viktiga områden för museet.59 I utredningens 
kölvatten arbetade Skolverket tillsammans med många andra läroinstitutioner och kulturarvsaktörer  
aktivt för att föra skola och museum närmare varandra.60 Även Nordiska ministerrådet hade under 
andra halvan av 1990-talet en satsning på museer och barn.61

Vare sig museerna uppstått ur privata samlingar eller redan från början velat nå ut till besökare så är  
det just i öppnandet av museerna för allmänheten som museipedagogiken som fenomen uppstod.62 
En privat samlare eller en liten grupp eller förening av samlare visste redan vad de behövde veta för 
att uppskatta föremålen, men en bredare allmänhet behövde en tolk. Sedan öppnandet för allmän-
heten har museerna förändrats i takt med att samhället förändrats och efter andra världskriget har 
museerna blivit allt mer sociala, mer utåtriktade och mer knutna till det direkt omgivande  
samhället.63

 

2.3 Museipedagogiken idag

Idag är pedagogiken en viktig del i de flesta svenska museers verksamhet. Den grupp som utför den 
museipedagogiska gärningen är dock, som jag redan nämnt, en brokig skara. De utför en mängd 
olika slags uppgifter och har en mängd olika slags utbildningar. Enligt Berit Ljungs enkät-
undersökning bland medlemmar i FUISM var enbart en femtedel av de svarande utbildade inom 
pedagogik, något jag, precis som hon finner vara remarkabelt.64 De flesta av museipedagogerna i 
undersökningen har en utbildningsbakgrund inom något klassiskt musealt ämne. Bland dem med 
pedagogutbildning var alla lärare av något slag. Hur ser då utbudet för utbildningar riktade speciellt  
mot museipedagik ut i Sverige? Lite si och så är väl det kortfattade svaret. Det utbud av 
universitetskurser inom museipedagogik och likartade ämnen vilka vid denna uppsats författande 

56 Hilde S. Hein, The Museum in Transition – A Philosophical Perspective (Washington, D.C., 2000), 122 och 119.
57 Denna och följande två meningar: SOU 1994:5, Minne och bildning: Museernas uppdrag och organisation, 41, 

205, 210ff.
58 Göran Rosander, ”Museet som bildningsinstitution – Utredningen 'Minne och bildning' och dess 

remissbehandling” Nordisk Museologi (1995:1), 91-100.
59 Ibid., 93 och 99.
60 Berit Hörnquist & Lisbeth Rudemo, ”Förord” i Museum och skola samverkar – Konferensrapport (Stockholm, 

1997)
61 Nordiska ministerrådet, Museer, barn och nordisk identitet – konferensrapport, TemaNord 1997:547, 7.
62 Giles Clarke, ”Museum Education: Deliberate and Accidental” i Museum Education and Research – ICOM 

Education 1991, 12/13, 21-23.
63 Peter van Mensch, New Directions in Museology: New Directions in Museum Education i Museum Education and 

Research – ICOM Education 1991, 12/13, s. 63-64.
64 Berit Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv (Stockholm, 2004) 61.
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fanns på olika lärosätens hemsidor är som följer. På Stockholms universitet ger Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och genusvetenskap fyra stycken 7,5 hp kurser i Museipedagogik. 65 
Dessa är de enda uttalat museipedagogiska kurserna i landet. I övrigt kan hågade studenter läsa 15 
hp kulturpedagogik på Lindköpings universitet eller 15 hp gånger två av det samma på Malmö 
högskola.66 På den senare nämnda högskolan kan studenter även läsa 60 hp kulturarvspedagogik.67 
En veckolång kurs i kulturarvspedagogik har under våren 2012 även hållits av NCK och Norges 
teknik- och naturvetenskapliga universitet på Jamtli.68 Vid museologin i Umeå är det närmaste 
studenterna kommer museipedagogiken en delkursen Det publika museet på 7,5 vilken ingår i 
Museologi B. Dess beskrivning lyder:

Museernas vedertagna uppgift är att komplettera skolor och universitet som en bildningsinstitution. Trots 
ett breddat uppdragsfält är den museala kunskapsförmedlingen fortfarande central. Momentet koncentre-
rar sig på teoretiska aspekter kring kunskap, förmedling, pedagogik och didaktik. Stor vikt läggs på 
besökarstudier och därmed förknippad utställningsanalys.69

Utöver de redan nämnda kurserna finns det även konstpedagogik på Stockholms universitet, 
Högskolan i Gävle, samt på Högskolan i Halmstad.

Samtidigt som utbildningsläget inom museipedagogik ser ut som det gör så har museipedagogiken 
uppmärksammats inom politiken på olika sätt under det senaste decenniet. Statens kulturråd satsade 
extra på just museipedagogik och konstpedagogik under perioden mellan 1999 och 2004.70 Under 
treårsperioden mellan 2001 och 2003 avsatte regeringen dessutom ekonomiska medel speciellt för 
en utveckling av museipedagogik, kunskapsförmedling, IT och marknadsföring på länsmuseerna 
och de nationella museerna i Sverige.71 Det Statens kulturråd ville uppnå med sin satsning var att i 
slutändan öka kontakterna mellan museipedagoger på olika museer och hjälpa till att skapa ett  
forum för diskussion, fortbildning och erfarenhetsutbyte, vilket skulle ta tillvara på musei-
pedagogernas kunskaper ur ett långsiktigt perspektiv.72 Statens kulturråd ansåg senare även att den 
treåriga ekonomiska satsningen hade varit lyckad då den gagnat forskning och kvalitén på det 
museipedagogiska arbetet.73

Under 2000-talet har det även kommit tre SOUer vilka alla behandlat museipedagogiken i olika stor 
utsträckning. Den första av dessa var SOU 2006:45 – Tänka framåt men göra nu: Så stärker vi  
barnkulturen. Kortfattat kan dess förslag till hur barnkulturen stärks beskrivas som att utredningen 
vill ha mer styrning och mer likriktning inom de yrkeskårer vilka arbetar med barn ock kultur. 
Utredningen uppmärksammar bland annat bristen på museipedagogisk utbildning och föreslår att en 

65 ”Kurser inom Historia, Arkeologi, Kulturarv” på Stockholms universitets hemsida, 
http://sisu.it.su.se/search/show_area/8, 2012-03-17.

66 ”Kulturpedagogik, 15 hp” på Lindköpings universitets hemsida, http://www.liu.se/utbildning/kurs/911G38?l=sv, 
2012-03-17.; ”Ateljerista – Kulturpedagogik för skola och förskola I” på Malmö högskolas hemsida 
http://edu.mah.se/sv/Course/KS173F, 2012-03-17.; ”Ateljerista – Kulturpedagogik för skola och förskola II” på 
Malmö högskolas hemsida, http://edu.mah.se/sv/Course/KS102F, 2012-03-17.

67 ”Kulturarvspedagogik” på Malmö högskolas hemsida, http://edu.mah.se/sv/Course/IS145F, 2012-03-17.
68 ”Masterkurs i Kulturarvspedagogik och utveckling” på NCKs hemsida, http://www.nckultur.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=124&Itemid=188, 2012-03-17.
69 ”Kursplan Museologi B, 30.0 hp” på Umeå universitets hemsida, http://www.umu.se/utbildning/program-

kurser/kurs/?currentView=syllabus&code=1MU001, 2012-03-17.
70 SOU 2009:15 Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat, 81.
71 Regeringens proposition 2000/01:1, Budgetpropositionen för 2001: Förslag till statsbudget för budgetåret 2001,  

reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 2000, skatte- frågor m.m. på 
Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/content/1/c4/33/36/22fd5664.pdf, 2012-04-04, 95.

72 Statens kulturråd, Upptäckarglädje! : Om museipedagogik (Stockholm, 1999). , 10.
73 SOU 2009:15, Kraftsamling! : Museisamverkan ger resultat, 82. Egentligen Statens Kulturråd Dnr 2004/740, men 

detta dokument fanns inte att finna.
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kulturarvspedagogisk utbildning inrättas.74 Utöver detta vill utredningen att kulturinstitutioner ska få 
tydligare direktiv uppifrån gällande att satsa på barn och unga samt att utvärderingsarbetet ska bli  
bättre både från statligt håll och från kulturinstitutionerna själva. Staten bör även, enligt  
utredningen, verka för att museipedagogerna ska kunna samverka med varandra och omvärlden 
bättre och effektivare. Nästa SOU som kom var SOU 2009:15 – Kraftsamling! : Museisamverkan 
ger resultat. Denna museiutredning betonade inte bildning och pedagogiskt arbete lika hårt som 
1993 års museiutredning gjorde, men markerade ändå att den pedagogiska uppgiften är viktig och 
bör prioriteras. Utredningen vill bland annat att det ska utvecklas metoder för ”kvalitativa publik-  
undersökningar, livslångt lärande och uppsökande verksamheter.”75 Museiutredningen diskuterade 
även museernas roll i hela det förnyelseprogram som den senaste kulturutredningen föreslagit och 
konstaterade bland annat att en ökad samverkan med effektivisering och förbättring av bidrags-
utdelning till museerna skulle gynna museernas verksamhet.76 Den tredje SOU:n vilken varit del i 
diskussionerna kring utvecklingen för museipedagogik och museiutveckling är SOU 2010:11 – 
Spela samman -en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Denna SOU ägnas helt 
och hållet åt att ytterligare utveckla den modell för bidragsutdelning vilken kulturutredningen 
började utveckla och som regeringen sedan skrev ett förslag till. 

Det som inom politiken verkligen påverkar museerna och museipedagogiken är ju dock de beslut 
som fattats utifrån utredningarnas förslag. Regeringen har beslutat om en ny bidragsmodell för 
regional kulturverksamhet vilken kallas kultursamverkansmodellen.77 Denna modell innebär att 
landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om det regionalt finns en 
kulturplan som följer regeringens riktlinjer.78 En av de kulturverksamheter som landstinget får dela 
ut statliga medel till är den regionala museiverksamheten.79 Modellen infördes år 2011 och siktar på 
att ge regionerna och de olika kulturinstitutionerna lite mer frihet i användandet av de statliga  
medlen.80 Detta gör dock också att det statliga stöd som sedan 2005 riktats speciellt till museernas 
pedagogiska verksamhet81 inte längre delas ut. Bland de nationella mål för kulturen vilka behöver 
beaktas för att landstingen ska få dela ut statliga medel finns barn och ungas rätt till kultur med som 
en särskild punkt.82

 

2.4 Museipedagogiken på internationell och nationell nivå

Många av de aktörer och dokument inom museiväsendet, kulturpolitiken och museipedagogiken 
vilka jag kommer att ta upp här nedan har jag redan nämnt eller behandlat tidigare i uppsatsen. Då 
har mitt fokus dock legat på att försöka förklara hur de påverkar museipedagogiken medan jag här 

74 Denna och följande två meningar: SOU 2006:45, Tänka framåt men göra nu: Så stärker vi barnkulturen, 101, 104, 
122.

75 SOU 2009:15, Kraftsamling! : Museisamverkan ger resultat, 79.
76 SOU 2009:15, Kraftsamling! : Museisamverkan ger resultat, passim; För de ursprungliga diskussionerna i 

kulturutredningen, se. SOU 2009:16, Betänkande av Kulturutredningen: Förnyelseprogram.
77 Frågor och svar: Kultursamverkansmodellen på Statens kulturråds hemsida, 

http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/Fragor-och-svar/, 2012-05-22.
78 Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, Hämtad på 

https://lagen.nu/2010:1919, 2012-05-18.
79 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Hämtad på Sveriges 

Riksdags hemsida, på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
20102012-om-ford_sfs-2010-2012,/ 2012-05-14.

80 Frågor och svar: Kultursamverkansmodellen på Statens kulturråds hemsida, 
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/Fragor-och-svar/, 2012-05-22.

81 SOU 2006:45, Tänka framåt men göra nu: Så stärker vi barnkulturen, 122.
82 Kulturpolitiska mål på Statens kulturråds hemsida, http://www.kulturradet.se/sv/Om-

kulturradet/kulturpolitiska_mal/, 2012-05-22.
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nedan ger beskrivningar av vad det är dessa aktörer och dokument säger om museipedagogik. Detta 
är en grund för den diskursanalys som jag utför i kapitel 4.  
 

2.4.1 Internationella attityder och styrdokument

På internationell nivå är ICOM en viktig aktör för museiverksamheten. Organisationen arbetar med 
att ge museer och museianställda vissa riktlinjer och grundregler samt agerar rådgivare till  
UNESCO vid museifrågor.83 Organisationen har tagit fram etiska regler för museer och musei-
anställda vilka fungerar som en minimistandard för vad ICOM anser vara god museised och gott 
uppförande för en museianställd. Redan tidigt visar reglerna tydligt att museer har till uppgift att 
finnas till för allmänheten och ska kunna anpassa sig så att alla kan ta del av samlingarna.

1.4 Tillgänglighet Styrelsen bör se till att museet och dess samlingar regelbundet och på rimliga tider 
hålls öppna för allmänheten. Speciellt bör hänsyn tas till personer med särskilda behov.84

Samlingarna ska vara så tillgängliga som möjligt och ska kunna fungera som kunskapskällor både 
för forskare och allmänhet. En särskild vikt läggs vid det lokalsamhälle i vilket museet verkar som 
en kulturaktör.

Det är viktigt att museer ser till att utveckla sin utbildande roll och att locka till sig så många som möjligt 
från det samhälle, den ort eller grupp som de tjänar. Interaktion med det samhälle som är uppdragsgivare 
och främjandet av dess kulturarv utgör en väsentlig del av museets bildande roll.85

Visandet av samlingarna och bildningens praktik får dock inte gå ut över vården och bevarandet av 
samlingarna och föremålen. Det är också viktigt att museerna och deras anställda är hänsynsfulla i 
sitt uppvisande av samlingarna. De ska visa stor respekt för andra kulturers artefakter och tidigare 
kulturers kvarlevor och bemöda sig om att presentera dem på ett rättvist och riktigt sätt. 

Arbetet kring museipedagogik som specifikt fält sker inom ICOM i kommittén CECA. CECA är en 
av ICOMs största och äldsta kommittéer och består av museiprofessionella som på olika sätt är 
intresserade av eller aktiva inom visandet och tolkandet av museisamlingar och kulturarv. 86 
Kommittén arbetar för att utveckla och höja standarden på både den museipedagogiska forskningen 
och på det praktiska museipedagogiska arbetet.87 CECA vill verka för ett internationellt nätverk och 
kunskapsutbyte för museipedagoger och gör detta bland annat genom årliga konferenser och genom 
sin tidskrift ICOM Education88, vilken tar upp aktuell forskning, pågående projekt, experimentella 
metoder, metodutvärderingar samt pedagogiska och museala teorier. Genom ICOM Education kan 
CECA och dess medlemmar sprida kunskap om nya trender och ny begreppsanvändning.

Den senaste ICOM Education är nr 22 där en stor del av numret går åt till en enkätundersökning 
utav CECAs medlemmar och deras syn på museipedagogiken och vad de behöver från CECA. Ett 
problem som lyfts fram och som kan vara svårlöst, men viktigt att lösa om museerna vill fortsätta 
utveckla sin pedagogiska kompetens är samordningen av begrepp och erfarenheter. Detta är något 
som CECA försöker lösa genom att koppla samman sina medlemmar, bilda nätverk och databaser 
samt styra upp begreppsapparaten så att dess medlemmar kan få ”gemensamma redskap som de kan 

83 ICOMs etiska regler, på svenska, 5-6.
84 Ibid, 8.
85 Ibid, 18.
86 ”What is CECA?” på CECAs hemsida, http://ceca.icom.museum/node/8, 2012-05-21.
87 ”Aims of CECA” på CECAs hemsida, http://ceca.icom.museum/node/17, 2012-05-21.
88 Tidskriften hette till att börja med ICOM Annual och gick sedan via namnet ICOM Museums' Annual till namnet 

ICOM Education, den har dock alltid koncentrerat sig på just pedagogiska frågor på museerna.
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använda att kommunicera och utbyta idéer med”.89 Enkätundersökningen ger vid handen att 
världens museiprofessionella tycker att museet bör arbeta även utanför själva museibyggnaden för 
att kunna nå nya grupper.90 Samma grupp tycker dock även att den traditionella guidningen ännu är 
användbar och behövlig. Museets uppgift ses som överförare av kunskap och insikt samtidigt som 
besökarna får ett trevligt och njutbart besök. Museianställda konstateras vara dedikerade och 
engagerade och en av trenderna på museerna är att de ska finnas till för alla. 

However, this leads to a failure to make decisions and, as a consequence, a lack of focus, while the 
pressure of work remains high. There is no time for reflection, because there is always another project to  
move on to, another deadline looming.91

Att framställa museerna som institutioner till för alla gör det således svårt för museerna att  
vara effektiva och utvecklas. Museets anställda kan komma att känna sig för splittrade i sitt  
arbete och utan tid till att egentligen reflektera och samla sig.
 

2.4.1.1 Nordiska organisationer och aktörer

Förutom den världsomspännande organisationen ICOM med sin kommitté CECA finns det även 
några organisationer och kommunikationskanaler inom museipedagogiken vilka är nordiska. De är 
alla överstatliga, men har en förankring i Norden och till de nordiska länderna istället för att vara 
världsomspännande. Till denna grupp aktörer hör Nordiskt centrum för kulturmiljöpedagogik 
(NCK) och Nordiska ministerrådet.

NCK har sin grund i en gemensam satsning mellan Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i 
Jämtlands län och Jämtlands läns museum och bildades år 2005.92 Organisationen jobbar med en 
bredare målgrupp än bara museer. Den kombinerar kulturarv och pedagogik i sitt arbete och riktar 
sig mot konstpedagogik, arkivpedagogik och kulturmiljöpedagogik likväl som museipedagogik.93 
Deras mål är att genom både nyskapande och mer traditionella arbetsmetoder hjälpa 
kulturarvspedagogiken att utvecklas både på ett forskningsplan och på ett praktikplan.94 De vill 
också agera mötesplats för aktörer inom kulturarvspedagogiken. Ett av de sätt på vilket 
organisationen kan påverka debatten och aktörers begreppsanvändning är den årliga konferensen. 
Varje konferens har cirklat kring ett eller flera aktuella teman, till exempel mångkulturalism,  
inspirerande möten, långsiktighet och framtidstro vid konferensen 2011 och livslångt lärande, 
seniorers lärande, ålderdom och kulturarvsinstitutioner vid konferensen 2009.95

En av de begreppsdiskussioner som återfinns i NCKs konferensrapporter dryftar definierandet av de 
engelska begreppen ”museum education” och ”museum learning”.96 Diskussionen belyser att det 

89 Emma Nardi ”Who are CECA Members? The results of the CECA survey”, ICOM Education 22, 15-30, 28-29 (det 
direkta citatet från 29, min övers.).

90 Josefiene Poll & Melissa de Vreede, ”Survey of Trends in Museum Education among CECA Members”, ICOM 
Education 22, 31-46, 43-44.

