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Sammanfattning 

Denna studie är en beskrivning av ett pedagogiskt utvecklingsarbete kring det samiska 
informationsprojekt vilket jag varit ansvarig för inom ramen för mitt arbete som 
museilärare på Skansens Visningsavdelning. Projektet omfattade tiden 2004-2006. 
Aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra en verksamhet men också att 
skaffa sig kunskap om hur detta går till och vad som sker under arbetets gång. Det 
viktigast verktyget inom aktionsforskningen är reflektionen. Jag har reflekterat över vad 
som kännetecknar mitt musei-pedagogiska synsätt och utifrån detta studerat övriga 
synsätt i projektet och deras relation till varandra. Teoretisk inspiration har jag hämtat 
från Bourdieus fältbegrepp och den Aristoteliska kunskapsdefinitionen tolkad av Bernt 
Gustavsson. Mitt syfte är att teoretisera och utveckla mitt arbete och att i ett längre 
perspektiv kunna utveckla den museipedagogiska verksamheten på Skansen samt även 
bättre kunna hävda museilärarnas yrkesprofession. Mina frågeställningar är vad mitt 
museipedagogiska synsätt består av och hur det märks i projektet. Vad som sker i mötet 
mellan det och de övriga synsätten, samt om det sker någon gemensam 
kunskapsutveckling på Skansen inom projektet. Jag har kommit fram till att mitt 
museipedagogiska perspektiv i huvudsak utgår ifrån ett konstruktivistiskt och 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Viktiga faktorer för mitt perspektiv är helhetssyn, 
tillgänglighet, upplevelser med många sinnen och att lärande sker i ett socialt 
sammanhang där tidigare erfarenheter är avgörande för hur ny kunskap utvecklas. Detta 
kallar jag mitt museipedagogiska perspektiv. Den ståndpunkten har jag haft svårt att 
försvara när det uppstått intressekonflikter med andra kunskapsperspektiv med längre 
tradition och starkare vetenskaplig förankring. Jag finner dock att det för Skansen är 
berikande med projekt som omfattar flera olika avdelningar och kunskapsfält. Det 
skapas en större förståelse och insikt gentemot andra kunskapsområden men det 
tydliggör också brister i kommunikation och organisation.   
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Aktionsforskning, kunskapsfält, museilärare/museipedagog, museipedagogik, 
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Kapitel 1 Inledning  

Bakgrund 
Skansen är världens äldsta friluftsmuseum grundat 1891 av Artur Hazelius.1 Hazelius 
var en pionjär, eldsjäl och pedagog som tidigt insåg vikten av historia för 
identitetsskapande för nationen men också för individen. Han ville rädda ”den gamla 
kulturen” undan industrialismens framfart. Det började med insamling av gamla föremål 
som sedan sattes in i hus och gårdar. Husen befolkades med människor som var klädda i 
tidstypiska kläder omgivna av sina husdjur i ett naturligt landskap. Idén om 
friluftsmuseets var född. 2 ”Känn dig själv” var Hazelius motto. Han ville att besökarna 
skulle få lära känna sina rötter och sin historia genom de insamlade föremålen och de 
historiska miljöer han återskapat. Det skulle vara en minnesvärd upplevelse som gav 
kulturhistoriskt perspektiv på vår bakgrund och samtid. Skansen har utgjort en viktig del 
i det nationella skapandet. Här har många av de traditioner som i dag tas för givna 
skapats, firandet av Lucia och nationaldag för att nämna några.  

Den samiska kulturen har allt sedan Skansen öppnade varit ett uppskattat inslag för 
såväl svenska som utländska besökare.3 Den renskötande samekulturen var redan då, 
1891, något som var hotat, precis som den gamla bondekulturen. Aktuell forskning 
belyser att samerna säkerligen även var en viktig del av det nationella uppbyggandet. 
Samer hör rent geografiskt inte till endast en nationalstat utan flera och det var då 
viktigt att visa att samerna var en del av Sverige. 4  

Skansen består idag, 2007, av elva avdelningar med många varierade funktioner 
eftersom Skansen som friluftsmuseum med djurpark omfattar både natur och kultur.5 Ett 
museum skall enligt föreningen för Sveriges museer samla, forska, vårda, och visa sina 
samlingar.6 Skansen har dock en lite speciell ställning eftersom Skansen och Nordiska 
museet från början var en gemensam institution. När de delades 1963 förlades 
forskningen till Nordiska museet och de äger även till största del föremålen i de 
kulturhistoriska miljöerna och har ansvar för deras vård. Skansen har inget direkt 
insamlingsuppdrag men i målen för Skansen verksamhet står det. Skansens verksamhet 
måste ständigt utvecklas och påverkas av att nya tider medför nya synsätt på det liv 
Skansen vill ge en bild av. På senare tid har Skansen börjat bygga upp en egen samling 
                                                

 

1 Mer information om Skansen, se bilaga 1. 

2 Mer om Skansens historia och Artur Hazelius kan man läsa i Skansen under hundra år, red Arne Biörnstad. 

3 Samisk representation på Skansen, se bilaga 2. 

4 Föredrag Friluftsmuseernas och idén om medborgarskapet, av Lars Jönses, doktorand i historia vid Uppsala 

universitet. Nordiskt friluftsmuseinätverksmöte på Skansen 2-3 nov 2005. Se även Jönses artikel i Kulturarvets 

dynamik. Skriftserie 2005:2 

5 Mer info om avdelningar se bilaga 1. 

6 http://www.sverigesmuseer.se/2007-03-16 

http://www.sverigesmuseer.se/2007-03-16
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som består av föremål som med försiktighet får användas.7 Djurparker har också 
bevarande och förmedling av kunskap kring djuren som sitt uppdrag.8   

Skansens Visningsavdelning bildades år 2001 genom att sammanföra pedagoger från 
Kulturhistoriska avdelningen och Zoologiska avdelningen. Syftet var att bättre kunna 
förmedla ett helhetsperspektiv på natur och kultur. På den nya avdelningen fick jag en 
tjänst som museilärare.9 Dessförinnan hade jag arbetat på Skansen i över 10 år, först 
som värdinna i de kulturhistoriska miljöerna, sedan som timanställd och vikarierande 
museilärare. Jag har även erfarenhet från pedagogiskt arbete på andra museer såsom 
Stockholms Stadsmuseum och Vasamuseet. Vid sidan av mitt arbete har jag läst flera 
kurser i pedagogik, två på Lärarhögskolan i Stockholm och en på Stockholms 
universitet. Det har varit givande att kombinera praktiskt arbete med teoretiska studier. 
Jag tycker det är viktigt att museipedagogiken synliggörs och befästs som 
kunskapsområde. Det är därför både viktigt och nödvändigt att vi som arbetar inom 
området teoretiserar och dokumenterar vår praktik. Denna uppsats bör ses som ett led i 
detta arbete.   

Min huvudsakliga uppgift som museilärare är att förbereda, genomföra och utvärdera 
besök för bokade grupper, från förskola till högskola men även för företags- och 
turistgrupper. En del av tjänsten omfattar även arbete för en allmän publik på program-
dagar och skollov. Jag har också haft förmånen att vara projektledare för ett samiskt 
informationsprojekt på Skansen. Det är framförallt de erfarenheter jag fått inom 
projektet som jag kommer att belysa, men de är också nära sammanbundna med mig 
och min praktik som museilärare. Den empiri som beskrivs i denna uppsats hör samman 
med att det samiska informationsprojektet är ett projekt som berör många olika 
avdelningar och kunskapsområden. Liknade erfarenheter har säkerligen kunnat 
framkomma i andra gränsöverskridande projekt på museer.  

Jag har mig veterligen ingen samisk släktanknytning men jag har haft kontakt med 
samer eftersom jag är född i Västerbottens inland. Att jag ägnar mig åt samisk kultur är 
mer en tillfällighet än ett ställningstagande, samtidigt som det är ett område som jag 
gärna vill lära mig mer om och som jag tycker varit styvmoderligt behandlat både i den 
obligatoriska skolan och inom de universitetsämnen jag studerat. Mitt intresse för det 
samiska informationsprojektet har dock mer att göra med att det var en pedagogisk 
utmaning och ett nytt projekt än att det just handlar om samisk kultur.  