91 Ibid., 45.
92 ”Historik” på NCKs hemsida, http://www.nckultur.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=250&Itemid=274, 2012-06-13.
93 ”Om kulturarvspedagogik” på NCKs hemsida, http://www.nckultur.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=106&Itemid=168, 2012-05-21.
94 ”Om NCK” på NCKs hemsida, http://www.nckultur.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=91&Itemid=180, 2012-05-21.
95 NCK: Vårkonferens 2011 9-10 februari 2011 i Östersund, Kreativitet och Mångfald: Kulturarvspedagogik för ett  

nytt decennium; NCK: Vårkonferens 4-5 februari 2009, Det är aldrig för sent! - Kulturarv och lärande i 3:e och  
4:e åldern.

96 M. Christina Castle, ”Trends in Museum Education”, NCK: Vårkonferens 2010 3-4 februari i Östersund 
Pergament och runstenar: Kulturarvspedagogik och äldre tider, 7-16.
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inte riktigt är utbildning, men inte heller lärande som museerna sysslar med, utan att det skulle  
behövas en egen term. Ett sätt att beskriva det museipedagoger sysslar med är med uttrycken: Att ge 
en gnista, engagera besökarna, skapa förståelse och att göra det njutbart att ta del av kulturarvet. Det 
är viktigt för kulturarvspedagogiken att diskutera just begreppsanvändning.97 Lika viktigt är det att 
diskutera och skapa frågeställningar kring teori och praktik. En av de saker som kulturarvs-
pedagoger behöver ta ställning till och vara medvetna om är tolkandet av historien. Det förflutna 
handlar inte bara om föremålen och dåtiden utan även om samtiden och om nuets tolkningar. 98 Vi 
skapar saker och fenomen, exempelvis nationalitet och etnicitet, genom att tolka det förflutna och 
ett museum eller en museianställd har makt i och med att de tolkar det förflutna. För 
kulturarvspedagoger är det därför viktigt att vara medvetna om sitt historiebruk. ”Att förstå historia 
handlar inte bara om kunskap om det förflutna utan också om kunskap om hur det förflutna skapas 
och används i nuet.”99 Kulturmiljöarbetet är en ständigt pågående process där många röster får höras 
och där olika argument vägs in och nutiden och användandet av kulturmiljöerna i nuet är viktiga 
delar i kulturmiljöarbetet. Även det livslångt lärandet är en del av dagens kulturmiljöarbete. Det  
livslånga lärandet innebär att en viss förskjutning begreppsmässigt har skett från institutionellt till  
individuellt lärande, men att de flesta läroinstitutioner ändå fortsätter som förut. 

Nordiska Ministerrådet har också varit med och sagt sitt om museerna och deras pedagogik. 
Under andra halvan av 1990-talet arbetade Nordiska ministerrådet med att stärka barns och ungas 
nordiska identitet.100 Som del av det arbetet satsade organet på just museer och deras pedagogik och 
möjligheter att involvera barn och unga i sitt kulturarv. Detta fokus på museerna tog sig uttryck i en 
konferens 25-26:e april 1996. I den konferensrapport som blev det fysiska resultatet av konferensen 
lyfts vissa viktiga åsikter och attityder fram. Konferensens föredragshållare ansåg bland annat att 
museet är en viktig resurs för arbetet över gränserna och för kunskapsförmedling, kunskapsbildning, 
identitetsbildning samt identitetsförståelse. I konferensrapporten förekom också en skribent med 
viss kritik mot den upplevelsepedagogik som verkar råda på de flesta museer.101 Skribenten tycker 
att många museer verkar tappa siktet på att förmedla kunskap.

I stort sett verkar man ha givit upp försöken att skapa förutsättningar för en lustfylld kunskaps-
uppbyggnad genom en kombination av inlärning, upplevelse och utforskning. I skolan finns – i alla fall i 
princip – upplevelser och skapande med hela vägen upp, men ett intellektuellt arbetssätt tar alltmer 
överhanden när eleverna blir äldre. För museerna gäller det att i ökad grad skapa stimulerande inlärnings-
situationer som gradvis kan gå över i intellektuellt och emotionellt utmanande forskningsuppgifter.102

Barnen bör själva vara delaktiga i de pedagogiska programmen, inte bara agera publik.103 De bör få 
uppleva, vara kreativa och vara med i en dialog på museet. De ska inte kväsas i sin nyfikenhet. 
Rapporten lyfter även upp vikten av att inte ge barnen en sanning utan tolkningsmöjligheter.  

En bärande idé var, och är än idag, att barnen skulle förstå att historia inte är något absolut och objektivt 
utan något som är föremål för tolkningar beroende på vem man är och vilka syften man har.104

97 Lasse Sonne, ”Kulturarvspædagogik i Norden”, NCK: Vårkonferens 2008 20-21 februari i Östersund 
Kulturarvspedagogik i Norden, 6-9, 6.

98 Denna mening samt resten av stycket: Anders Högberg, ”Kulturmiljöpedagogik med nuet i fokus”, NCK: 
Vårkonferens 2008 20-21 februari i Östersund Kulturarvspedagogik i Norden, 13-20, 13-18.

99 Ibid., 15.
100 Nordiska ministerrådets konferensrapport ”Museer barn och nordisk identitet”, TemaNord 1997:547, 7.
101 Bengt Rosén, ”'Innan man är säker är man gärna tvärsäker'”, Nordiska ministerrådets konferensrapport ”Museer  

barn och nordisk identitet”, TemaNord 1997:547, 25-32, 30.
102 Ibid., 30.
103 Åsa Enerstvedt, ”Hva kan museenengjöre for å styrke nordisk identitet i forhold til barn og unge?”, Nordiska 

ministerrådets konferensrapport ”Museer barn och nordisk identitet”, TemaNord 1997:547, 37-41, 39.
104 Helena Friman, ”Minnet sviker inte”, Nordiska ministerrådets konferensrapport ”Museer barn och nordisk 

identitet”, TemaNord 1997:547, 33-36, 35.
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Museerna måste kunna ge historien ur olika perspektiv och erbjuda barnen att ta del av även sådana 
delar av historien som inte är den normala vinklingen av ett händelseförlopp. Detta är tätt kopplat  
med att ge olika kulturers versioner av saker och ting, något som rapporten också konstaterar är 
viktigt i dagens Norden. Norden är en mångkulturell region och eftersom det är vår verklighet bör 
museerna arbeta utefter den och ett brett kulturellt spektra.105

 

2.4.2 Svenska attityder och styrdokument

På nationell nivå finns det ett flertal aktörer vilka spelar roll för museerna och museipedagogiken.  
De som kommer att tas upp här är Regeringen och Statens kulturråd, Skolverket, Riksförbundet 
Sveriges museer och Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM).
 

2.4.2.1 Regeringen och statens kulturråd

Regeringen har genom lagar, förordningar och utredningar stor makt över kulturinstitutioner så 
som museer och skulle även kunna styra museipedagogiken mer än i nuläget. Det finns inte många 
direkta lagar som reglerar museers verksamhet, än mindre deras pedagogiska verksamhet. Det finns 
dock en Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer vilken behandlar 
utdelandet och restriktionerna kring ekonomiskt bidrag för bevarande av kulturmiljöer, vilken 
behandlar tillgängliggörandet av sagda kulturmiljöer.

7 § Bidrag får lämnas för insatser för att tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer för allmänheten och för 
att förmedla kunskap om dessa och de historiska företeelser och händelseförlopp som de representerar.  
Vid bidragsgivningen ska det läggas särskild vikt vid att kulturarvet så långt som möjligt bör göras 
tillgängligt och användbart för alla.106

I centralmuseernas instruktionsförordningar nämns också tillgängliggörande och pedagogik. De 
flesta av centralmuseerna har instruktioner om att ”hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för 
allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet.”107 
Statens museer för världskultur ska dock även bedriva annan förmedlingsverksamhet och Arkitek-
turmuseet ska bedriva och stödja debatterande verksamhet.108

De statliga offentliga utredningarna SOU 2006:45 – Tänka framåt men göra nu: Så stärker vi  
barnkulturen, SOU 2009:15 – Kraftsamling! : Museisamverkan ger resultat och SOU 2010:11 – 
Spela samman -en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet behandlar musei-
pedagogiken på lite olika sätt. Tänka framåt men göra nu lägger barnen i fokus. De vill höja 
kvalitén på kulturutbudet för barn, bland annat genom att se till att kulturarvspedagoger verkligen 
har en pedagogisk utbildning.109 Utredningen vill även öka museernas och andra kulturinstitutioners 
prioritering av barn och unga samt förbättra deras uppföljning av uppsatta mål. Även dialogen med 
barnen och ungdomarna betonas. Kulturinstitutionerna ska utvecklas i dialog med dem de vill 

105 Bente Guro Möller, ”Huske, håpe, handle – Alternativ museumsformidling i et flerkulturelt samfunn”, Nordiska 
ministerrådets konferensrapport ”Museer barn och nordisk identitet”, TemaNord 1997:547, 53-58, 53.

106 Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, https://lagen.nu/2010:1121, 2012-
04-08.

107 Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer, på hemsidan lagen.nu, 
https://lagen.nu/2007:1198, 2012-04-07.

108 Förordning (2007:1185) med instruktioner för Statens museer för världskultur, https://lagen.nu/2007:1185, 2012-
04-07.; Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet, https://lagen.nu/2007:1194, 2012-04-07.

109 Denna mening och resten av stycket: SOU 2006:45, Tänka framåt men göra nu: Så stärker vi barnkulturen, 101, 
104, 122.
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utvecklas för. ”Museerna har tillsammans med övriga kulturinstitutioner ett gemensamt ansvar för 
att vidga barns och ungas delaktighet i kulturlivet.”110 Genom mer statlig styrning och stöd för 
kunskapsinhämtning ska museerna kunna uppnå att prioritera barn och unga i den mån som är 
behövligt.

I Spela samman diskuteras främst den ekonomiska styrning av kulturen vilken jag redan har skrivit 
om här i uppsatsen. Den museipedagogiska verksamheten erkänns i SOU:n då den tillsammans med 
utställningsproduktion, kulturmiljöfrågor, dokumentation nämns som en av de viktiga uppgifter 
som länsmuseerna har.111 Förmedlandet och museipedagogiken nämns även som delar av verk-
samheten på museer vilka det statliga bidraget ska användas för.

Bidragets syfte är att stödja museerna i deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om 
regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt. [---] Berättigade att 
därutöver ansöka om särskilda utvecklingsbidrag och stöd för museipedagogiska insatser är samtliga av 
regeringen utpekade museer.112

I övrigt är språket om museipedagogiken och annan kulturpedagogik väldigt sparsmakad i denna 
SOU. I Kraftsamling! har museipedagogiken däremot blivit tilldelad en större betydelse. SOU:n 
använder begreppet museipedagogik och begreppet publik för dem som museerna och 
museipedagogiken riktar sig mot. 

Utredningen har under utredningstiden vinnlagt sig om att säkra de publika perspektiven i sina olika 
projekt och arbetsgrupper och ser det också som fortsatt angeläget att tillgänglighet och pedagogiska 
infallsvinklar prioriteras i allt museiarbete.113

Utredningen tillsatte dock aldrig en egen grupp för just museipedagogiken utan det är just dess 
inblandning i alla delar av utredningen som får stå för den betydelse utredningen tillskriver den.114 
Den utåtriktade verksamheten genomsyrar alltså hela SOU:n men behandlas bara mycket ytligt och 
i korthet som eget verksamhetsområde. Utredningen konstaterar att det finns utvecklingsbehov och 
utvecklingspotential inom just detta verksamhetsområde, men kan inte gå närmare in på saken 
eftersom ingen arbetsgrupp under undersökningens gång tittat speciellt på detta. Utredningen 
diskuterar dock i korthet vad museipedagogik och museernas publika perspektiv är och vad det 
innebär samt vad en framtida utveckling och förbättring kan leda till i arbetet med publiken.

Med publika och pedagogiska perspektiv avses här museernas hela förhållningssätt till besökare och övrig 
allmänhet. Begreppet museipedagogik har ofta tolkats som en exklusivt barn- eller skolinriktad verk-
samhet, men ett vidgat begrepp kan i allt högre grad stödja både bredare publikarbete och livslångt 
lärande. [---] Utredningen bedömer att det finns behov och intresse av samordnad metodutveckling. En 
arena som också bör nämnas är webben som kontaktyta mot medborgarna. Utvecklingen där har bidragit  
till en allt starkare fokusering på interaktivitet, dialog och brukarstyrda aktiviteter också i det analoga 
arbetet.115

Statens kulturråd är en myndighet som arbetar för att hjälpa och gagna kulturen i Sverige.116 
Myndigheten har en ekonomisk makt genom att de fördelar det statliga stödet till kulturen, både för 
basverksamhet och för projekt. Ett projekt som Kulturrådet själv höll i var just en satsning på 
museipedagogiken under de första åren av 2000-talet. Detta projekt inleddes med att Kulturrådet 
gav ut den lilla skriften Upptäckarglädje! Om museipedagogik där myndigheten tar fasta på 

110 SOU 2006:45, Tänka framåt men göra nu: Så stärker vi barnkulturen, 122.
111 SOU 2010:11, Spela samman -en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet, 49.
112 Ibid., 50.
113 SOU 2009:15, Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat, 19.
114 Ibid, 35 och 79.
115 Ibid, 80.
116 ”Om Kulturrådet” på Statens kulturråds hemsida, http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/, 2012-05-11.
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specifika museers pedagogiska arbete med barn.117 Skriften använder sig av begreppen som 
förmedling, pedagogik, didaktik, bildning, kommunikation och dialog. ”Museernas allra främsta 
uppgift är att vara en del av samhällets kollektiva minne.”118 Den rent pedagogiska verksamheten 
nämns också som en nyckelfunktion och det är enligt skriften viktigt för museerna att stå nära 
skolorna. Museipedagogiken är dock sin egen och kan inte likställas med skolpedagogiken. ”Musei-
pedagogiken arbetar idag med en bildning för alla sinnen, som formmässigt ligger rätt långt ifrån 
skolans undervisning.”119 Pedagogerna på museerna arbetar brett med olika former av kommunika-
tion och ska kunna förmedla en utställning till många olika sorters besökare.

Det bör vara möjligt att öppna en dialog med alla slags besökare i alla slags utställningar. Museernas 
pedagoger är experter på att kommunicera utställningens idé. Museipedagogik är flexibel, improviserande 
och dialoginriktad på ett sätt som tycks vara omöjlig för en spelfilm, en opera eller en större utställning. I 
arbetet med sådana långsamma och resurskrävande uttryck får samtalet och frågorna komma i efterhand  
(man ser en film tillsammans och sedan talar man om den). Det museipedagogen gör kan jämföras 
snarare med improvisationsövningar eller stand-up-comedy. En god pedagog måste lyssna lika mycket 
som hon talar och pedagogiken är i formen eftersom museer är didaktiska institutioner.120

I detta citat visar Statens kulturråd på vad en museipedagogs arbetsuppgifter är och att dessa är 
mycket varierande. Rådet tar även en stark ställning för att museipedagogiken ska vara 
publikinriktad och lyfter fram museet som en institution som finns till för lärande och 
inlärningsprocesser. Även om museipedagogiken på så sätt hyllas i skriften tar den även upp 
tidsbrist som ett problem för museipedagogerna.121 De hinner inte alltid med allt de borde göra 
varför det pedagogiska arbetet i sig också kan bli lidande. 
 

2.4.2.2 Skolverket och läroplanerna

Skolverket handhar verkställandet av de mål och regler vilka riksdagen och regeringen fast-
ställer.122 Myndigheten ska agera för att ge stöd till skolorna och kontinuerligt förbättra dessa. Bland 
de riktlinjer som Skolverket har att arbeta med för skolorna är läroplanen en av de viktigaste. I de 
nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasium har kulturarvet lyfts fram som viktiga 
punkter. I förskolan ska barnen lära sig att respektera och akta andra människor och kulturer.123

Förskolan ska också skapa medvetenhet om det egna kulturarvet.124 ”Arbetslaget [på en förskola] 
ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 
dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.”125 I grundskolan ska eleverna få en 
inblick i närsamhällets kulturliv, något som kan involvera museer.126 Hemortens historia ska även 
vara föremål för lärandet i årskurs 1-3.127 I gymnasiets läroplan finns formuleringen ”Personalen ska 
i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och 
kulturliv.”128 Alla de uppräknade målen och formuleringarna har beröringspunkter med musei-

117 Statens kulturråd, Upptäckarglädje! : Om museipedagogik (Stockholm, 1999).
118 Ibid., 5.
119 Ibid., 6-7.
120 Ibid., 7.
121 Ibid, 8.
122 ”Om Skolverket” på Skolverkets hemsida, http://www.skolverket.se/2.3894/2.3901, 2012-05-11.
123 Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2010, Skolverket, s. 4, http://www.skolverket.se/lagar-och-

regler/laroplaner-1.147973, 2012-04-04.
124 Ibid., 6.
125 Ibid., 12.
126 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, Skolverket, s. 17, 

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973, 2012-04-04.
127 Ibid., 173.
128 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, s. 14, 

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973, 2012-04-04.
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pedagogiken eller har med skolornas relation till museipedagogiken att göra.

Utöver att hålla styr på lagar och regler för skolorna så ordnar Skolverket även konferenser och 
jobbar i projekt med speciella teman. En av dessa satsningar var just på relationen mellan skolan 
och museet. År 1997 anordnades en konferens som avslutning på projektet och i den konferens-
rapport som senare sattes samman framkommer vissa åsikter och attityder kring museipedagogik.129 
Projektets målsättning var att utveckla museerna som läromedel och tog avstamp i den senaste 
museiutredningen som betonade just bildning.130 Människosynen som präglar rapporten är positiv. 
Konferensen lyfte fram att människan är en nyfiken varelse som vill lära sig och att kunskaps-
sökande ska få vara lustfyllt.131 För att samarbetet mellan skola och museer ska fungera är det dock 
viktigt att de två institutionerna förstår varandra. Lärarna behöver ha kunskap om musei-
pedagogerna och tvärtom. Två av rapportens skribenter lyfter i sin text fram att skolan bör vara en 
plattform varifrån eleven tar avstamp i sitt kunskapssökande och att museerna kan vara en av de 
institutioner varifrån eleverna skaffar sin kunskap.132 Genom sitt källmaterial i form av dokument-
ationer, texter, föremål och bilder samt sin kunniga personal kan museerna bidra till elevernas 
lärande genom att svara på deras frågor. Därför är det viktigt att inte bara museernas pedagoger är 
involverade i museipedagogiken utan att även alla andras kunskaper är resurser för nyfikna elever. 
Museet tas även upp som folkbildare.