Det samiska informationsprojektet är egentligen två projekt som är nära sammanbundna 
med varandra. Båda projekten utgör en del av regeringens nationella 
informationssatsning om samer och samisk kultur som pågick under åren 2001-2004, 
                                                

 

7 Enligt föremålsansvarig intendent Marie Lexius har Skansen sedan 1990 en egen föremålssamling. 07-04-03 

8 http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/Stadgar.doc2007-03-16 

9 Museilärare, museipedagog, antikvarie m f l är titlar som betecknar dem som arbetar med pedagogisk 

verksamhet på museer. Titlarna skiftar på de olika museerna. Se Ljung, Museipedagogik i Sverige, sid 63 samt 

Cassel, Konsten att visa en utställning, sid 26. På Skansen används titeln museilärare. 

http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/Stadgar.doc2007-03-16
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med en total budget på 20 miljoner kr. Syftet med projektet var att öka kunskapen om 
samerna som ett ursprungsfolk och göra en bredare allmänhet intresserad av samisk 
kultur och samhälle. Samiska frågor hör på regeringsnivå till Jordbruksdepartementet 
och det var därifrån satsningen administrerades.10  

Undersökningsområde 
Museipedagogiken är ett område under uppbyggnad och ett område som befinner 
sig mellan flera andra mer etablerade fält11 som museologi och pedagogik samt 
den praktiska undervisningen, som inom pedagogiken benämns didaktik.  

Museipedagogiken kan inte stå för sig själv som forskningsområde. Det är ett 
tvärvetenskapligt och multidisciplinärt kunskapsområde. 12  

Museer är inte heller något entydigt kunskapsområde. Det finns väldigt många 
olika typer av museer, allt från tekniska och naturhistoriska till konst och olika 
typer av kulturhistoriska museer. Skansen är ett friluftsmuseum med dess 
särskilda förutsättningar.13 Samisk representation på museer är ett omfattande 
museilogiskt problemområde. Men detta problemområde kommer inte att 
behandlas i denna uppsats. Man kan dock säga att idag eftersträvar museerna att 
arbete tillsammans med samer istället för att skapa något om dem. 
Världsomfattande regler som FN:s resolution om de mänskliga rättigheterna och 
Unesco:s konventioner om kulturell mångfald med särskilt betoning på 
minoriteter och ursprungsbefolkningar är exempel på faktorer som påverkar 
museernas yrkesetiska regler.14 Anledningen till att jag använder mig av det 
samiska informationsprojektet i beskrivningen av min praktik är att projektet är 
ämnesöverskridande och omfattar både natur och kultur. Vilket även är ett av 
Skansen15 och Visningsavdelningens mål.  

Visningsavdelningens pedagogiska verksamhet har som mål att vara 
ämnesövergripande och öka besökarens förståelse och respekt för kultur- och 
naturarvet. Mötet med det levande, med människa, djur, natur och kultur i 
förening är centralt för den pedagogiska verksamheten på Skansen.  

                                                

 

10 http://www.regeringen.se/sb/d/4366/ 2006-11-13 

11 För mer om fältbegreppet se, sid 20. 

12 Ljung, B, (2004) Museipedagogik i Sverige- pedagogiska perspektiv, sid 106. 

13 Mer om Skansen se bilaga 1. 

14 www.sweden.icom.org/icom_yrkesetiska regler; www.unesco-sweden.org/kulturell mångfald 2007-03-16 

15 Skansens mål, se bilaga 1. 

http://www.regeringen.se/sb/d/4366/
http://www.sweden.icom.org/icom_yrkesetiska
http://www.unesco-sweden.org/kulturell


  

6

 
Verksamheten syftar till att väcka frågor kring människans roll och ansvar. 
Vi vill ge perspektiv på samhällsutvecklingen och belysa mångfaldsfrågor i 
biologiskt och kulturellt hänseende, både i förfluten tid och i nutid. 

Verksamhetens mål är att ge besökaren möjlighet till upplevelser, aktivt 
deltagande och reflexion. Besökaren ska stimuleras att se sammanhang och 
inspireras till eget kunskapssökande. 16  

Min avdelnings mål utgör en viktig utgångspunkt för mitt arbete och mina egna 
museipedagogiska ställningstaganden men även omvänt, mina personliga mål och 
tankar har haft betydelse för skapandet av avdelningens.   

Projekt definieras allmänt som en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och 
avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål.17 Utveckling 
är dock något som inte begränsas i tid och rum, utan en process och det är denna 
process inom projektet som jag närmare ska studera. Det är min uppfattning att 
synliggörandet av den egna praktiken lättast sker när det egna perspektivet ställs mot 
något annat och kanske till och med ifrågasätts. Det har jag upplevt i mitt arbete inom 
det samiska informationsprojektet och det är därför jag valt det som 
undersökningsområde. Inom ramen för detta kommer jag att bedriva aktionsforskning 
och teoretisera mitt museipedagogiska arbete.18 Uppsatsen begränsas till att behandla 
det samiska informationsprojektet som ett exempel på museipedagogikens ställning och 
praktik på Skansen. 

Det samiska informationsprojektet 

Det samiska informationsprojektet är som jag tidigare nämnt egentligen två projekt som 
är nära sammanbundna med varandra. Uppsatsen behandlar i första hand det andra 
projektet, Konkreta informationsvägar men eftersom det projektet tillkom utifrån det 
första projektet, Främjande av rennäringen så börjar jag med att kortfattat beskriva det 
första projektet.  

Den 18 maj 2001 skickar Skansen tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund, 
SSR in en ansökan till Jordbruksdepartementet. Bakgrunden till ansökan är ”…den 
samiska kulturen ska kunna speglas i en större omfattning än hittills på Skansen.” 19 

”För att kunna utveckla en djupare kontakt med skolan och den stora allmänheten krävs 
nu ett omfattande utvecklingsarbete i flera avseende.”20 

Projektet innehöll tre delar: 

                                                

 

16 Visningsavdelningens måldokument har arbetats fram gemensamt av hela avdelningen. Det har varit en lång 

process allt sedan avdelningen bildades 2001. Dokumentet blev klart oktober 2006. 

17 Marttala, A, (1999) Projektboken. sid 10. 

18 En närmare beskrivning av begreppet aktionsforskning finns i teori och metodavsnitten. 

19 Ansökan Främjande av rennäringen. Jordbruksdepartementet 2001, dnr 1958  sid 1. 

20 Ibid sid 2. 
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- Utredning av samevistet. I syfte att renovera och komplettera både den inre 

miljön som byggnader och föremål, samt den yttre, som mark och vegetation. 
- Skolprogram. Riktat mot grundskolans äldre elever och gymnasieskolan. 

Studiematerial med lärarhandledning. Kostnadsfritt halvdagsbesök tillsammans 
med två museilärare, varav en med samiskt ursprung. 

- Utställning. Innehållande fakta om samisk kultur förr och nu. Samspelet mellan 
människa och natur. Konflikter. Utställningen ska utgöra underlag för diskussion 
om den samiska kulturens framtidsfrågor. 

Ansökan omfattar 750 tkr. Den 9 juli 2001 ankom regeringsbeslut från departementet. 
Skansen och SSR beviljas 150 000 kr. Bidraget skall användas till lönekostnad för 
framställning av studiematerial med lärarhandledning motsvarande 6 månader 50% inkl. 
sociala avgifter samt en museilärare med samisk ursprung motsvarande 60 
visningsdagar.21  

En rapport med utvärdering från detta informationsprojekt finns tillsammans med 
studiematerial och lärarhandledning på Skansens hemsida, www.skansen.se/skolor.   

En av Skansens museilärare, dock inte jag, var med och skrev den första ansökan 
tillsammans med dåvarande chefen på Skansens Kulturhistoriska avdelning samt en 
representant från Svenska Samernas Riksförbund. Skansen hade under tiden mellan 
ansökan och projektstart genomgått en organisationsförändring och museilärarna var vid 
projektets genomförande inte längre knutna till Kulturhistoriska avdelningen utan 
tillhörde nu Visningsavdelningen, tillsammans med pedagoger från Zoologiska 
avdelningen. Eftersom Skansen endast fick pengar till undervisning och studiematerial 
så var det naturligt att detta projekt skulle ledas och genomföras av 
Visningsavdelningen tillsammans med SSR. Jag utsågs till intern projektledare på 
Skansen och SSR utsåg också en projektledare. Avdelningscheferna från Zoologiska, 
Kulturhistoriska och Visningsavdelningen utgjorde en styrgrupp. Den skulle fungera 
som stöd för de internt utsedda projektledarna samt underlätta samarbetet över 
avdelningsgränserna på Skansen. En museilärare med samiskt ursprung anställdes under 
våren 2003 då projektet genomfördes. Arbetet följdes regelbundet av representanten 
från SSR, som även deltog i ett av skolbesöken. Trots lite startsvårigheter med att hitta 
en museilärare med samiskt ursprung och att få skolorna att komma, så var projektet en 
positiv upplevelse för alla medverkande.  