Museernas främsta uppgift är att bedriva ett folkbildningsarbete. Detta är en självklarhet och skulle inte 
behövas [sic!] sägas. När furstliga skattkammare första gången öppnades för allmänheten och museet  
skapades var det för att sprida upplysning och kunskap.133

Museet satsar dock inte tillräckligt på bildningsdelen enligt skribenten trots att museet är en av 
folkbildningens starka grenar. Om museerna hade starkare bildningsideal skulle skolan också ha 
lättare för att hålla uppe kontakten med museerna. I det moderna samhället behöver kanske ordet 
folkbildning bytas ut mot det modernare begreppet livslångt lärande då vi ständigt stöter på 
inlärningstillfällen resonerar skribenten. Människan har nu all kunskap hon behöver bara ett 
knappklick bort och museet behöver anpassa sig till det genom att erbjuda sina besökare att inte 
bara få kunskap utan även att använda sin kunskap.
 

2.4.2.3 Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer för på många sätt Sveriges museisektors talan i större samman-
hang.134 Organisationen riktar för det först in sig på sina medlemmar och på att agera forum och 
bistå med kunskap som tas fram i utvecklingsprojekt av olika slag. För det andra riktar sig 
organisationen även utåt och har kontakt med myndigheter och betydelsefulla aktörer, deltar i  
utredningar och skriver yttranden och remissvar.

Inom museipedagogiken är Sveriges museer för tillfället mest aktuell med en enkätundersökning 
om ämnet, vilken initierades av Riksförbundet Sveriges museer men utfördes av Nordiskt centrum 

129 Skolverket, Dnr 94:765, Museum och skola samverkar: Konferensrapport (Stockholm, 1997).
130 Berit Hörnquist & Lisbeth Rudemo, ”Förord” Skolverket Dnr 94:765, Museum och skola samverkar: 

Konferensrapport (Stockholm, 1997), 2.
131 Per Olin, ”Sammanfattning”, Skolverket Dnr 94:765, Museum och skola samverkar: Konferensrapport 

(Stockholm, 1998), 3.
132 Karin Lyth & Per Lekholm, ”Museerna och skolan”, Skolverket Dnr 94:765, Museum och skola samverkar: 

Konferensrapport (Stockholm, 1997), 14-15.
133 Gunnar Svensson, ”Museet som folkbildare”,Skolverket Dnr 94:765, Museum och skola samverkar: 

Konferensrapport (Stockholm, 1997), 16-18, 16.
134 ”Om Sveriges Museer” på Riksförbundet Sveriges museers hemsida, http://www.sverigesmuseer.se/om-sveriges-

museer/, 2012-05-20.
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för kulturarvspolitik.135 Rapporten för undersökningen kom 2011 och behandlar museipedagogikens 
ställning på museerna genom att använda sig av ordet lärande i sina frågor istället för pedagogik. De 
flesta av de deltagande museerna definierade lärande som ”all interaktion mellan människa och 
omgivning”, vilket är en väldigt bred definition. Lärandet sågs också av många som själva målet 
med museets verksamhet. Många museer ansåg även att lärandet, förutom att vara en stor del av 
utställningsverksamheten, även var viktigt i de flesta andra av museets verksamhetsområden så som 
dokumentation, samlingar, kulturmiljöarbete och digitalisering. Enbart för konservering var det fler  
museer som tyckte att lärandet spelade liten eller mycket liten roll i verksamheten. Rapporten tolkar  
museernas betoning av lärande i de flesta verksamhetsdelarna som att museerna antagligen ser det 
som att alla delar i verksamheten erbjuder förutsättningar för lärande. Gällande styrningen av 
museipedagogiken så konstaterade rapporten att det fanns en skillnad mellan stora och små museer. 
Fler stora museers än små museer nämnde museipedagogik eller lärande i sina styrdokument. Detta 
kan ha att göra med de regelverk de behöver förhålla sig till för att kunna få statliga bidrag. De ska 
till exempel prioritera barn och unga och för att nå en viss målgrupp behöver de använda ett visst 
pedagogiskt perspektiv. De små museerna måste däremot förhålla sig till sitt eget ekonomiska läge.  
Stora skillnader i utbildningsbakgrund för museipedagoger konstaterades också och att det finns få 
museipedagoger med pedagogiska kurser eller lärarutbildningar i bakfickan. De flesta har en 
utbildning i något slags musealt ämne. Ämnesmässig kompetens värderas högre än pedagogisk 
kompetens på museerna. Hela 94,3 % av de svarande museerna anser att det finns behov av särskild 
fortbildning för museipedagoger, många vill också att denna fortbildning ska vara formell vilket i så 
fall innebär att det behöver vara ett samarbete med universiteten. Detta, fastslår rapporten, är något  
som bör prioriteras i framtida utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten.
 

2.4.2.4 FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer

FUISM är en ideell förening för museipedagoger i Sverige.136 Föreningen arbetar genom 
konferenser, seminarier, möten samt genom att skapa opinion och ha kontakt med olika 
myndigheter.137 Föreningen har tre mål med sin verksamhet. Dessa är:

-att skapa och stärka kontaktnät bland kollegor inom det museipedagogiska fältet, i Sverige och 
internationellt
-att öka och sprida kunskap om museipedagogik
-att stärka museipedagogikens ställning138

Föreningen ger på sin hemsida överlag intryck av att vara delaktiga i den museipedagogiska 
debatten och ser till besökarnas lärande och kvalitén på det museipedagogiska arbetet som viktiga 
att uppnå för museer. FUISM får också ett erkännande som en viktig aktör inom museipedagogiken 
i SOU 2009:15 – Kraftsamling! - Museisamverkan ger resultat där dess bidrag till spridning av 
erfarenhet och kunskap lyfts fram.139 FUISM jobbar även aktivt för att ta lyfta fram teorier och 
metoder inom museipedagogiken. Våren 2012 har föreningen till exempel haft en konferens med 
fokus på the Generic Learning Outcomes, vilka är de läroresultat vilka Eileen Hooper-Greenhill 
skriver om som grund för utvärdering av lärande på museer.140

135 Denna mening samt resten av stycket: NCKs ”Rapport om lärande och pedagogik på museer i Sverige 2011”, 6-8,  
16-17

136 FUISMs hemsida, http://fuism.se/, 2012-05-17.
137 ”Våra mål” på FUISMs hemsida, http://fuism.se/om-foreningen/vara-mal/, 2012-05-17.
138 Ibid.
139 SOU 2009:15, Kraftsamling! : Museisamverkan ger resultat, 80-81.
140 ”Fokus på – GLO 13 mars 2012 Musik- och teatermuseet i Stockholm” på FUISMs hemsida, 

http://fuism.se/2012/03/fokus-pa-glo-13-mars-2012-musik-och-teatermuseet-i-stockholm/, 2012-05-21.; Eilean 
Hooper-Greenhill, Museum and Education.
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3. EXEMPLET VÄSTERBOTTENS MUSEUM

I det här kapitlet kommer jag att behandla museipedagogiken utifrån ett specifikt exempel. Jag har  
tagit del av styrdokument och policydokument på Västerbottens museum (härefter även refererat till  
som VBM) samt även av några av museets anställdas individuella åsikter genom intervjuer. Jag 
kommer att börja med att presentera museet i korthet och sedan övergå till att lika kort beskriva 
dess pedagogiska intention och organisation. Härefter kommer jag att fördjupa mig i de styr-
dokument och policydokument som jag fått ta del av. Jag kommer att titta på de riktlinjer och mål  
som där ställts upp och på de attityder som detta förmedlar. Slutligen kommer en stor del av kapitlet  
att upptas av en genomgång av det intervjumaterial som jag har sett till att samla in för uppsatsen. 

3.1 Västerbottens museum

Västerbottens museum har sitt ursprung i det museum som inrättades i Umeå år 1886 av 
Westerbottens läns Fornminnesförening.141 Efter sitt grundande har museet haft en slingrig väg till 
att bli det museum det är idag. Vid stadsbranden 1888 förstördes till exempel det mesta som 
föreningen hunnit samla in. Museet har även varit tvunget att byta lokal många gånger innan den 
första delen av den nuvarande museibyggnaden invigdes sommaren 1943 och museets plats på 
området Gammlia var säkrad. Sedan dess har museet även genomgått många tillbyggen då 
samlingarna har växt och behoven förändrats. En av de stora förändringarna skedde exempelvis 
1981 när museibyggnaden utökades till förmån för Bildmuseet, en avdelning av Umeå universitet.

Området Gammlia som VBM ligger på är beläget strax intill Stadsliden, det stora grönområde med 
skog och motionsspår som ligger centralt i Umeå. Gammlia ligger på en höjd och man kan därifrån 
titta ut över centrala Umeå och älven. Området ligger ändå inte otillgängligt. Det ligger nära flera  
stadsdelar och nära universitetet. Området var redan 1919 en plats där hembygdsaktörer verkade för 
att det skulle byggas både en museibyggnad och ett friluftsmuseum. Även om museibyggnaden 
dröjde så kunde planerna för ett friluftsmuseum börja verkställas redan i början av 1920-talet. Idag 
är Gammlia friluftsmuseum en integrerad del av verksamheten på VBM och en viktig miljö för det 
pedagogiska arbetet.

Västerbottens museum av idag är ett av Sveriges länsmuseer och har som sådant ett statligt uppdrag 
och ett ansvar för det västerbottniska kulturarvet. Museet ägs av Region Västerbotten och Umeå 
kommun och drivs av dem som ett aktiebolag.142 VBM har kring 60 anställda och på sin hemsida 
säger museet att dess ”ambition är att vara ett länsmuseum i tiden, med ökad delaktighet och i 
dialog med medborgarna.”143 När den här uppsatsen skrivs är museet involverad i ytterligare en 
ombyggnation, en i raden av många under museets historia. Denna gång föranleddes ombyggna-
tionen av att Bildmuseet flyttade till egna lokaler på Konstnärligt Campus nere vid älven.  
Bildmuseets flytt innebär en betydligt större yta för Västerbottens museum att handha och detta 

141 De följande tre styckena är, där inget annat anges, baserade på följande sidor på VBM:s hemsida:
”Detta är Västerbottens museum”, http://www.vbm.se/om-museet.html, 2012-05-03.
”Hus och historia”, http://www.vbm.se/om-museet/huset.html, 2012-05-03.
”Förhistoria”, http://www.vbm.se/om-museet/huset/ferhistoria.html, 2012-05-03.
”Huset växer”, http://www.vbm.se/om-museet/huset/utbyggnader.html, 2012-05-03.
”Bildmuseet”, http://www.vbm.se/om-museet/huset/bildmuseet.html, 2012-05-03.
”Den gamla liden blir Gammlia”, http://www.vbm.se/friluftsmuseet-gammlia/historia.html, 2012-05-03.
”Vi ökar volymen”, http://www.vbm.se/om-museet/mer-museum.html, 2012-05-03.

142 Region Västerbotten, Västerbottens läns kulturplan 2012-2015, tillgänglig på Region Västerbottens hemsida, 
http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/kultur/kulturplan-vaesterbotten.html, 2012-05-19, 19.

143 ”Detta är Västerbottens museum”, http://www.vbm.se/om-museet.html, 2012-05-03.
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utökade utrymme kommer att kunna påverka museets verksamhet, inte minst den pedagogiska.

3.2 Museipedagogiken på Västerbottens museum

Västerbottens museum växte, precis som andra liknande museer i Sverige, fram ur en oro över att 
förlora det folkliga och genuina.144 Det var bevarandet och samlandet som stod i fokus till att börja 
med och dessa samlingar speglade medelklassen och överklassens romantiserade syn på det gamla 
bondelivet. Med tiden kom dock den pedagogiska intentionen allt mer att framhävas på museerna 
och skolorna började använda museet som en resurs. Under 1970-talet byggde museet sina tre 
basutställningar, varav två finns kvar idag. Dessa basutställningar satte människan i fokus och 
kopplade föremålen till mänsklig aktivitet.145 Utställningarna involverade även rekvisita och 
praktiska moment. Genom sin utställningsverksamhet lade museet stor vikt vid att vara en aktiv 
aktör inom regionens utveckling och förmedlandet av dess historia.146 Dessa utställningar blev 
uppmärksammade inom museivärlden både i Sverige och utomlands för sin nyskapande 
pedagogiska infallsvinkel.147

VBM har alltså en stark tradition av pedagogik att falla tillbaka på. Museet använder sig av många 
olika pedagogiska arbetssätt för att nå ut till både museibesökare och bosatta ute i länet vilka av 
geografiska skäl inte kan ta sig till museet lika enkelt.148 På museets hemsida kan intresserade läsa 
om vad museet har för sig. VBM anordnar bland annat kurser och seminarier, och minnes-
upplevelseprogram för seniorer samt tillhandahåller studiematerial för studiecirklar om Väster-
bottens historia.149 Ute i länet har museet små ”lokalkontor” på kommunbiblioteken runt vilka olika 
programpunkter anordnas. På plats vid museet är det utställningarna och miljöerna ute på frilufts-
museiområdet, vilka många av de pedagogiska programmen har som fysiska centerpunkter. 

Bland museets olika målgrupper är barn och unga en prioriterad grupp.150 På söndagar under vinter-
halvåret kan barn delta i handlett pyssel i VBMs museiverkstad Minimus och på sommaren kan de 
göra det varje dag ute på friluftsmuseiområdet.151 Det finns även speciella aktiviteter för barn i 
museets basutställningar, exempelvis lådjakten i utställningen forum. Prioriteringen av barn och 
unga tar sig dock tydligast uttryck i en omfångsrik verksamhet vilken riktar sig mot skolor. VBM 
erbjuder en mängd olika skolprogram knutna till olika utställningar, miljöer och teman. Museets 
pedagoger arbetar även efter deviserna ”lustfyllt lärande” och ”se-höra-göra”.

144 Per-Uno Ågren, ”On the Task of the Regional Museum”, ICOM Education 7(1975/76): 6.
145 Intervjuerna.
146 Per-Uno Ågren, ”On the Task of the Regional Museum”, ICOM Education 7(1975/76): 7.
147 Intervjuerna.
148 Ibid.
149 Denna mening samt resten av stycket är baserat på följande sidor på VBM:s hemsida:

”Kurser och seminarier”, http://www.vbm.se/kurser-och-seminarier1.html, 2012-03-14.
”Kommer du ihåg?”, http://www.vbm.se/projekt/kommer-du-ihag, 2012-03-14.
”Lär dig mer om länets historia”, http://www.vbm.se/tjanster/studera-vidare.html, 2012-03-14.
”Detta är Västerbottens museum”, http://www.vbm.se/om-museet.html, 2012-03-14.

150 Vision och mål: För Västerbottens museum 2011-2015, (2010), 2.
151 Denna mening samt resten av stycket är baserat på följande sidor på VBM:s hemsida:

”Minimus”, http://www.vbm.se/barn-och-skola/minimus.html, 2012-03-14.
”Skolhuset”, http://www.vbm.se/friluftsmuseet-gammlia/eversiktsbild/andra-byggnader/skolhuset.html, 2012-03-
14.
”Forum”, http://www.vbm.se/utstallningar/forum.html, 2012-03-14.
”Skolprogram”, http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-skolan/skolprogram.html, 2012-03-14.
Samt på: Statens kulturråd, Upptäckarglädje! : Om museipedagogik (Stockholm, 1999). 
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Vår pedagogiska verksamhet bygger på att ta tillvara elevernas inneboende nyfikenhet och upptäckar-
glädje genom att stimulera alla sinnen - att få se, känna, smaka, höra och känna dofter. Kort sagt - att få 
uppleva! [---] Genom att få 'se, höra och göra' i nya spännande mijöer, [sic!] skapas goda förutsättningar  
för stimulerande och utvecklande tanke- och läroprocesser.152

Genom dramaprogram i form av tidsresor och praktiska uppgifter varvade med guidning vill museet 
hjälpa sina gästande skolklasser att förstå dåtiden. Pedagogerna visar på att historien kanske inte var 
så entydig och enkel som den kan verka och låter barnen själva diskutera och reflektera över detta 
faktum och över vad de varit med om under sitt besök.153 För att ytterligare stöda skolor i dessas 
verksamhet erbjuder VBM även lärarhandledning både i form av material på hemsidan och ledda 
kurser. Museet har exempelvis ordnat en inspirationsdag om att undervisa om samisk kultur.154 
Pedagogerna tar även fram material om kulturarvet ute i de olika kommunerna i länet. Detta  
material ska kunna användas av skolorna på plats i kommunerna. Utöver allt det som redan nämnts 
erbjuder museet även att låna ut studielådor med tematiserade innehåll samt tillhandahåller en  
skolwebb på sin hemsida. Skolwebben är tänkt att fungera som databas för eleverna själva och 
innehåller i dagsläget information om istiden, forntiden och samerna samt information om spår efter  
istid och forntid ute i de olika kommunerna i länet.

Organisatoriskt sett har museet en avdelning för Utställningar, program och pedagogik.155 Inom 
pedagogiken har museet två anställda museipedagoger, en arkeolog som även fungerar som 
kulturmiljöpedagog samt en av kommunen anställd lärare som fungerar som museipedagog.156 Om 
somrarna finns det också säsongsanställd personal på friluftsmuseet Gammlia, vilka arbetar 
pedagogiskt för att levandegöra miljöerna och informera besökarna om museet. Nu finns det även 
en uttalad tanke om att alla museets anställda ska ta del i det pedagogiska arbetet eftersom ”varje 
möte med besökare där anpassning till målgrupp och situation präglar kommunikationen är en 
pedagogisk situation.”157 Detta citat återfinns i museets nyskrivna policy för sin pedagogiska 
verksamhet. En närmare granskning av vad detta policydokument säger gör jag här nedan. 

3.3 Regionala och lokala attityder och styrdokument

Sin relativt långa pedagogiska tradition till trots har VBM tidigare inte haft någon uttalad och 
skriven pedagogisk policy.158 Den pedagogiska policy som nu är aktuell på museet är ett alldeles 
nytt dokument. Poicyn har nu i vår blivit accepterad och godkänd av museets ledning och 
styrelse.159 På grund av detta är mycket i policyn ännu inte fullt ut applicerat på den verkliga 

152 ”Lustfyllt lärande” på Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-skolan/lustfyllt-
lerande.html, 2012-03-14.

153 Statens kulturråd, Upptäckarglädje! : Om museipedagogik (Stockholm, 1999).
154 Denna mening samt resten av stycket är baserat på följande sidor på VBM:s hemsida:

”Lärarhandledning till den västerbottniska kulturhistorien”, http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-
skolan/leromedel/handledning.html, 2012-03-14.
”Lär känna nordens urfolk: Våga undervisa om samisk kultur”, http://www.vbm.se/kurser-och-
seminarier1/studiedag_samisk.html, 2012-03-14.
”Vårt arbete i länet: På spanong i hembygdens landskap”, http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-skolan/vart-
arbete-i-lenet.html, 2012-03-14.
”Studielådor”, http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-skolan/leromedel/studielador1.html, 2012-03-14.
”Välkommen till Skolwebben!”, http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-skolan/skolwebben.html, 2012-03-14.