Vid utvärderingen av det första informationsprojektet framkom förslag på att arbeta 
vidare med att förbättra den samiska representationen på Skansen i samarbete med 
samiska organisationer. Skansen gjorde nu en ny ansökan till Jordbruksdepartementet 
för att få ytterligare medel från informationssatsningen som nu döpts om till Konkreta 
informationsvägar. SSR:s representant var drivande i frågan och hade även fått 
kännedom att det fanns pengar kvar även om det nu var i sista minuten. Den nya 
ansökan byggde på den tidigare men nu skulle samarbetet inte endast omfatta SSR utan 
utgöras av en samisk referensgrupp, bestående av lokala, regionala  och rikstäckande 
samiska organisationer. De organisationer som medverkade i ansökan förutom Skansen 
var till en början sju som sedan utvidgades till nio (se bilaga 3). Referensgruppen skulle 

                                                

 

21 Regeringsbeslut 2. Jordbruksdepartementet 2001-06-14. Jo 2001/1958 
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enligt ansökan arbeta med övergripande frågor och lägga upp själva planeringen av 
arbetet med den samiska representationen på Skansen. Utifrån referensgruppens förslag 
skulle olika arbetsgrupper bildas som konkret skulle arbeta med olika delprojekt. 22 

Exempel på delprojekt: 
- Firandet av den samiska nationaldagen 
- Ökad verksamhet och bemanning i Skansens sameviste 
- Skapa en handledning och utbildning för samer som ska levandegöra miljön i 

vistet 
- Fler samiska inslag i Skansen årliga programutbud 
- Skansen som läroplats kring samisk kultur för lärare och lärarutbildare 
- Fortsatt utveckling av skolprogram om samisk kultur  

Samevistets fysiska miljö ska inventeras och utredas i syfte att klarlägga vad vi vill visa 
med vistet. ”En plan för förbättringar av vistet tas fram, där byggnadernas placering, 
mark- och vegetationsbehandling, föremålsanvändning och tillgänglighet för besökare 
behandlas, utifrån en kulturhistorisk och pedagogisk helhetssyn på vistet… I översynen 
av den fysiska miljön ingår att se över möjligheten att skapa en mindre utställning i 
anslutning till vistet som ett komplement till detta.” 23 Innehållet i utställningen var 
detsamma som i den första ansökan förutom att här nu står att det ska finnas information 
om samer som Sveriges urbefolkning samt att målgruppen är en internationell 
allmänhet. 
Målen är: 

- Ett upprustat och mer trovärdigt viste 
- Ökad kunskap om och förståelse för den samiska kulturen hos Skansens 

besökare och personal. 
- Ett nätverk av olika samiska intressenter och förmedlare skapas. 
- Att Skansen i ökad utsträckning blir en arena för samisk kultur. 
- En handledning för värdar i samevistet produceras.  

Ansökan omfattade 695 000 kr och tidsplanen var två år, 2004-2005.   

Strax innan jul 2003 fick Skansen besked om att ansökan godtagits förutom den 
beräknade egeninsatsen på 30 000 kr. Stödet beviljades under förutsättning att Skansen 
utsåg en projektledare, styrgrupp och gjorde en projektplan med tider och aktiviteter. 
Tiden var knapp, för projektet skulle starta i januari 2004. Inspirerad av föregående 
projekt meddelade jag min chef att jag gärna ville bli projektledare. Den 19 januari 
skickade Skansen in en komplettering till ansökan med en projektorganisation som 
bestod av mig som projektledare, en styrgrupp med samiska representanter från SSR 
och Same Ätnam och cheferna från Visningsavdelningen och Kulturhistoriska 
avdelningen.  