155 ”Personal” på Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/kontakt/personal, 2012-05-03.
156 Ibid.; Intervjuerna.
157 Policy för pedagogisk verksamhet: För Västerbottens museum (2012), 5.
158 Denna mening samt resten av avsnitt 3.3 fram till avsnitt 3.3.1 är baserat på följande text om inget annat anges: 

Policy för pedagogisk verksamhet: För Västerbottens museum (2012),
159 Intervjuerna.
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praktiken på museet.160 Policyn speglar dock de mål museet har med sin pedagogik samt tankar och 
funderingar som på museet finns kring pedagogik.

Mycket av policyn specificerar och fördjupar de pedagogiska undertoner vilka återfinns på museets 
hemsida och som jag har redogjort för här ovan. De läroresurser, arbetsmetoder och program-
möjligheter som museet erbjuder och som jag gått igenom tidigare tas också upp i policyn. Barn och 
unga löper som en röd tråd genom det pedagogiska tänket och policyn påpekar att skolprogrammen 
så långt som möjligt planeras för att fungera bra ihop med skolornas läroplaner. Trots fram-
hävandet av denna ena målgrupp betonar policyn ändå att andra målgrupper också är väldigt viktiga 
att nå ut till. Till exempel nämner dokumentet seniorer och SFI-skolan.

Det policyn fördjupar angående museets pedagogik är hur museets personal bör tänka kring 
pedagogik och museipedagogik. Policyn slår även mycket bestämt fast att alla museets medarbetare 
förr eller senare finner sig i en pedagogisk situation eftersom varje möte med besökare i princip är 
en pedagogisk situation. Att alla medarbetare då ska vet hur de ska hantera situationen och tänka 
kring det pedagogiska ansvaret är därför viktigt.

Alla medarbetare har en roll i förmedling och kommunikation av museets verksamhet inom sina 
kunskapsområden och ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt inför de pedagogiska situationer de ställs 
inför. Kvalitet, engagemang och tillgänglighet är ledord.161

Museet vill uppnå en kvalitativ pedagogisk miljö som är tillgänglig och förståelig för alla och som 
har engagerade medarbetare. Alla besökare ska känna sig delaktiga och alla medarbetare ska bidra 
till detta. Museets inställning till pedagogiken tar sin utgångspunkt i en mycket vid definition av 
detta begrepp och har tydliga sociokulturella drag. Policyn konstaterar att pedagogiken handlar om 
den process som är formandet av en individ i en viss kontext och att museipedagogisk verksamhet 
innefattar all kommunikation med museets besökare. Detta innebär i förlängningen att  
museipedagogerna har en självklar roll i utställningsplanering och -arbete. Policyn försöker också 
klargöra vad som är speciellt för just museipedagogik.

Museipedagogik är undervisning som nyttjar museer och dess samlingar som läromedel. Inlevelse och 
gestaltning utgör typiska element i lärandeprocessen där man anspelar till museibesökarens tankar och 
fantasi för att visa hur det kunnat vara, är och kan bli.162

Det som enligt policyn alltså utmärker just museipedagogiken bland andra pedagogiker är 
museernas samlingar, de fysiska föremålen som redan från museihistoriens begynnelse utgjort 
museets kärna och specialitet. Genom de speciella förhållanden som råder på ett museum har även 
speciella metoder och arbetssätt utvecklats där upplevelsen kan vara en väg till kunskap. Även att  
problematisera kulturarvet och göra besökarna medvetna om möjligheten till olika historie-
tolkningar lyfts fram som en viktig del av museipedagogiken på Västerbottens museum. 

Bland de syften och riktlinjer vilka specificeras i policyn vill jag särskilt lyfta fram några. Museet  
ska uppmuntra nyfikenhet och lek och koppla dessa till lärande och en högkvalitativ kunskapsbas. 
Den pedagogiska verksamheten ska stimulera mångfald, multikulturalism och ett livslångt lärande 
samt främja möten mellan människor. Dåtid, nutid och framtid ska kopplas samman och samtida 
fenomen ska kunna behandlas och problematiseras utifrån en historisk kontext. 

160 Intervjuerna.
161 Policy för pedagogisk verksamhet: För Västerbottens museum (2012), 6.
162 Policy för pedagogisk verksamhet: För Västerbottens museum (2012), 5.
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Policyn visar överlag på att museipedagogiken är högt prioriterad på VBM. Detta syns även i de 
mål som ställts upp i ett annat av VBMs styrdokument, nämligen dess Vision och mål för  
Västerbottens Museum 2011–2015. Detta dokument är kortfattat och slagkraftigt och slår fast att 
den ultimata visionen och värdegrunden för museet är delaktighet. Alla ska vara delaktiga och 
museet ska finnas till för alla.163

Västerbottens museum skall utforska, bevara och presentera länets kulturarv för att främja förståelsen 
och betydelsen av det förflutna, berika nuet och möta framtidens utmaningar. I uppdraget ingår även att  
arbeta med dessa frågor nationellt och internationellt. Vi riktar oss till alla människor oavsett bakgrund 
och förmåga, med särskild tonvikt på barn och unga. All verksamhet vid Västerbottens museum 
genomsyras av en gemensam värdegrund, där människan sätts i centrum.164

Här fastställs museets människosyn och dess prioriteringsordningar. Det är dess uppdrag som 
skissas och detta uppdrag speglar den övergripande målsättningen som återfinns i dokumentet 
Bland styrdokumentets 21 uppräknade mål vilka ska uppnås fram till år 2015 finns många vilka är 
direkt kopplade till pedagogiken.165 Barn och ungdom nämns igen som en prioriterad målgrupp och 
äldre nämns som en prioriterad målgrupp på friluftsmuseet. Museet ska utöver satsningar på dessa 
målgrupper även satsa på berättandet som profilområde, ändamålsenliga lokaler för barn-
verksamheten, konstförmedling, en förbättrad dialogmetod ute i länet och i utställningarna,  
ytterligare förstärka det regionala perspektivet i den utåtriktade verksamheten samt bli än mer  
tillgängligt.

3.3.1 Västerbottens läns kulturplan

Förutom dessa två styrdokument vilka används av museet så har ytterligare ett styrdokument en stor 
inverkan på museets pedagogiska verksamhet. Detta dokument är Västerbottens läns kulturplan, 
vilken tagits fram av Region Västerbotten i dialog med länets befolkning, kulturaktörer och 
folkbildningsorgan.166 Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som är politiskt 
styrt. Det består av länets 15 kommuner samt Västerbottens läns landsting. Organet har ansvar för 
den regionala utvecklingen i länet och strävar således efter att öka länets attraktionskraft och 
förbättra livsvillkoren hos alla boende i länet.

I kulturplanen tas de nationella kulturmålen upp som en viktig grund för de regionala målen och 
kulturverksamheterna och hur dessa värderas. För att nå de nationella målen siktar regionen in sig 
på att främja kvalitet, att göra det möjligt för alla att ta del i kulturen, att gynna en interaktion  
mellan olika kulturer och med andra länder samt att stödja ett levande kulturarv. Till de nationella  
kulturmålen fogar Region Västerbotten även några regionala mål vilka till stor del hänger tätt  
samman med de nationella. I Västerbottens län ska delaktigheten och tillgängligheten öka, kultur-
sektorn och andra samhällsområden ska samverka och ”kunskapsutveckling, forskning och 
bildning”167 ska stärkas.

Genom Kulturplanens grund i de nationella målen gör den det alltså möjligt, baserat på det jag 

163 Vision och mål: För Västerbottens museum 2011-2015, (2010), 2.
164 Ibid., 2. Kursiveringen i citatet finns i ursprungstexten.
165 Ibid, 2-3.
166 Denna mening samt resten av avsnitt 3.3.1 är baserat på följande text:

Region Västerbotten, Västerbottens läns kulturplan 2012-2015, tillgänglig på Region Västerbottens hemsida, 
http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/kultur/kulturplan-vaesterbotten.html, 2012-05-19.

167 Ibid., 7.
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skrev om den nationella kulturpolitiken i förra kapitlet, för Västerbottens läns landsting att handha 
och dela ut statliga ekonomiska bidrag till regional kulturverksamhet. 

Kulturplanen är underlag för hur de offentliga insatserna till regional kulturverksamhet ska fördelas.  
Utgångspunkten för kulturplanens prioriteringar är de nationella kulturpolitiska målen samt de regionala 
strategier som styr länets tillväxtarbete. Kulturplanen utgör underlag för överläggning mellan Statens 
kulturråd och Region Västerbotten om det statliga stödet till Västerbottens regionala kulturverksamheter 
år 2012. Den regionala kulturplanen är ett kulturpolitiskt dokument som fastställs av Region 
Västerbottens högsta beslutande organ, förbundsfullmäktige.168

Kulturplanen tar även upp det ekonomiska genom ett förslag till fördelning av det statliga stödet.

Västerbottens museum nämns i kulturplanen som en av länets stora kulturaktörer. Dokumentet 
diskuterar de förändringar som museet går igenom i och med att det får mer utrymme och nya 
lokaler samt de möjligheter detta ger. VBM behöver enligt Region Västerbotten ”nya permanenta 
utställningar som är nyskapande, kvalitativa och attraktiva för alla åldrar.”169 Även konstpedagogik 
samt den pedagogiska verksamheten överlag runtom i länet och på friluftsmuseet nämns som 
viktiga delar i det utvecklingsarbete som nu pågår på museet. Tillgänglighet genom digitalisering, 
byggandet av en ny entré, utvecklingen av konstverksamheten och byggandet av nya utställningar är 
också delar av det utvecklingsarbete som kulturplanen tar upp för museets del.

Kulturplanen förespråkar att skolor och andra kulturaktörer i länet ska se på museet som en resurs 
rörande kulturarvsfrågor och lyfter även fram barn och unga som en prioriterad målgrupp. Precis 
som dokumentet påpekar löper barn och unga alltså som en röd tråd gällande vad som lyfts fram 
som viktigt ända från de nationella målen, via de regionala, ner till de specifika målen för  
Västerbottes museum som institution. Barn och unga ska även vara en prioriterad målgrupp överlag 
i länets kulturverksamhet och få möjlighet att få ekonomiskt bidrag och kreativa input för sin 
verksamhet.

Region Västerbotten är alltså medvetet om pedagogikens vikt på VMB och dess betydelse för 
museet som helhet, men lyfter också fram en annan sida av verksamheten. ”Alla museer utgör 
aktörer inom den upplevelsebaserade besöksnäringen i länet och bidrar också med sina verk-
samheter till att skapa mervärden för andra aktörer.”170 Denna mening från kulturplanens text om 
länets museer visar mycket tydligt på hur ett ekonomiskt och marknadsmässigt tänk är en del av 
kulturpolitiken. En liknande formulering finns även med som ett av själva målen för det regionala  
kulturpolitiska arbetet: ”[målen är att] Främja kultur som drivkraft för tillväxt och som resurs för  
besöksnäringen.”171 Denna inriktning på politiken syns som en av de röda trådarna i hela kultur-
planen. Ord som ”attraktiv”, ”attraktionskraft” ”turismutbud”,  ”kulturarvsturism” och ”besöksmål” 
förekommer genom hela dokumentet. För VBMs del innebär det exempelvis att Region Väster-
botten vill ”stärka Friluftsmuseet Gammlia som besöksmål”172. En sådan inriktning påverkar 
givetvis även VBMs pedagogik. Besökarna ska erbjudas upplevelser i första hand och lärdom i 
andra, allt för att museet och hela regionen ska verka lockande.

***

168 Region Västerbotten, Västerbottens läns kulturplan 2012-2015, tillgänglig på Region Västerbottens hemsida, 
http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/kultur/kulturplan-vaesterbotten.html, 2012-05-19, 9.

169 Ibid., 19.
170 Ibid., 22.
171 Ibid., 7.
172 Ibid., 20.
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Dessa är alltså de nu existerande dokument, vilka på lokalt plan påverkar Västerbottens museum 
och dess pedagogik. Kulturplanen har uppstått på grund av att den nationella kultur-politiken krävt 
detta. De två policydokumenten för museet har uppkommit mer ur ett behov på själva museet och 
har styrts av både måldokument från högre ort och individuella röster från museet själv. De dagliga 
besluten och de mer detaljerade målen finns dock hos museets personal. Det är deras attityder, 
åsikter och värderingar som från museets sida i slutändan formar varje möte med besökarna. 

3.4 Intervjuerna - Museipersonalen och det de gör och anser

Här nedan har jag organiserat en redovisning av intervjumaterialet så att det följer huvuddragen i  
den intervjuguide som jag följde under intervjuerna.173 Jag använder mig av samma teman som jag 
drog upp då och ger en översikt av det material jag genom intervjuerna fick tillgång till. Jag 
kommer att börja med att ge en kort genomgång av informanternas bakgrunder och sedan gå över 
till att redogöra för följande teman: ”Relationen till museipedagogiken”, ”Museipedagogernas 
arbete”, ”Relationen mellan museipedagoger och andra museianställda”, ”Mötet med besökarna”, 
”Museet och skolan” samt slutligen ”Museets och museipedagogernas makt”. Redovisningen av 
materialet är till för att ge en översikt för att jag sedan ska kunna diskutera och analysera det i nästa  
kapitel. Jag tar i redovisningen upp både sådant som alla fyra informanter har poängterat och 
specifika saker som kanske bara en eller två av informanterna har tagit upp, men som dessa har 
tryckt mycket hårt på eller varit mycket noga med att framhäva.

Alla mina fyra informanter har gått med på att inte vara anonyma i uppsatsen. Jag kommer ändå inte  
att göra några hänvisningar till specifika intervjuer vid indirekta citat av hänsyn till informanterna. I  
min källförteckning finns dock de fyra intervjuerna listade med namn på informanter, datum för 
intervjuerna och annan relevant information och vid direkta citat kommer jag givetvis att hänvisa  
till specifik intervju i fotnoterna.

Olika projekt, fenomen, utställningar och föreningar vilka nämns i citat från intervjuerna kommer 
jag att i möjligaste mån förklara närmare i korta noter där även eventuella internetadresser  
presenteras.

Nyckel för direkta citat från intervjuerna
Ord inom [] = mina egna kommentarer, tillfogade i efterhand
[paus] = betydelsefull paus i talet
… = ord eller mening avbryts innan den är klar
kursiva ord = betoningar i talet
IN = Informanten
EK = Jag (Erica Kolppanen)

3.4.1 Informanterna och deras utbildningar och yrkesliv

Alla mina fyra informanter är kvinnor. De är alla utbildade vi Umeå universitet och har läst  
museologi och etnologi samt ett eller flera andra klassiska museiämnen, så som konstvetenskap, 
historia och arkeologi. De har arbetat inom museibranschen i 9,16, 20 respektive 21 år och har alla 
främst varit anställda på VBM. Två av informanterna har dock arbetat någon ansenligare period på 
andra svenska museer. 

173 För intervjuguiden, se Bilaga 1.
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De två museipedagogerna vilka jag har intervjuat är de två vilka är anställda av museet. De har båda 
jobbat nästan uteslutande med just museipedagogiken. Även etnologen har arbetat med musei-
pedagogik i flera år innan hon gick vidare till att arbeta i utställningen ForUm174 varifrån hon sedan 
gick vidare till att arbeta som avdelningschef för ”Undersökningar och samlingar”. Museichefen har 
aldrig själv jobbat med museipedagogik, utan främst arbetat som just museichef.

3.4.2 Relationen till museipedagogiken

”Det skulle inte gå att ha ett museum utan en bra museipedagogik. Det är jag övertygad om. Skulle inte 
gå med på det.”175

För mina informanter är museipedagogiken någonting verkligt essentiellt för museet och ”det ska 
genomsyra hela museet, alltså hela verksamheten.”176 Föremålen ska inte samlas för samlandets 
skull utan användas för erfarenhetsåtervinning, ett begrepp som en av mina informanter använder 
sig av och som innebär att människor ska lära sig av dåtiden för framtiden. Det handlar för dem om 
att levandegöra museets samlingar och att hos besökarna skapa lust att lära och delta. Bland mina 
informanter används både begreppet förmedling och pedagogik då de talar om mötet med 
besökarna. För dem är begreppen inte synonyma, men skiljelinjen är heller inte självklar. 

IN: Och där kan man ju fundera: Vad är förmedling och vad är pedagogik?
EK: Mmm.
IN: Det är inte alldeles klockrent, när det gäller museer. Vi kan förmedla mycket utan att vara... använda 
oss av pedagogiska grepp.177

Pedagogiken verkar dock vara en slags medveten förmedling. Enligt museets nya policy borde all 
förmedling innehålla pedagogik. Pedagogik är alltså en mer planerad förmedling, en förmedling 
med ett genomtänkt förhållningssätt till kunskap, lärande och omvärld. Att vara pedagogisk är att  
kunna göra museets kunskap begripligt och intressant för olika målgrupper och att kunna anpassa 
sig efter de omständigheter som råder. Mycket av pedagogiken handlar om kontext, om den fysiska 
miljö som förmedlandet sker i. Genom museipedagogiken ska museets besökare uppleva lustfyllt 
lärande, få vara kreativa, känna sig inkluderade, förstå begrepp, se sammanhang, ha roligt, bli mer 
bildade, använda flera olika sinnen och få tankeställare. Två viktig saker med museipedagogik på 
Västerbottens museum är dialogen och leken. Dialogen kan vara en källa för kunskap inte bara för 
besökarna utan även för museet och leken är en vital lärandemetod. Museet ska enligt en av mina 
informanter ses som en lärandeinstitution som ingår i folkbildningen. Museipedagogiken skiljer sig 
dock från exempelvis skolpedagogiken.

Ja, här har vi ju våra föremål i centrum. Vi har våra utställningar i centrum. Vi kan gå till vårt 
friluftsmuseum och nyttja miljöer som är historiska, som inte bara är på bild i en lärobok utan det är 
verkligen en... ja, det man har som läromedel är väl det unika, som är speciellt med museernas pedagogik, 
att vi har dom riktiga föremålen, dom riktiga miljöerna som man kan vara i.178

174 Denna utställning visar Umeå stads historia och bygger till viss del på att besökarna själva ska kunna delta med 
sina minnen och berättelser från staden. Att ha museianställda i utställningen, vilka kan föra en dialog med 
besökarna, är ett av arbetssätten. Lite mer information och bilder från utställningen finns på Västerbottens 
museums hemsida: http://www.vbm.se/utstallningar/forum.html, 2012-03-14.

175 Intervju med Åsa Stenström 2012-04-19.
176 Intervju med Ulrica Grubbström 2012-04-16.
177 Ibid.
178 Intervju med Åsa Stenström 2012-04-19.
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En av museipedagogerna poängterar att det inom museipedagogiken ändå är viktigt att vara 
medveten om att olika människor lär på olika sätt. Hos vissa individer spelar föremålen stor roll i  
lärandet, medan de hos andra inte tillför något. Lärandet är dock alltid kopplat till lust och om 
museipedagogerna kan väcka besökarnas lust så kan de även underlätta deras lärande. 

Det finns en efterfrågan på museets pedagogiska programverksamhet och för att stödja pedagogerna 
i deras pedagogiska arbete och funderingar kring teori och metoder har museet utvecklat en 
pedagogisk policy. För mina informanter är det viktigt att bredda pedagogiken och att i framtiden 
även satsa på utvecklingen av konstpedagogiken, något som varit eftersatt fram tills nu.

Det bästa med just VBMs pedagogik är, enligt museichefen, duktiga pedagoger med ett intresse för 
att förmedla samt nöjda och ivriga besökare. Andra bra saker med museipedagogiken vilka 
framkommer i mina intervjuer är mer generella. Till exempel nämns just museipedagogikens 
speciella drag med upptäckarglädjen och det lustfyllda lärandet som en positiv sak med 
pedagogiken. En informant nämner också att museipedagogik kan sammanföra olika generationer,  
något som ses som gynnsamt. Något som dock inte är lika gynnsamt är museipedagogikens status. 
En informant beskriver museipedagogiken som en inte fullt accepterad pedagogikform hos 
skolpedagogiken och på lärarutbildningar

Nu råkar ju vi, på det här stället, ha en utbildad lärare, faktiskt, och det är ju inte många museer som har 
det. Så att det kan också vara nånting som är av den sämre sorten, att vi inte har utbildade pedagoger utan 
många är ju antikvarier eller kulturutbildade som i sin tur jobbar med grupper och inte har riktigt med sig 
dom här lärarkunskaperna, vilket ju kan vara bra.179

Andra negativa saker som kommer fram under intervjuerna är att det överlag finns för få musei-
pedagoger på museerna och att arbetet på VBM tidvis kan vara slitigt och fysiskt tungt för museets 
pedagoger, bland annat för att de behöver släpa rekvisita mellan förråd, utställningar och miljöer.

Eftersom flera av författarna till min uppsatslitteratur i sina texter diskuterade kring musei-
pedagogers utbildning valde jag att fråga om just detta i intervjuerna. Mina informanter var, om än 
inte odelat, positivt inställda till tanken på en speciell museipedagogisk utbildning. Det positiva  
med en utbildning skulle vara att den skulle vara speciellt inriktad på museipedagogik då denna 
kräver vissa speciella angreppssätt, kunskaper och färdigheter. En museipedagog bör ha kunskaper 
inom de museala ämnena och en speciell metodik och didaktik. En museipedagogutbildning skulle  
kunna se till att fler kompetenta pedagoger med en faktisk pedagogisk utbildning fanns att tillgå på 
arbetsmarknaden. Samtidigt höjde en informant ett varnande finger för att särskilja musei-
pedagogiken från annan pedagogik.  

Styrningen av museipedagogiken är inte särskilt stram utan tvärtom väldigt fri. ”Det har hängt 
mycket på pedagogernas egen förmåga och pedagogernas eget intresse av att sätta ihop program och 
koppla till utställningar och så.”180 Vissa fokuspunkter och teman bestäms gemensamt på museet 
och dessa kan ses som en slags styrning, men överlag har pedagogerna ändå mycket fria händer att 
forma sina program och komma med synpunkter och in-put i utställningsarbetet. Den pedagogiska 
policyn har uppkommit på grund av behov och efterfrågan från pedagogerna själva för att kunna ha 
fasta riktlinjer och kunna utreda vad det egentligen är de ska sysslar med. En informant tror att 
policyn kommer att betyda mycket för framtida museipedagogiskt arbete på museet och att den är  
en milstolpe i detta arbetes historia. Den svaga styrningen ledde dock till att flera av informanterna i 

179 Intervju med Ulrica Grubböstrm 2012-04-16.
180 Ibid.
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intervjuerna sa sig tycka att styrningen av museipedagogiken kunde vara mer stram. En viss 
styrning kan vara arbetsbesparande och hjälpa pedagogerna att förnya och förbättra sin verksamhet.

Dom planer och policys som vi har, dom blir man inte styrda av utan dom är hellre sådär att man måste ta 
fram dom ibland och så måste man stångas lite grann med dom och... Vi säger ju att vi ska jobba för 
mångfald. Gör vi verkligen det nu då? På vilket sätt gör vi det? Jag tror att det är mer så, att man behöver 
dem för att man ska liksom ruska om sig ibland och tänka 'men få se nu, har vi fastnat nu bara i nåt 
gammalt kör igen eller...?'181

Det är dock viktigt att inte skriva styrdokument bara för att ha styrdokument. Styrdokument kan 
innehålla många fina ord, men de bör ju även förverkligas och risken finns ju att två personer inte 
menar samma sak även om de använder samma fina ord. Dokumenten ska levas, inte bara samla 
damm. Från statligt håll kan styrningen också vara svag.

Till och med förra året [ett litet skratt] så fick vi ju medel direkt till oss och då fanns det faktiskt, vad ska 
jag säga, öronmärkta delar av anslaget som skulle riktas till pedagogisk verksamhet och det var därför att  
man menade att länsmuseerna ska hålla på med pedagogik som ett av sina kärnområden.182

Nu när det inte finns en sådan ekonomisk styrning mer så finns det heller inget som garanterar att de 
olika länsmuseerna verkligen satsar hårt på museipedagogik. Högre krav från högre ort kan ge rikt-
linjer för hur museerna ska rikta sin verksamhet.

Med eller utan styrning så är relationen mellan bevarandet och visandet på museet ändå en ständig 
balansgång. Bland mina informanter framkom två olika sätt att se på saken. Pedagogerna 
diskuterade saken utifrån att föremål tidigare sattes på piedestaler och under inga omständigheter  
fick vidröras, än mindre användas och att det än idag kan förekomma krockar mellan viljan att visa 
och viljan att bevara. ”Jag tror att det har blivit lite bättre. Jag tror att förut så var ju föremåls-
avdelningen mer så där konservativa, eller vad man ska säga, än vad dom är nu, till exempel 
gällande Gammlia då.”183 Nuförtiden finns det en dialog på museet kring detta ämne och de flesta 
på museet har genom sin utbildning även en förståelse för alla delar av museets verksamhet. 
Besökarnas upplevelse, lärande och önskemål väger också starkt in i denna diskussion. 

Vi som finner oss i en pedagogisk situation vet att för att optimera den, så behöver man få jobba med dom 
flesta sinnena. Du måste få ta i föremål och du måste få känna och smaka och lukta och det där kan ju  
helt klart stå i en väldig konflikt kring hanteringen av original och föremål... miljöer som inte ska slitas 
på, hela det där, ja, men som jag var inne på, 'se, men inte göra'. Det är ju det som har... 'se, men inte röra' 
ska jag säga... det är väl det som många förknippar med museer. Och det där är ju nånting som vi stöts 
och blöts med hela tiden, inte minst när vi använder våra miljöer uppe på Gammlia friluftsmuseet och där 
har vi ju faktiskt fått till stånd att vi har fått byta ut en hel del föremål mot rekvisita till exempel för att 
kringgå det där.184

De kulturhistoriska miljöerna har genom museipedagogernas arbete och prioriterandet av 
museipedagogiken alternerats och förändrats för besökarnas skull. Användandet av de 
kulturhistoriska miljöerna har även förändrats på grund av nationella direktiv om tillgänglighet  
vilket gjort att ramper byggts till förmån för besökare, men på bekostnad av miljöernas 
ursprungsskick. Detta är bra för pedagogiken, men det kanske finns andra på museet som inte är 
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nöjda. Och en av pedagogerna tycker att det nog kan det verka lite knasigt att slita på de insamlade 
föremålen och miljöerna.

Men samtidigt så är det ju... vi har ju en medvetenhet om det finns ju ingenting som är så kittlande som 
att se just den där fyndet eller just det där unika som är just det föremålet. Att höra att det är en kopia av 
Strindbergs penna är ju inte lika häftigt som det är hans penna.185

Mina två informanter vilka inte arbetar som pedagoger såg på problematiken ur ett urvalsperspektiv.  
De diskuterade hur de föremål som visas upp pedagogiskt alltid är ett urval ur samlingar vilka är 
alltför stora för att visas upp i sin helhet. ”Så man får väl nästan se samlingarna som en slags bank 
där föremålen ligger då, tills man vill fokusera på det temat i utställning och förmedla mera om 
det.”186 En viss guidning, dock utan egentliga pedagogiska grepp, förekommer trots allt redan nu i 
samlingarna och i och med att nya magasin håller på byggas hoppas museet på att kunna utöka 
magasinsvisningarna. Urvalsproblematiken och problemet med att inte kunna visa upp allt kan 
lindras genom att museet utvecklar och förbättrar sin föremålsdatabas, SOFIE. En av informanterna 
tog urvalsfrågan ännu ett steg längre.

Har vi inte samlat in det så har vi inte heller byggt kunskap om det och kan heller inte berätta nåt om det. 
Så att, balansen kommer nog alltid att vara lite skev, att samlingarna är större än det vi i praktiken kan 
visa just för att det måste vara den gången i det.187

Genom detta citat kopplar informanten hårt ihop museipedagogiken med museets övriga 
verksamhet. Den ena är inte möjlig utan den andra och museipedagogiken blir således till en 
del i en slags process bestående av identifierande av intressanta objekt, insamlande av 
objekten, bevaringsåtgärder för objekten, insamlande av kunskap kring objekten och slutligen 
kommunicerandet av objekten och kunskapen till museets besökare.

3.4.3 Museipedagogernas arbete

Vi försöker ju att nyttja [skratt], så att säga, våra stackars pedagoger överallt, men dom räcker ju inte till.  
Det är ju så, så vi får ju helt enkelt begränsa det där ibland och det... ja, det är väl det som är... Vi skulle 
gärna ha med dom på fler ställen, men deras tid räcker inte till för det. Dom är med i hur många 
arbetsgrupper som helst och... med sin kunskap alltså. Men vi får välja det här lite grann för att skona 
dom.188

Museipedagogernas arbete är mycket omväxlande, med många olika arbetsuppgifter och skiftande 
utmaningar. Deras typiska arbetsdag varierar i utseende under året och under veckan, men vanliga 
sysslor är att leda skolklasser i pedagogiska program, guida grupper, sitta i möten, medverka i 
kurser, delta i planeringsarbete och jobba med projekt samt att hinna med det löpande arbetet med 
nätverkande, e-mailsvarande och telefonkontakter. Periodvis är arbetstempot mycket intensivt,  
särskilt under de veckor då flest skolprogram är inbokade. Museipedagogerna behöver vara flexibla 
i sitt arbete, något som enligt en av mina informanter kommer med tiden och den växande 
erfarenheten. Pedagogerna ska vara de som väcker besökarnas intresse och som ser till att 
museibesöket blir en upplevelse för olika sinnen och att det finns praktiska sysslor att utföra. ”En 
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bra museipedagog lyfter ju en mindre bra utställning också.”189 De ska baka in upptäckarglädje i 
sina program.

Pedagogerna vill i sitt arbete få till en bra kommunikation med besökarna och optimera den 
pedagogiska situationen med lust, lek och lärande. ”Böcker finns ju på skolan så det är det här att 
verkligen få prova på och använda hela... alla sinnen och det känns ju som att det är ju våran grej 
verkligen.”190 På detta sätt kan de underlätta besökarnas kunskapsinhämtning samt visa på hur 
allting hänger samman och hur historien är aktuell för besökarna i deras eget liv. Museet ska på på 
så sätt avdramatiseras och inte kännas som ett tempel och en kulturens högborg där man inte får ha 
kul. Källor för inspiration till detta utmanande arbete hittar pedagogerna bland annat i sin egen 
nyfikenhet och kreativitet och i mötena med besökarna. Besökarnas feedback och möjligheten att  
ibland få ta del av fortbildning och andra museipedagogers arbetsmetoder ger energi i arbetet enligt  
mina informanter.

Det bästa med att jobba som museipedagog är enligt mina informanter arbetets variation och att  
själv få lära sig och utvecklas samt att se andra lära sig. Viktiga ingredienser i vad som gör arbetet  
trevligt och njutbart är att få uppleva att besökarna får aha-upplevelser och att få visa att historia är  
kul och spännande, särskilt för sådana besökare som kommer till museet med inställningen att 
historia inte är kul, spännande eller viktigt.

Det är ju som man säger, att människor utan minne kan ju inte göra nånting i nuet och det stämmer att 
samhällets minne är så viktigt, att vi behöver fatta varifrån vi kommer för att begripa var vi är på väg 
nånstans.191

En av mina informanter nämner även att en av de bästa sakerna med att arbeta som museipedagog 
är att knyta an till besökarna och känna ett slags samförstånd. Hon illustrerade detta med ett  
exempel.

Vi har mycket studenter från SFI-skolan, till exempel, här och jag minns ett sånt här starkt möte med en 
kvinna som kom hit och jag pratade om kustjordbruket, en utställning som är riven nu, och vi pratade om 
hur man tillverkade ost och så... Det var svårt att veta hur mycket dom egentligen förstod. Dom var på så 
olika språkliga nivåer och så... Den här kvinnan, hon... efteråt så vi skingrades och sa hej då och så där  
och så kom hon efter mig och, liksom, tog mig i handen tillbaka in i utställningen och visade mig på det 
jag hade illustrerat, försökt att förklara hur man gjorde ost tidigare och hon såg så otroligt lycklig ut. Hon 
klappade på sitt bröst och visade med handen utåt mot utställningsmodellen och sa: 'Min mamma, 
hemma. Sverige. Lika, samma.' Alltså... Och det var nästan... Man såg nästan tårar i ögonen för det var 
som en känsla av att: 'Var har jag hamnat?' Jag läste in det här, att 'här har jag kommit från ett land långt 
härifrån och hamnat upp i vintern och snön och jag begriper inte språket och konstigt är det säkert på 
många sätt', men trots alla dessa barriärer eller... som man ska... så fanns det den där känslan om att... av 
att kommunikationen hade gått fram, en samförstånd över kultur- och språkbarriärer som var så underbar,  
den här känslan om att 'ja, men vi är alla en stor familj.'192

Denna specifika pedagogiska situation var lyckad och minnesvärd genom den kontakt som 
pedagogen kände med kvinnan. En annan lyckad pedagogisk intention som båda pedagogerna lyfte 
fram var det förhistoriska program som de tidigare erbjöd skolklasser. Det var otroligt populärt och 
är ännu efterfrågat trots att det inte erbjuds mer. Det var ett program som fick mycket positiv 
feedback, men som också var slitigt och resurskrävande. Programmet innehöll för elevernas del 
många praktiska moment och diskussioner kring hur människor levde i förhistorisk tid.
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Så det var en... det blev en slags [paus] upptäcktsfärd för eleverna också fram till den här... när vi faktiskt  
gjorde experimentet och att det faktiskt blev mat. Bara det var dom förvånade över. Att det gick att koka 
nere i jorden sådär enkelt... ha [som i jaha] och att det till och med var gott! Det var, liksom, sådär att 'är 
det möjligt och ska vi äta det där?' Dom hade ju fått krydda med allt. Vi hade ju björklöv i och vi hade 
blåbärsris och rönnskott och vi hade allt möjligt i den där så det såg ut som nån slags konstig [skratt] 
anrättning och eleverna var mycket skeptiska, i alla fall en del, och vi kasa bort alla dom där löven och 
kvistarna och alltihopa och delade upp fisken och när elever, till och med dom här mest skeptiska, liksom, 
spontant efter kanske man hade sagt att 'men ska du inte smaka ändå?', en del som sagt att nej, dom vill ju 
inte smaka, ändå smakar och så utbrister en elev och säger 'men, godare än pizza!' liksom [skratt] Det  
bästa beröm man kunde få.193

Programmet erbjöd eleverna en möjlighet till praktisk problemlösning och förståelse för att saker 
och ting kan lösas på flera olika sätt. Eleverna hade också tillfälle att få en förståelse för samman-
hanget mellan naturen och den mat vi stoppar i oss till vardags.

Sämre delar med det museipedagogiska arbetet vilka nämns i mina intervjuer är att det tidvis kan  
vara slitigt och fysiskt tungt, att lönen är låg jämfört med många andra grupper även inom musei-
världen, att museipedagogiken har låg status, att så mycket ska göras i projekt samt att det råder 
tidsbrist. Tidsbristen inverkar på utvärdering, förnyande av program och fortlöpande fortbildning. 
”Det man kan sakna ibland är att 'åh, om jag ändå finge grotta ner mig i nånting och fick bli en 
specialist.'”194 Arbetet och kunskapen kan bli splittrat hos en museipedagog. De har lite kunskap om 
mycket. Tidsbristen kan även under arbetsintensiva perioder göra att lunchraster blir lidande. Mina 
informanter påpekar dock att just tidsbristen till viss del beror på deras egna prioriteringar, att de 
väljer att hålla i skolprogram istället för att ta en eftermiddag för inläsning och att den därför också  
skulle kunna motverkas om de prioriterade annorlunda. Något som dock kan vara svårare att 
påverka är museipedagogikens status. ”Pedagogerna har en jätteviktig roll och då måste vi på 
museerna uppvärdera dom och skolorna bör uppvärdera museernas kunskaper och nyttja dom 
mera.”195 Hur detta ska göras är dock en annan fråga. En av mina informanter vill höja musei-
pedagogernas löner och aktualisera debatten kring museipedagogikens status och kvalitet. Två av 
mina informanter tycker dock att de redan nu ser att förändringen är på gång gällande statusen. 
Förändringen verkar emellertid vara längre bort i fråga om projekten.

Så det kan jag väl säga och det är väl en sjukdom som... man ser dom här tendenserna att allting ska 
projektifieras på nåt sätt, att det ska hela tiden sökas nya projekt. Det går inte att få pengar till  
basverksamhet utan det ska alltid hittas på nya spektakulära saker. Och så ska man försöka söka pengar 
till det och så ska man försöka samtidigt som man ska göra det ska man ju ändå försöka lösa då liksom 
basen samtidigt på nåt sätt, på samma tid.196

Arbetet blir kortsiktigt när så mycket görs i projekt och när projektet är slut lämnas den verksam-
heten liggande eftersom det inte finns resurser för att fortsätta eller hålla det uppe. Ytterligare en sak 
som mina informanter nämner och som kan förbättras i deras arbete är hur vissa lärare beter sig 
under skolprogrammen. Lärarna och deras samspel med elever och museipedagoger kan nämligen 
ibland vara problematiskt. Museipedagogerna vill ha delaktiga och engagerade lärare som ändå 
håller koll på sin klass och signalerar till dem vad som är i sin ordning att göra och vad som inte är 
tillåtet. Enligt mina informanter är många lärare dock så och för dem som inte är det borde lärarnas  
roll i skolprogrammen förtydligas från museets håll.
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Vi måste ju förhålla oss till skolans verklighet, men skolan måste också förhålla sig till dom förut-
sättningar som råder på ett museum för här har vi många besökare som kommer samtidigt så en hel klass 
kan inte rasa runt i utställningarna utan att läraren faktiskt fångar ihop dom och visar respekt för andra 
som vill också kunna ta del av och läsa och ta del av och kunna lyssna på saker och ting utan att det låter 
för mycket.197

En av de saker som nämns kring vad som kan förbättras är museipedagogernas utvärderingsarbete. 
Båda pedagogerna berättar i intervjuerna att det pågår en ständig muntlig och mindre organiserad 
utvärdering där de bollar med idéer och funderingar. De säger dock att den mer formella och 
dokumenterade utvärderingen som kan leda till strukturerad förnyelse är så gott som obefintlig.  

Det är väl bara att man ska komma ihåg att ta sig den tiden, men när telefonen liksom ringer och man... vi 
hinner bara bli... man hinner bara lägga ut höstprogrammet så börjar dom att ringa och så [svischande, 
vinande ljud] ett tu tre, två dagar senare så är det fullbokat, liksom 'ojdå, hoppsan, nu glömde vi att boka 
in tid för att vi skulle göra nåt nytt program här'.198

Då det gäller fortbildning ser läget nästan omvänt ut.

Egentligen kan man ju säga att fortbildning kan ju vara väldigt mycket och där kan det ju vara just en sån 
sak att faktiskt kunna ägna en eftermiddag åt att bara sätta sig ock läsa en bok och jag vill inte säga att  
den möjligheten inte finns idag, det är inte så, utan det handlar mer om också själv ta den tiden, att öron-
märka den tiden och där tror jag ibland att vi är lite dåliga, alltså att man... Det handlar ju också om ens 
egna rutiner, att bestämma sig för, kanske, att den här... 'en eftermiddag i veckan så är min fortbildnings-
tid'.199

Här är det alltså den mer fortlöpande fortbildningen som får stryka på foten medan mina 
informanter säger att de är nöjda med de kurser och de studiebesök de får delta i. De har ingen plan 
varken rent kunskapsmässigt eller ekonomiskt för sin fortbildning men säger sig få delta i det de 
behöver och känner är relevant. En av mina informanter vill se stabilare nätverk museipedagoger 
emellan eftersom museipedagogiken är så löst styrd från central ort och den ser väldigt olika ut på 
olika museer varför andra museers pedagogik kan ge många idéer och uppslag. Det är också något 
som kan ske i samarbeten med andra museer, något som ofta sker. Mina informanter berättar bland 
annat att det finns planer på samarbete med ett museum i Finland och ett i Norge gällande musei-
pedagogisk verksamhet i textilsamlingarna. I övrigt samarbetar VBM med de andra museerna i 
Västerbotten, Lycksele skogsmuseum och Skellefteå museum och arbetet kring pedagogiska 
program för seniorer inleddes som ett samarbete mellan flera länsmuseer i landet. Med Bildmuseet 
som fram till nyligen varit granne med VBM har länsmuseet ändå inte haft särskilt mycket sam-
arbete även om det på länsnivå sker ett allmänt nätverkande mellan olika kulturaktörer i länet. En  
samarbetspartner som en av mina informanter önskar ha närmare kontakt och samarbete med är 
universitetet och museologiutbildningen. Hon tycker att kontakten känns avhuggen när den skulle 
kunna grönska. Hon tror att museet skulle få ut bland annat akademisk kunskap av en bättre 
kontakt.

3.4.4 Relationen mellan museipedagoger och andra museianställda

Vid mina frågor kring relationen mellan museipedagoger och andra museianställda fick jag lite  
olika svar. Några informanter ansåg att inga icke-pedagoger deltar i det pedagogiska arbetet, men 
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som en av mina informanter säger: ”Det handlar om begreppet, pedagogikbegreppet.”200 Alltså 
handlar det om hur de olika parterna definierar pedagogikbegreppet, för förmedlingsuppdraget 
gäller alla och enligt den nya policyn ska alla snart också kunna förmedla pedagogiskt. Gemensamt 
för de olika informanterna var dock åsikten om att pedagogerna är mer involverade i andras arbete 
än andra är involverade i pedagogernas arbete. Samverkan sker genom de redan nämnda musei-
gemensamma temana, men mer diskussioner och direkt samverkan grupperna emellan skulle vara 
önskvärt.

Det skulle kunna vara lite mera korsbefruktningar kring kunskapsområdena och pedagogernas arbete 
och... Nu när vi har planer på att göra nya basutställningar i framtiden, där är ju pedagogernas närvaro i  
den planeringen jätteviktig för att man ska kunna använda dom här utställningarna på ett bra sätt.201

Diskussionen om museipedagogik internt på museet är heller inte så aktiv som den skulle kunna 
vara även om den nu är rätt aktuell i och med den nya policyn om omstruktureringarna kring 
ombyggnationen. Pedagogerna anser sig dock vara väl inblandade i de delar av verksamheten där de 
behövs. ”Ska det vara grupper så är det ju alltid nån som säger 'ja, vi måste ju ha med en pedagog, 
[litet skratt] vi måste ha med en pedagog...'”202 Pedagogernas åsikter väger tungt i många frågor, inte 
bara i utställningsplanerande utan även i exempelvis det etnologiska dokumentationsarbetet där de 
kan påverka vad som dokumenteras och samlas in beroende på vad det finns för efterfrågan från 
besökarna i kunskapsväg. Museipedagogikens ställning på VBM är alltså rätt stark. ”Dom är ju 
nyckelpersoner skulle jag vilja säga, museipedagogerna, för dom har ju... När det gäller 
utställningsverksamheten och förmedlingsverksamheten så är dom ju stjärnor.”203 De anses veta vad 
som fungerar för olika målgrupper och de känner själva av att de har en bra status. 

Traditionellt sett så har ju museipedagogiken haft en väldigt låg status på museerna, att det har varit 
liksom, ja men, 'dom tar hand om barnen och vi andra, vi tar hand om dom vuxna, det är som det riktiga 
jobbet och så dom som leker med barnen lite så där [ohörbart]' Jag känner att jag tror att det har svängt  
över huvud taget i museibranschen och här på museet så känns det som att det är ju ingen som tycker att  
det är nån lågstatusgrej.204

På VBM känner sig museipedagogerna således bekväma med sin situation. De känner att de 
är väl ansedda och att deras arbete får uppskattning från kollegor och medarbetare. Mina 
informanter anser att VBM till viss del lyckats ta sig ur ett tidigare mönster och tankesätt  
kring museipedagogik och att museipedagogiken idag har en relativt bra ställning på museet.

3.4.5 Mötet med besökarna

Mötet med besökaren behöver inte nödvändigtvis ske på museet. Västerbottens museum vill vara ett 
museum för alla i länet och mina informanter har i intervjuerna varit noga med att påpeka att de i  
stor omfattning arbetar för att nå ut i hela länet. Mina informanter förklarade också att visionen om 
att nå alla behöver ses ur ett långsiktigt perspektiv. Museet kan inte nå alla hela tiden utan behöver  
sikta på vissa grupper i vissa insatser och arbeta olika i olika situationer. Det handlar om att ”inte 
tänka att nu ska vi ta hit alla människor från Somalia eller alla människor från Vännäs, utan tänka 
nu vill vi ta och prata kring ett tema som engagerar och då gäller det att alla dom här människorna 
från Somalia och Vännäs vet att det är till för dom.”205 Arbetet med att nå ut till så många som 
möjligt är något som hela museet arbetar med, men pedagogerna har sin egen plats i det arbetet. De 
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har kontakt med PREI,206 de har hand om barnverksamheten och de ordnar med program för 
seniorer. Flera av informanterna påpekar också att arbetet med att nå ut till många precis som så 
mycket annat är en resursfråga. Det handlar om att välja vad och vilka som resurserna ska satsas på 
och eftersom barn och unga är en prioriterad målgrupp så har mycket resurser lagts på dem.

Mina informanter nämner ett flertal olika målgrupper vilka är eller har varit föremål för speciella  
satsningar på museet, exempelvis skola, barn och unga, etniska minoriteter, äldre, folk med olika 
funktionsnedsättningar, gymnasieungdomar och ungdomar på fritiden. Museet jobbar med nätverk, 
samarbeten och referensgrupper för att försöka nå ut till dessa grupper. Att museet kommer att få ett  
café kan också locka nya människor till museet. Det gäller att verkligen visa varje enskild grupp att  
museet även är till för dem.

Sen har vi ju andra, då har vi ju då den här målgruppen med dom som inte har helsvenska bakgrunden för 
det är ju också nånting som man har sett, att man tror att det här är nånting sånt här... speciellt Gammlia 
kan man tänka 'det här är liksom bara knätofsar och svensk idyll så hära', så att... men där har vi ju jobbat  
på ganska olika sätt för att få bredda.207

Museet vill få till en dialog med besökarna. De ska känna sig delaktiga och detta kan bland annat 
göras genom att museets personal inte tänker i termer om vi och de. Museet vill att läroprocessen 
ska bli ett givande och tagande och visa för besökarna att museet kan ha betydelse för just dem. ”Så 
det gäller att skapa arenor, skapa mötesplatser och jobba via befintliga nätverk.”208

Pedagogernas typiskt möten med besökarna är när de håller i programverksamhet för skolklasser. 
En av pedagogerna påpekar att besökarna i detta fall alltså inte har kommit till museet frivilligt utan 
någon annan har bestämt att han ska vara där. Dessa besök ingår i ett skolsammanhang och skol-
eleverna förväntas lära sig någonting varför mötet behöver ha ett visst format. Andra möten med 
besökare kan kräva mycket lösare format för att det ska fungera. Vid skolprogrammen har musei-
pedagogerna och klassens lärare haft kontakt innan och när klassen kommer till museet hälsar 
pedagogerna alla välkomna, barn likväl som vuxna. Efter frågestund och genomgång är det viktigt 
för museipedagogen att få en uppfattning om gruppen och vad de förväntar sig så att programmet 
kan anpassas efter deras behov just då. Under själva programmet använder sig pedagogen av dialog 
och öppna frågor samt arbetar med kropp och rekvisita för att illustrera det hon pratar om.

Jag använder mig själv som instrument i förmedlandet tillsammans med rekvisita och det utställnings-
sammanhang som vi rör oss i och naturligtvis i samspel med elevernas frågor och vad dom uttrycker.209

I slutändan utmynnar programmet i någonting praktiskt. Dessa former fungerar bra för skolklasser, 
men andra målgrupper har inte lika genomarbetade pedagogisk program, något som en av 
pedagogerna tar upp som en sak som kan förbättras. Att utarbeta olika program för olika målgrupper 
och med olika lärandemetoder är dock något som tar tid.

När en besökare går hem från museet ska han ”ha med sig och tänka 'oj! Vilket trevligt bemötande! 
Vilket trevligt ställe!' eller spännande eller vad man nu vill, men det ska ha väckt nån positiv  
känsla.”210 Besökaren ska ha fått ut vad han ville få ut av museibesöket och känna att han bemöttes 

206 PREI eller Projekt för Integration är en förening för invandrare, vilken speciellt riktar sig mot kvinnor och barn och 
att få ut kvinnor med utländsk bakgrund i sammhället. Föreningens hemsida: http://www.prei-umea.se/sv/, 2012-
06-16.

207 Intervju med Maine Wallentinsson 2012-04-02.
208 Intervju med Ulrica Grubbström 2012-04-16.
209 Intervju med Helena Forsberg 2012-04-17.
210 Ibid.
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väl och hade kul. Museet har jobbat med bemötande och värdskap för att dessa saker anses varar 
väldigt viktiga och för att museet vill ha fler besökare. Det är också viktigt att besökarna upplevt att  
museet har en viss standard. Kvantiteten på lärdomar och kunskap är inte viktig utan kvaliteten och 
besökaren ska gärna ha fått en insikt i att museer inte är så tråkigt som vissa människor kanske 
tycker och tror.

3.4.6 Museet och skolan

Museets prioritering av barn och unga tar sig främst uttryck i en extensiv skolprogramsverksamhet. 
Målet med denna verksamhet är enligt mina informanter att museet ska bli ett komplement till  
skolan. Museet är också viktigt för de skolor som faktiskt har upptäckt museet som resurs. Det är 
dock många skolor och lärare som inte gjort detta. ”Jag är helt övertygad om att museets 
pedagogiska verksamhet är viktig för skolorna, men vi måste få skolorna att förstå det.”211 Mina 
informanter förtydligar att det verkligen är synd att inte fler lärare tar sina elever till museet.  
Museets pedagoger arbetar dock aktivt för att få fler lärare att inse museets fördelar. Genom att 
försöka att sprida museets budskap på lärarutbildningen och genom att lära ut sina metoder till  
lärare ute i länet försöker museet höja medvetenheten om museet bland skolorna. Musei-
pedagogerna arrangerar även lärardagar med kontaktlärare och för diskussioner med dem bland 
annat för att komma på samma nivå och använda samma begrepp. De använder sig också av 
nyhetsblad vilka de skickar till skolorna. Alla dessa informationskanalerna finns dock redan och det 
kan vara svårt att involvera icke-involverade och att intressera dem som inte är intresserade.

Att inte alla skolor använder sig av museet har förutom med ovetande och ointresserade lärare att  
göra även en mer praktiska orsaker. Dels så är Västerbotten ett stort län och skolor i andra delar av 
länet än i Umeå med omnejd kan inte ta sig till museet på grund av avståndet. Inte heller de 
närliggande skolorna kan ta sig till museet utan att fundera på ekonomi, lektionstidslogistik och 
transport. Alla dessa faktorer kan stoppa en klass från ett museibesök. Mina informanter förklarar 
hur museet har försökt råda bot på dessa hinder. För att nå ut till skolorna i länet har museet skapat 
Skolwebben212 och som redan nämnts försöker museet även nå eleverna genom att lära ut sina 
metoder till lärarna så att dessa börjar utnyttja kulturmiljöer utanför skolan och klassrummet för  
praktiska dramaprogram. På själva museet jobbar pedagogerna för att skolprogrammen ska passa in 
i skolornas läroplaner. Alltfler lärare inser också att museet kan skräddarsy program och anpassa sig 
efter just det läraren behöver för sin klass för tillfället. Skolprogrammen är även gratis för att  
ytterligare sänka tröskeln så mycket som möjligt för skolornas besök. Trots att många skolor ännu 
inte utnyttjar museet så har museets pedagoger händerna fulla med de skolor som faktiskt gör det.

Många av våra program är ju alldeles fullbokade och då kan man ju fundera 'varför det?' Det är ju inte  
bara för att det är kul utan för att faktiskt skolan ser museets verksamhet som någonting man kan använda 
sig av för sina elever.213

Enligt mina informanter kan museet erbjuda eleverna ett annat sorts lärande med andra metoder.  
Museet kan vara ett stöd i flera olika ämnen, men främst i historia där det är viktigt att visa att  
historia kan vara kul och att den är  betydelsefull för barnen själva och finns i deras närmiljö.

En av mina informanter talar om att arbetet med skolorna är ett mångfaldsarbete, där museet kan nå  
ut till många olika befolkningsgrupper på ett inkluderande och demokratiskt sätt. Detta uttalande 

211 Intervju med Ulrica Grubbström 2012-04-16.
212 Del av VBMs hemsida med texter om Västerbottnisk historia vilka är speciellt riktade till skolbarn. Återfinns på: 

http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-skolan/skolwebben.html, 2012-06.16. 
213 Intervju med Ulrica Grubbström 2012-04-16.
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motsägs dock av en annan av mina informanter som påpekar att arbetet mot skolorna i slutänden 
bygger på engagerade lärare och därför inte alls är särskilt demokratiskt eller inkluderande.

3.4.7 Museets och museipedagogernas makt

Arbetet kring att förmedla sanningar eller tolkningar kring kulturarv och identitet är en viktig del av 
museipedagogiken på Västerbottens museum och inför de förändringar som nu sker på museet är 
diskussionen kring detta aktuell. Museet har ett uppdrag att bevara och visa just det Västerbottniska 
kulturarvet, men i arbetet kring vad detta kulturarv består av försöker museet nu att alltmer lätta på  
sin auktoritativa tolkningsrätt. 

Vi försöker att jobba mer och mer med interaktiva metoder. Vi har bland annat nåt som heter WiGo 
Västerbotten, som är en Wikipedia-googlemapskombination, liksom ett interaktivt digitalt system där 
man i länet kan förmedla sitt kulturarv. Om man heter Lars Persson i Vilhelmina till exempel, så kan man 
skriva ner 'jag har det och det. Det här är en del av mitt kulturarv och det ligger där och det är...' Så att vi  
försöker jobba mer och mer med interaktivitet, liksom...214

Museet vill visa på att kulturarvet och den Västerbottniska identiteten egentligen ska ses som flera 
kulturarv och flera identiteter. ”Det finns ju inte en Västerbottnisk identitet. Det finns ju inte ens en 
samisk kultur utan det finns ju liksom kulturer. Det finns människor. Det finns, liksom, möten.”215 
Det blir ett mångfaldstänk i det hela där generaliseringar inte duger, även om en av informanterna 
säger att det självklart alltid risk att generalisera eftersom det är enklare och för att det är så  
människors tankar fungerar, men de försöker så gott det går att inte visa en homogen bild. Detta 
sker genom att visa dåtiden genom specifika individer i de pedagogiska programmen. Pedagogerna 
har en viktig roll i detta eftersom det är de som möter skolorna och till viss del har ansvar om 
eleverna under museibesöket tar till sig detta mångfaldstänk och om de kan se dessa många 
identiteter som något de själva kan ta avstamp i. Museet vill överlag att folk ska får upp ögonen för 
det egna lokala kulturarvet i den egna närmiljön. För dem som inte kommer från Västerbotten eller  
kanske inte ens från Sverige handlar arbetet med kulturarv och identitet om att hitta de gemen-
samma och allmänmänskliga dragen så som skedde i situationen med den lyckliga kvinnan och 
osttillverkningen. 

I det rent praktiska arbetet på museet präglas pedagogiken av den specifika plats och miljö som 
museet erbjuder. Dels arbetar pedagogerna utifrån själva platsen Gammlia och Umeå och diskuterar 
hur klimat och människors påverkan inverkat på landskapet. Ju bättre en besökare då känner till 
platsen desto lättare tar de till sig det som diskuteras. Pedagogerna behöver även anpassa sig till  
museets utställningar.

Man styrs ju utav utställningarna, det gör man ju och dom är ju inte heltäckande så klart. Nån har ju gjort 
urvalet, vad som finns, vad man kan boka för skolprogram till exempel och vad som finns. Det är ju 
många som frågar efter andra världskriget eller nånting sånt [litet skratt] och det har vi ju ingenting om 
just... än så länge.216

Genom ett annat urval i utställningarna skulle arbetet med kulturarv och identitet kunna se 

214 Intervju med Ulrica Grubbström 2012-04-16.; WiGo Västerbotten som Grubbström talar om i citatet ska finnas på 
adressen http://www.wigo.se, men sidan har varit nere alla gånger jag prövat den under min uppsatstid. Senast 
prövad 2012-05-25. Info om WiGo finns på Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/se-och-
gora/museet-och-gammlia/vidare-webb/wigo1.html, 2012-05-05.

215 Intervju med Maine Wallentinsson 2012-04-02.
216 Ibid.
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annorlunda ut. En informant påpekar att arbetet med urval måste börja redan i insamlandet och 
samtidsdokumentationen om materialet senare ska kunna ge en rättvis bild av 2000-talets Väster-
botten. ”Så vi måste verkligen sätta fokus på att få hela länet att förstå att det museerna samlar på,  
det är inte det som museerna redan har, utan vi samlar utifrån dom dokumentationsplaner vi har och 
utifrån det samhälle så som det ser ut idag”

Då det gäller problematisering och historietolkning handlar det enligt mina informanter om att vara  
medveten om att ingenting är svart och vitt och att överföra denna medvetenhet till besökarna,.  
Detta ska inte ske genom att säga 'Så här var det' eller 'Nej, så var det inte' utan det ska ske i en 
dialog med besökarna. ”Vår ambition är ju inte att vi ska skriva folk på näsan, att den här sanningen 
är det, utan vår ambition är ju att hjälpa till att ge olika in-put på historien.” 217 De försöker jobba 
kring konkreta saker genom att ställa öppna frågor bryta ner stereotyper och fördomar hos 
besökarna. En av pedagogerna talar exempelvis om hur folk vill föreställa sig grottmänniskor som 
skäggiga och smutsiga och att pedagogerna då kan fråga om besökarna tror att stenålders-
människorna ville vara smutsiga eller var tvungna att vara smutsiga. Pedagogerna kan i det här 
fallet visa på föremål som hittats: kammar, öronslevar och redskap vassa nog att raka sig med.

217 Intervju med Helena Forsberg 2012-04-17.
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4. MUSEIPEDAGOGIKENS DISKURS

En uppmärksam läsare har säkert redan börjat ana mönster och trender i den museipedagogiska 
praktiken och teorin utifrån allt material jag har redogjort för och de begrepp och fenomen vilka jag 
har pekat ut som extra betonade av de olika aktörerna. Här nedan kommer jag att ta upp några av 
dessa mönster och trender och visa på hur de tar sig uttryck även i forskningen. Jag har valt ut vissa 
av de röda trådar vilka jag har uppmärksammat och kopplar dem bland annat till de begrepp som 
jag presenterade flyktigt i inledningskapitlet. Jag lyfter även fram och belyser vissa nyckelord vilka 
många av mina källor använder sig av. Genom det jag gör här är jag förstås även med och skapar en 
viss diskurs. Jag konstruerar fiktiva kategorier för att uppordna och analysera mitt material. Jag 
väljer ut vissa saker och väljer bort andra saker. Jag skriver på ett visst sätt om mina kategorier och 
låter vissa källor komma mer till tals än andra. 

4.1 Den postmoderna museipedagogiken och makten

Det postmoderna museet är, som jag skrev i inledningskapitlet, ett museum där de anställda 
problematiserar sin framställning av kultur och historia och där målet är att vara en aktuell  
institution som är delaktigt i sin omgivning. Det postmoderna museet tar aktiv del i sitt lokal-
samhälle och formar sig efter dess behov och möjligheter.218 Det utmanar traditioner och fyller en 
social funktion utöver sina traditionella funktioner med att samla, bevara och visa föremål. Detta  
museum tar även vissa etiska och moraliska ställningstaganden och arbetar för ett jämlikt och 
rättvist samhälle.219 Det finns en medvetenhet om museets egen kontext på ett sådant museum och 
de sociala aktiviteterna samtal, dialog och debatt är viktiga delar av museets verksamhet och 
kontakten med publiken. Personalen på ett postmodernt museum är medvetna eller strävar 
åtminstone efter en medvetenhet om sin egen roll som tolkare av kulturarvet och arbetar flitigt för  
att framföra en nyanserad och mångfacetterad bild av dåtiden.

I det material som denna uppsats behandlar går det att urskilja många av de drag som finns hos det 
postmoderna museet. ICOM lägger exempelvis vikt vid ett museums kontakt med sitt lokal-
samhälle.220 Museet ska interagera med samhället och tjäna som en samhällsbildare och en bevarare 
av just det kulturarv som är relevant för det samhället. Det har funnits åsikter inom ICOM vilka tar 
denna debatt så långt som att påstå att det är de museianställdas plikt att förändra museet då 
samhället förändras och att alltså inte låta museet stagnera eller ta sina egna vägar. 221 Musei-
personalen ska enligt dessa tankegångar forma sitt museum efter samhället och inte förvänta sig att  
samhället eller besökarna formar sig efter museet. I sin samhällstillvända roll har museet även ett  
ansvar i att tolka sina samlingar på så sätt att besökarna har möjlighet att se inte bara den slutgiltiga  
konstruktionen av en berättelse utan även hur denna konstruktion blivit till. 

Nordiska ministerrådet och Statens kulturråd är två myndigheter som också omfattar diskursen i sin 
behandling av museipedagogiken. Nordiska ministerrådet betonar barns rätt till att få en förståelse 
för historien som ett plural av historier, berättelser om dåtiden, vilka alla är tolkningar och på något 
plan konstruktioner av dåtiden.222 Statens kulturråd lyfter upp liknande tankar och visar på att 

218 Kylie Message, New Museums and the Making of Culture, (Oxford/New York, 2006), 25.
219 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (London, 2007), 1.
220 ICOMs etiska regler, på svenska, 18.
221 Peter van Mensch, New Directions in Museology: New Directions in Museum Education i Museum Education and 

Research – ICOM Education 1991, 12/13, s. 63-64.
222 Helena Friman, ”Minnet sviker inte”, Nordiska ministerrådets konferensrapport ”Museer barn och nordisk 

identitet”, TemaNord 1997:547, 33-36, 35.
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museer runt om i Sverige arbetar på detta, enligt myndigheten, föredömliga sätt.223

Västerbottens museum gör anspråk på att vara ett museum ”i tiden, med ökad delaktighet och i 
dialog med medborgarna.”224 Museipersonalen vill att museet ska följa med i tiden och följa trender 
och samhällets utveckling. De vill göra museet aktuellt och ge länets befolkning något att föra en 
diskussion med museet om. Exempelvis nämnde en av mina informanter WiGo, en interaktiv wiki-
liknande sida på internet där länets befolkning själva kan ge sin syn på länet och dess kulturarv.225 
Mina informanter accentuerar att vara aktuellt för alla Västerbottningar och att museet i mötet med  
besökare är den part som behöver anpassa sig och förändra sig om mötet inte fungerar som det ska. 
Museipedagogerna i mina intervjuer diskuterar historietolkning och problematisering kring 
kulturarv och identitet på ett sätt som visar att de är medvetna om att de som museipedagoger kan 
ha en stor makt och verka som en stor auktoritet för besökarna. De vet att de har makt över det som 
visas upp genom urval och vinkling och säger sig vilja vara transparenta, visa på olika vinklingar. 
De ger på så sätt besökarna lite makt genom att ge dem en inblick och förståelse även för 
underliggande fakta och möjliga tolkningar. 

Mycket av den kultur som Västerbottens museum visar upp är ”död” i den bemärkelsen att den inte 
är aktiv längre utan har funnits någon gång i historien och nu inte har några representanter. Mina 
informanter påpekar att detta gör att detta av naturliga skäl gör att inga av kulturens bärare och 
utövare kan göra sin egen röst hörd i museiprogrammen och -utställningarna, men att  musei-
pedagogerna ändå försöker tona ner sin egen makt genom att inte hugga sina tolkningar i sten. De 
kulturer som ”lever” (exempelvis den samiska) ges dock röst genom representanter från kulturen 
som på så sätt får en viss makt över sin egen kulturs representation.

Informanterna ser museet som det organ som i grunden definierar och tolkar det lokala kulturarvet,  
men visar också på hur befolkningen i Västerbotten själva kan vara med och berätta sin historia och 
visa upp sitt kulturarv. Bland annat kan besökarna få lämna sina minnen om Umeå i stads-
utställningen ForUm och folk i hela länet kan delta i att bygga upp en kulturarvswiki på internet.  
Dessa två möjligheter ger besökarna en relativ makt och även en möjlighet att reflektera över sitt  
eget, personliga kulturarv.

Kylie Message har reflekterat om museernas relation till det postmoderna.226 En av de saker som 
hon lyfter fram som speciellt med det Nya Museet, museet som anpassar sig efter det postmoderna 
samhället, är att dess anställda försöker engagera museets besökare och att de gör det genom att 
ställa frågor.227 På detta sätt ska besökarna tänka själva och reflektera över sin egen roll som 
meningsskapare på museet och i slutänden även i samhället i stort. Museet ger på så sätt besökaren 
möjlighet att förstå sin egen maktposition. Några av mina informanter talar sig varma om dialogen 
med besökaren och vikten av att i dialogen ställa öppna frågor, att få besökaren att tänka själv och 
själv komma fram till kunskapen. Utifrån just detta resonemang hos Message och hos mina 
informanter kan jag koppla dem till samma diskurs, den diskurs vars retorik manar museerna att 
minska sitt maktmonopol och öka besökarnas delaktighet och makt.

223 Statens kulturråd, Upptäckarglädje! : Om museipedagogik (Stockholm, 1999).
224 ”Detta är Västerbottens museum”, http://www.vbm.se/om-museet.html, 2012-05-03.
225 Intervju med Ulrica Grubbström 2012-04-16.
226 Kylie Message, New Museums and the Making of Culture, (Oxford/New York, 2006).
227 Ibid., 182.
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4.2 Lärandet

Museer är institutioner för lärande och kunskap. Det slår statliga utredningar och lagar fast.228 
Internationella organ stödjer det och lokala museer praktiserar det.229 Tre olika former av lärande har 
gjort sig gällande i mitt källmaterial. Dessa är det sociokulturella lärandet, det livslånga lärandet och  
det lustfyllda lärandet. De går alla väldigt mycket in i varandra och få av mina källor nämner dem 
vid dessa namn. De sociokulturella lärandet och det livslånga lärandet är båda rådande diskurser 
inom pedagogiken och det är därför inte underligt att de åsikter och värderingar de står för även 
återfinns i museipedagogiken.

Det sociokulturella lärandet har med den sociala och kulturella kontexten att göra. Inom socio-
kulturellt lärande är dialogen, kommunikationen och samtalet viktigt. Det finns alltid två parter i  
detta lärande och vid direktkommunikation får båda parter ut någonting av det.230 Detta innebär 
dock inte att parterna är på samma nivå. En av parterna kan mycket väl ha en lärarroll, i det här  
fallet är detta museet och dess pedagoger. Det sociokulturella lärandet har även med samförstånd att  
göra, att känna att vi inte är ensamma om en viss kunskap eller upplevelse. Lärande är dock  inte det 
samma för alla individer, men vi kan dela viss kunskap och vissa erfarenheter med andra.

Det sociokulturella lärandet lyfts fram på flera ställen i mitt källmaterial. ICOM Education lyfter 
fram vikten av att kommunicera med besökarna och att lära dem det de vill lära sig på ett sätt de  
förstår.231 På nationell nivå tar bland annat SOU 2006:45 Tänka framåt men göra nu upp vikten av 
att föra en dialog med barn och unga, inte bara på museet utan även för att utveckla museet och dess 
pedagogik. Under de pedagogiska programmen på museerna bör barnen själva få vara delaktiga i 
museiarbetet. De bör få vara med i en dialog och inte inte kväsas genom att förpassas till en passiv 
åskådarroll.232

På Västerbottens museum vill museets personal skapa samtal och dialog med sina besökare. Denna 
aspekt av museipedagogiken uppmärksammas på olika sätt av alla mina informanter och de lägger 
stor vikt vid just tvåvägskommunikationen och mötet med besökaren. Samförstånd med besökarna 
nämns som en underbar känsla och den fängslande berättelsen om museipedagogen, invandrar-
kvinnan och osttillverkningen vilken jag citerade i det förra kapitlet får stå för den betydelse som 
mina informanter lade vid att kunna knyta an till sina besökare och få dem att få både intellektuella  
och känslomässiga band till museet och de berättelser som där berättas.

Det livslånga lärandet är en pedagogisk och politiskt gångbar diskurs i samtiden. Den har jämförts 
med folkbildningen då båda fenomenen riktar sig till en bredare publik än bara barn och unga.233 
Både folkbildning och livslångt lärande är frivilligt, något folk gör för att de vill, inte för att de 
måste. Det kan jämföras med 'Free-Choice learning' som John H. Falk och Lynn D. Dierking skriver 
om.234 'Free-Choice learning' handlar om det egna valet och den egna motivationen till att lära sig  
och sker vare sig vi vill det eller ej exempelvis vid TV-tittande, umgänge med vänner och besök på 
museer. Folkbildningen var dock en relativt institutionaliserad form av lärande medan det livslånga 

228 SOU 1995:5; SOU 2009:15; SOU 2006:45.
229 ICOMs etiska regler.; Intervjuer.
230 John H. Falk & Lynn D. Dierking, Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning  

(Lanham, 2000).
231 Rita Lohr, ”Adult Education and the Museum”, ICOM Education 10 1982/83, 25-26.
232 Nordiska ministerrådet, Museer, barn och nordisk identitet – konferensrapport, TemaNord 1997:547, 39.
233 Gunnar Svensson, ”Museet som folkbildare”, Skolverket Dnr 94:765, Museum och skola samverkar.
234 John H. Falk & Lynn D. Dierking, Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning 

(Lanham, 2000).
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lärandet är en förskjutning från institutionellt till individuellt lärande. 235

Det livslånga lärandet har också med samhällsnytta att göra. Dagens samhälle är ett samhälle där  
det är viktigt att hela tiden vara uppdaterad. Människor bör hela tiden lära sig saker. Detta tas upp i  
SOU 1995:5 där museet som samhällets kollektiva minne behandlas och deras skyldighet att 
kommunicera dessa minnen och denna kunskap till sitt omgivande samhälle betonas. Museet ska se 
till att tidigare erfarenheter inte går förlorade. Detta är också något som en av mina informanter  
diskuterar då hon talar om museet som en erfarenhetsåtervinnande institution. I övrigt omfamnar 
Västerbottens museum och museets personal denna diskurs genom att rikta sig till alla ålders-
grupper. De har exempelvis speciella program för seniorer och anpassar sig överlag till den 
målgrupp som är aktuell i specifika pedagogiska situationer.

Det lustfyllda lärandet är något som är mer specifikt museipedagogiskt än de två andra formerna av 
lärande som har presenterats här. Lustfyllt lärande handlar om upplevelsen, leken, nyfikenheten, 
kreativiteten och de olika sinnenas inblandning i lärandet. Lärandet är kopplat till lust hur en 
människa än lär sig. Allt detta är saker som mina informanter lyfte fram som viktiga då de 
definierade museipedagogik och berättade om vad som är bra med museipedagogik.236 En av mina 
informanter berättade att hon tyckte att ”lärande låter träigt”. 237 Detta har inte att göra med att min 
informant inte vill att besökarna skulle lära sig någonting utan snarare att hon ville betona att det  
som sker på museet inte ska kopplas till det lärande som är inpräntning av viss information utan att 
museerna är någonting utöver detta. Hon vill uppnå lärande hos besökarna, men få dem att associera 
det de upplever på museet med något trevligt. Även Västerbottens museums hemsida betonar att 
museet sysslar med lustfyllt lärande.

Statens kulturråd är en av de myndigheter som ställer sig bakom det lustfyllda lärandet  i sin skrift  
Upptäckarglädje. Kulturrådet lyfter fram lusten och leken som två viktiga ingredienser i musei-
pedagogiken överlag, men också på många specifika museer. Myndigheten prisar musei-
pedagogiken som en väl avvägd balans mellan utbildning och lek. Även Skolverket har en liknande 
inställning till lärandet. I konferensrapporten Museum och skola samverkar visar Skolverket på att 
det lustfyllda lärandet även hänger ihop med en positiv människosyn eftersom människans egen 
vilja till att lära och nyfikenhet är viktigt för att lärandet ska bli lustfyllt.

Åsikter om de tre olika formerna för lärande kan återfinnas på alla nivåer av mitt källmaterial. Det  
finns dock vissa nyanser i det hela angående vilken aktör som vill vad och varför de vill det. 
Museerna och museipedagogerna vill för besökarnas och sin egen skull ha ett sociokulturellt 
lärande. De vill vara delaktiga och göra besökarna delaktiga genom dialoger och samtal. Museerna, 
deras pedagoger och ett flertal organisationer och myndigheter vill ha ett lustfyllt lärande.  
Pedagogerna och myndigheter så som Skolverket vill ha det lustfyllda lärandet för besökarnas skull 
eftersom det råder ett konsensus om att lusten underlättar lärande och kunskapsinhämtning. Andra 
organ, i denna uppsats främst Region Västerbotten, vill även ha ett lustfyllt lärande på museerna av 
ekonomiska och marknadsmässiga skäl. Nöje och underhållning lockar och en bra museipedagogik 
utifrån det lustfyllda perspektivet kan göra Västerbotten attraktivt.238 Det livslånga lärandet kan 
slutligen kopplas ihop med statens och samhällets intresse av att ha välutbildade medborgare. 

235 NCKs konferens 2008, s. 16.
236 Intervjuer.
237 Intervju med Helena Forsberg 2012-04-17.
238 Region Västerbotten, Västerbottens läns kulturplan 2012-2015, tillgänglig på Region Västerbottens hemsida, 

http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/kultur/kulturplan-vaesterbotten.html, 2012-05-19.
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4.3 Vad sägs inte?

De två diskursdiskussionerna vilka jag beskriver här i kapitlet är rätt enhälliga genom alla mina 
källor och på alla nivåer. Knappt någon av mina källor eller någon i min litteratur tar dock upp 
kritik mot dessa stora diskurser. Kritiska röster blir nedtystade någonstans på vägen eller så kanske 
de är just så obefintliga som det verkar vara om man bedömer läget utifrån mitt material. De kritiska  
rösterna kanske inte finns just för att diskurserna är så förhärskande att aktörer inom 
museipedagogiken inte kan komma på tanken att komma på sådana tankar.

I sitt bidrag till Nordiska ministerrådets konferens Museer, barn och nordisk identitet kritiserar 
museimannen och läraren Bengt Rosén museernas upplevelsepedagogik.239 Han anser den vara 
alltför förlegad och ostrukturerad. Visserligen har det gått mer än ett decennium sen denna 
konferens, men Roséns kritik kan ändå vara giltig även idag eftersom det han kritiserar är, i alla fall  
rent retoriskt, just det de flesta av mina källor hyllar. Han ifrågasätter att museipedagogerna är så  
pass inriktade på att ge barnen en upplevelse och involvera dem i rollspel och liknande program att  
de någonstans i det lustfyllda lärandet har tappat bort just lärandet. Bristen på struktur är också, 
enligt Rosén, orsaken till varför museerna har så svårt att nå ut till äldre barn och ungdomar.

En forskare som tar sin kritik flera steg längre är Hilde S. Hein som ifrågasätter om museerna över 
huvud taget borde syssla med pedagogik.240 För Hein är det föremålen och samlingarna som 
definierar ett museum, inte pedagogiken. Pedagogiken och betoningen av besökarna och deras 
lärande och upplevelser kan tvärtom sakta förinta hela museisektorn eftersom gränserna mellan 
museet och exempelvis skolan eller nöjesparken tunnas ut. Hein anser inte att samlingarna och 
föremålen behöver den sorts tolkning som museipedagogiken idag erbjuder. Hon vill skala av allt 
det hon tycker är onödigt och göra museet till den föremålsbevarande och -samlande institution som 
den enligt henne borde vara.

Bland mitt källmaterial är den kritik som vädras och de negativa saker som nämns främst kopplade 
till rent konkreta och praktiska saker. Museipedagogers tidsbrits nämns av både mina informanter 
och Statens kulturråd i deras skrift Upptäckarglädje.241 Källorna anser det vara problematiskt, men i 
slutänden är detta en resursfråga och inte en fråga om museipedagogiken i sig.

Bristen på kritik mot museipedagogiken kan, förutom att vara en produkt av starka förhärskande 
diskurser även bero på en medveten eller omedveten självbevarelsedrift. På ett mer filosofiskt plan 
vill jag påminna om det Foucault skriver om hur discipliner består av både sanningar och misstag 
och hur det är internt i disciplinerna själva som deras diskurser bestäms.242 Det postmoderna museet 
och de tre lärandeformerna är alla en del av den museipedagogiska diskursen och därför kommer 
ingen inom den museipedagogiska disciplinen att vilja gå emot dessa sanningar, vilka innefattar att  
museipedagogiken ska vara besöksorienterat och att lärandet ska vara centrerat kring lust, mötet 
med människor och en långsiktighet. Museipedagoger ochh andra museianställda vill inte göra 
avsteg från dessa genom att göra misstag eller kritisera det som anses vara bra och gott. Visserligen 
är det misstagen och de konträra insatserna som är en del av det som gör att en disciplin utvecklas, 
men få personer är villiga att vara de som gör detta då risken alltid finns att dessa misstag förblir 
misstag och inte blir nya sanningar.

239 Bengt Rosén, ”'Innan man är säker är man gärna tvärsäker'”, Nordiska ministerrådets konferensrapport Museer  
barn och nordisk identitet, TemaNord 1997:547, 25-32, 30.

240 Hilde S. Hein, The Museum in Transition – A Philosophical Perspective (Washington, D.C., 2000).
241 Intervjuer; Statens kulturråd, Upptäckarglädje! : Om museipedagogik (Stockholm, 1999), 8.
242 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970 (1971), 

sv. övers. Mats Rosengren (Stockholm, 1993), 21-25.
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På ett mer konkret och praktiskt plan kan motviljan att kritisera museipedagogiken också ses som 
en försäkran för museerna om att fortsätta få de ekonomiska bidrag de får. Eilean Hooper-Greenhill 
skriver att de brittiska museerna fått mycket stöd från staten i sin utveckling av museipedagogiken,  
men att de även behövt bevisa att detta stöd verkligen gett resultat.243 I det svenska museisystemet 
förväntas museerna ha en upplevelsebaserad pedagogik och en prioritering på barn och unga. För de 
statligt finansierade museerna är det inget val. Vill de ha bidragen behöver de ha en förmedlande 
funktion och prioritera barn och unga, vilket i sin tur kräver en viss pedagogisk insats. Det är därför 
inte på sin plats att lyfta fram eller kanske ens notera svagheter i de rådande diskurserna.

243 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (London/New York, 2007), 
6-7.
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION

De tre delar av den museipedagogiska diskursen vilka jag har undersökt här ovan är alla mycket 
tydliga och förhärskande i mitt material. Jag har kunnat hitta spår av det jag kallar för det 
postmoderna museet i källor från många olika nivåer och så gott som alla källor har lyft fram flera 
av de olika lärandeformerna, även om inte alla källor benämner dem vid namn. Jag har ändå inte 
kunnat komma ifrån att sociokulturellt, livslångt och lustfyllt lärande har löpt som röda trådar 
genom mitt material. Även bristen av kritik mot de stora diskurserna och frånvaron av 
ifrågasättandet av museipedagiken som fenomen är en diskurs i sig och tydlig i mitt material, vilket  
visar hur museianställda tänker och vad som påverkar dem i deras tänkande.

Jag som undersökt museipedagogiken och dess diskurser har själv heller inte lämnats oberörd av 
diskurserna och de åsikter och värderingar de står för. Jag kommer till exempel i den fortsatta 
diskussionen utgå ifrån att museipedagogiken verkligen ska vara en av museernas viktiga uppgifter 
och verksamhetsområden. Detta har inget att göra med mina åsikter om museer och 
museipedagogik. Orsaken är snarare att jag med denna uppsats inte har tänkt  utmana och försöka 
förändra de förhärskande diskurserna utan bara tolka och förstå dem. Jag är medveten om att jag är 
påverkad av dessa diskurser men jag tänker inte försöka ändra på dem genom denna text.

Museipedagogiken består även av fler diskurser än de som jag tittade närmare på. Jag har till 
exempel i mitt material observerat diskurser kring prioritering av barn och unga, museernas och 
organisationernas samverkanssträvan dem själva emellan, museipedagogernas stora bredd av 
kompetenskrav, museipedagogikens relation till styrning, turism och ekonomi samt musei-
pedagogernas lite ovissa ställning gentemot andra grupper och verksamheter på museerna. Alla 
dessa diskurser har varit tydliga i de källor jag haft att tillgå, men jag har inte bedömt dem som de 
centralaste. Detta gör dem dock inte ointressanta varför framtida forskning här har många uppslag 
för potentiella vinklingar och ingångar.

I framtiden skulle överlag mycket kunna göras inom museipedagogiken på forskningsnivå. Det 
behövs mer forskning i Sverige om svenska förhållanden inom museipedagogiken samt forskning 
kring museipedagogisk utveckling. Den forskning som finns idag kommer främst från pedagogiskt 
och didaktiskt håll och även inom den anglosaxiska forskningen är forskarna främst utbildade inom 
'education' eller 'learning'. I mitt material för uppsatsen har jag dock noterat att det stora flertalet av  
Sveriges museipedagoger, vilka alltså utför det rent praktiska museipedagogiska arbetet inte har en 
utbildningsbakgrund inom pedagogik eller liknande utan främst har studerat olika humanistiska 
ämnen.244 Detta glapp mellan forskningen och praktiken skulle i sig kunna bli en intressant ingång 
för museipedagogisk forskning. Ett sådant förhållande mellan forskningen och praktiken kan till 
exempel resultera i en forskning som inte har stöd från praktiken eller en praktik som, trots befintlig 
forskning, inte är kopplad till denna. Det kan även leda till olika begreppsapparater och skilda 
språkbruk hos forskare och museipedagoger, något som ytterligare kan skilja praktik och forskning 
åt.

En skillnad i begreppsanvändning och språkbruk finns också mellan museipedagoger och skol-
lärare, återigen på grund av olika utbildningsbakgrund.245 På Västerbottens museum verkar 
medvetenheten om detta vara stor och pedagogerna arbetar aktivt för att kunna närma sig skolorna 
och dessas språkbruk.246 Mitt material visar dock att så inte alltid är fallet ute på museerna. Framtida 

244 Intervjuer; Berit Ljung, Museipedagogik i Sverige – Pedagogiska perspektiv (Stockholm, 2004), 61.; NCKs 
”Rapport om lärande och pedagogik på museer i Sverige 2011”, 15-16.

245 Intervjuer.
246 Ibid.
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forskning skulle därför kunna ägna sig åt att medvetandegöra museipedagoger och skollärare om 
språkförbistringen för att få dem att börja diskutera och närma sig varandra.

Överlag kan museipedagogers samverkan med andra museipedagoger, andra kulturinstitutinstitut-
ioner och andra läroinstitutioner vara ett intressant ämne i fortsatt forskning. I mitt källmaterial  
framkommer att många organisationer, myndigheter och föreningar vill verka som forum för 
museernas samverkan och den museipedagogiska diskussionen. Forskare kan ju fråga sig hur detta 
fungerar och om det inte är en mera splittrande än enande faktor att ha så många organ som vill 
verka enande. Använder sig museerna av de erbjudna alternativen och hur fungerar i så fall denna 
samverkan eller söker museerna egna kanaler via vilka de kommunicerar med varandra? Ytterligare 
en dimension kan läggas till denna tankegång om framtida forskare beaktar samverkan mellan de 
olika aktörerna vilka vill verka för samverkan mellan museer.

Allt det jag hittills har diskuterat i detta kapitel har varit delar av museipedagogiken vilka kan  
undersökas närmare i framtida forskning inom museologin. Detta innebär dock inte att studier och 
forskning om museipedagogik inte ska utföras på pedagogiskt håll. Den pedagogiska forskningen är 
viktig och kan täcka in delar av museipedagogiken vilka museologin inte kan forska kring. Själva 
förmedlingen och lärandet hos besökarna är två typiska saker som den pedagogiska forskningen 
behöver undersöka. Det torde också vara intressant att för akademiker från pedagogiskt håll 
undersöka den speciella miljö och lärandesituation som museer utgör med sina föremål, kultur-
historiska miljöer och mycket blandade målgrupp.

En av mina informanter sade i sin intervju att hon önskade mera korsbefruktning mellan de olika 
kunskapsområdena på museet.247 På samma sätt som ett enskilt museum skulle kunna gynnas av 
mer kunskapsutbyte och samarbete mellan sina olika avdelningar så skulle även forskningen kring 
museipedagogik kunna främjas av ett samarbete mellan dels forskare inom pedagogik och forskare 
inom de museala ämnena och dels praktiker från museerna med ett mer aktivt deltagande i  
forskningen än som informanter. Särskilt i den forskning som riktar sig mot projekt vilka ska kunna 
mynna ut i något praktiskt eller en viss sorts användning av forskningsresultaten skulle kunna ha 
nytta av en sådan korsbefruktning. Exempelvis skulle forskning med dessa speciella förutsättningar 
kunna utveckling museipedagogiska metoder, undersöka balansen mellan bevarandet och visandet, 
och skapa utvärderingsmodeller av den museipedagogiska praktiken samt undersöka behovet av en 
museipedagogisk utbildning närmare och i slutänden kanske möjligheten till en sådan. 

Med den här uppsatsen har jag försökt att ge en inblick i museipedagogik idag, i hur musei-
pedagoger och andra museianställda tänker, vilken styrning som finns och varför denna ser ut som 
det gör. Uppsatsen kan ses som en pusselbit i det pussel som är kunskapen om museipedagogik och 
där många bitar ännu fattas. Uppsatsen kan också ses som ytterligare ett trappsteg eller en plattform 
för vidare forskning att ta avstamp från och bygga vidare på. De diskurser vilka jag har beskrivit här 
bygger på ett visst urval av material och kanske skulle de ha sett annorlunda ut om jag tittat på ett  
annat material. Att de kommer att förändras är dock säkert och därför en viss medvetenhet om dem 
något som kan gynna museerna och museipedagogerna. Denna insikt kan, som M. Christina Castle, 
diskuterade under NCKs vårkonferens 2009, göra att museerna kan ta kontroll över trenderna 
istället för att vara kontrollerade av dem.248

247 Intervjuer.
248 M. Christina Castle, ”Trends in Museum Education”, Pergament och runstenar: Kulturarvspedagogik och äldre  

tider, NCK (Östersund, 2009), 7-16.

55



SAMMANFATTNING

Denna uppsats redogör för museers pedagogik och arbete med sin relation till besökarna ur 
museipedagogikaktörernas egen synvinkel. Museipedagogiken kan beskrivas som en aktiv och 
medveten förmedling, vilken är anpassad till situation och kontext. Museipedagogikens mål är ett  
lärande hos museets besökare och dess främsta kännetecken är kopplingen till museets föremål och 
olika fysiska kulturmiljöer.

Syftet med uppsatsen var att se hur institutioner, organisationer och människor kopplade till museer 
talar om museipedagogik och ingen vikt lades därför vid den egentliga museipedagogiska praktiken 
eller vid besökarnas upplevelser eller lärdomar. Värdegrunder, attityder och diskurser vilka fram-
kom hos de olika aktörerna har varit fokuspunkter enligt uppsatsens frågeställningar.

Uppsatsen utfördes genom att undersöka styrdokument, rapporter, policys och planer från de olika 
aktörerna och lyfta fram vissa gemensamma drag och trender i en avslutande diskursanalys där 
några rådande museipedagogiska diskurser lyftes fram. Ett särskilt fokus lades i uppsatsen på 
Västerbottens museum som ett exempelmuseum vars styrdokument undersöktes och personal 
intervjuades om sin relation och sina attityder till museipedagogiken.

Uppsatsens upplägg är baserat på olika nivåer eller lager av aktörer inom museipedagogiken. 
Aktörerna finns på internationell nivå, nationell nivå, regional/lokal nivå och individuell nivå. I det  
första kapitlet fokuserar författaren på de två förstnämnda nivåerna genom att ta upp ICOM 
(International Council of Museums) med dess etiska regler, CECA (Committee for Education and 
Cultural Action) med dess museipedagogiska tidskrift, NCK (Nordiskt centrum för kulturarvs-
pedagogik), Nordiska ministerrådet, den svenska regeringen med dess lagar och SOUer, Statens 
kulturråd, Skolverket och dess läroplaner, Riksförbundet Sveriges museer och FUISM (Föreningen 
för pedagogisk utveckling i svenska museer). Det första kapitlet tar även upp museipedagogikens 
historia och museipedagogiken i nutid med fokus på utbildningsmöjligheter och den politiska 
situationen.

I det andra kapitlet behandlades Västerbottens museum och dess pedagogik genom en genomgång 
av museets pedagogiska policy och dess visionsdokument samt länets kulturplan. Även intervju-
materialet redogörs och de fyra informanterna, varav två är museipedagoger, får sina röster hörda.

I det sista kapitlet diskuterade författaren sitt källmaterial utifrån diskuren om det postmoderna 
museet och makten och det sociokulturella, livslånga och lustfyllda lärandet. Det postmoderna 
museet med dess maktmedvetenhet, samhällstillvändhet och metaberättande var genomgående 
teman på alla nivåerna och även Västerbottens museum och författarens informanter delade denna 
diskurs med resten av den museipedagogiska disciplinen. Lärandet med fokus på dialog, 
individualitet och lust och nyfikenhet löpte också som en röd tråd genom alla nivåerna. Rösterna 
som ställde sig kritiska till dessa diskurser var få och detta kan på många sätt ha att göra med en 
slags självbevarelsedrift från museernas håll.

I den avslutande diskussionen konstateras främst att den museipedagogiska forskningen i Sverige är 
eftersatt, särskilt från museologiskt håll och flera förslag på fortsatt forskning inom ämnet lyfts 
fram.
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LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING
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[2012-05-21].
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BILAGA - Grundstomme för intervjuguide

Allmänna frågor

Vad är du utbildad till?
Hur länge har du varit i museibranschen? 
Hur länge har du varit på Västerbottens museum?
Vad har du jobbat med inom museibranschen?

Relationen till museipedagogiken

Definiera museipedagogik.

Vad betyder museets pedagogik för museet som helhet, enligt dig?

Vad är viktigt, för dig, att museipedagogerna tar fasta på i sitt arbete?

Berätta om positiva aspekter av museipedagogiken.
Berätta om negativa aspekter av museipedagogiken.

Vad skulle du tro om en universitetsutbildning i museipedagogik?

Hur tycker du att det materiella kulturarvets bevarande och publikens behov går ihop här på 
Västerbottens museum?

Museipedagogernas arbete (frågor enbart för museipedagogerna)

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Finns det något du skulle vilja ändra på i ditt dagliga arbete? (Hinder?)

Beskriv en pedagogisk intention som lyckats.
Beskriv en pedagogisk intention som misslyckats.

Vad inspireras du som pedagog av i ditt pedagogiska arbetet? 
Vad är ditt personliga mål med den pedagogiska verksamheten här på museet?

Har ni pedagoger kontakt med andra museer, museiorganisationer eller pedagogiska institutioner?
Samarbetar ni med något annat museum i pedagogikuppgiften? 

Hur hårt styrda känner du dig av olika policys, styrdokument, lagar och regler? 
Är det bra eller dåligt?

Vilken möjlighet har ni pedagoger till fortbildning?
Känner du att du skulle behöva fortbildning?
Varför/Varför inte? (Hurudan fortbildning?)

Hur arbetar ni med uppföljning och utvärdering av ert arbete?
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Relationen mellan museipedagoger och andra museianställda
 
Hur deltar icke-pedagoger på museet i det pedagogiska arbetet?
Hur deltar pedagogerna i andra museianställdas arbete?

Fungerar samarbetet eller bör det utvecklas?

Hur ser diskussionerna kring museipedagogik ut på museet (Internt mellan museianställda)?

Mötet med besökarna

Hur ser ett typiskt möte med museibesökare ut för dig?
Finns det något du skulle vilja ändra på i mötet med besökarna? (Hinder?)

Museets vision talar ju sitt tydliga språk om er målgrupp (alla). Utifrån besökarstudier som gjorts på 
andra museer antar jag ändå att det finns vissa grupper som kan vara svåra att nå ut till även för 
Västerbottens museum. 
Hur jobbar museet för att ändå betyda något för personer inom dessa grupper?
Hur deltar den pedagogiska avdelningen i detta arbete?
Finns det förbättringar ni kan göra i detta avseende? (Vilka?)

Enligt dig, vad ska en besökare ta med sig hem från ett besök på museet?

Skolan

Hur viktig är museets pedagogik för länets skolor?
Vilken relation vill du att museet ska ha med länets skolor?

Hur kan museet, enligt dig, stödja skolorna?

Vilken betydelse har Läroplanen för museets pedagogiska verksamhet?

Museets och museipedagogernas makt

Som länsmuseum har ni ett ansvar för det Västerbottniska kulturarvet. Vem definierar vad som ingår 
i detta kulturarv?

Hur ser du på kommunicerandet av kulturarv och identitet till museets besökare? 

Hur använder ni er av problematisering och historietolkning i er kontakt med besökarna?

Aktuellt och övrigt

Nu ska ni snart börja bygga om och bygga ut museet. Hur kommer dessa förändringar att påverka 
museipedagogiken i det långa loppet?

Något mer du vill säga om museipedagogik?
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