                                                

 

22 Texten bygger på ansökan Konkreta informationsvägar. Jordbruksdepartementet. 2003/2668. 

23 Konkreta informationsvägar. Jordbruksdepartementet. 2003/2668, sid 2. 
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Syfte och frågeställningar  

Syfte  

Huvudsyftet är att teoretisera och utveckla min museipedagogiska praktik med 
utgångspunkt från det samiska informationsprojektet på Skansen. I ett längre perspektiv 
är syftet att bättre kunna hävda den museipedagogiska verksamheten på Skansen samt 
att stärka museilärarnas yrkesprofession.  

Frågeställningar 

Vad är mitt museipedagogiska synsätt och hur märks det i projektet? Vad sker i mötet 
mellan mitt synsätt och andra perspektiv inom projektet? Sker det någon gemensam 
kunskaps-utveckling inom projektet?    

Disposition 
Uppsatsen börjar med en kort presentation av aktionsforskning, som i detta arbete utgör 
både en teori och en metod. Därefter sätts Skansen in i en museal kontext. Detta följs av 
en schematisering utifrån ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv rörande de 
kunskapsområdena och vetenskapliga disciplinerna som det samiska 
informationsprojektet på Skansen omfattats av. Eftersom det museipedagogiska arbetet 
till stor del handlar om praktik  finner jag det särskilt viktigt att koppla det praktiska 
arbetet till kunskapsbegreppet, vilket görs i kapitel 2, under centrala begrepp. Jag 
använder mig även av Pierre Bourdieus fältbegrepp för att beskriva de olika perspektiv 
jag stött på inom projektarbetet. Aktionsforskningen med dess reflektion återkommer i 
metodavsnittet, kapitel 3, tillsammans med urval, tillförlitlighetsfrågor och etiska 
aspekter. I kapitel 4, resultat, börjar jag med en beskrivning av mitt museipedagogiska 
synsätt eftersom det varit avgörande för de intressekonflikter som uppstått inom 
projektet. Dessa beskrivs därefter med tillhörande analys. Diskussion kring analysen av 
exemplen och frågeställningarna följer i kapitel 5. Avslutningsvis beskrivs reflektionen 
över forskningsprocessen och förslag på nya frågor och frågeställningar.        
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv – 
tidigare forskning  

Teoretiskt perspektiv  
Eftersom jag vill synlig- och tydliggöra mitt arbete samt utveckla den 
museipedagogiska verksamheten har jag valt att använda mig av aktionsforskning. 
Aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra en verksamhet men också att 
skaffa sig kunskap om hur detta går till och vad som sker under arbetets gång. I 
Aktionsforskning i praktiken skriver Karin Rönnerman24 om att det är två kunskapsfält 
som möts, det vetenskapliga och det vardagliga.   

Vetenskapen kännetecknas i stora drag av att den bygger på uppgifter insamlade på 
ett systematiskt sätt där också påståenden ska kunna beläggas för att kunna bli 
trovärdiga. …Vardagskunskapen kännetecknas i större utsträckning av egna 
erfarenheter, traditioner och sunt förnuft.25  

Om man utgår från att dessa två former av kunskap existerar där vetenskapen är en 
och den vardagliga kunskapen en annan så framstår ett problem och det är 
kunskapsformens legitimitet och makt. Ett rådande förhållande är att vetenskapen 
har makt och därmed tolkningsföreträde före den praktiska. Hur kan man då tänka 
sig att ny kunskap kan skapas mellan dessa fält?... För att ett möte mellan dessa 
kunskapsfält ska bli fruktbart krävs det en förståelse och respekt för varandras 
kunskap och erfarenheter. …Olika tolkningar kan ge upphov till diskussion och 
uppmuntra till perspektivbyte. Det handlar om att kunna sätta sig in i den andres 
perspektiv utan att för den skull måsta tillägna sig det.. ..Genom att mötet med 
olika perspektiv läggs på bordet är ju syftet att utmana och berika varandra. Frågan 
är dock på vilket sätt detta sker och i vilken mån det blir en gemensam 
kunskapsutveckling.26  

I dessa citat känner jag igen flera saker som jag stött på i mitt projektarbete. Det 
handlar om makt och vem som har tolkningsföreträde. Men det handlar också om att 
skapa förståelse och respekt för andras perspektiv utan att för den skull behöva ändra 
sin åsikt. Man måste inte alltid vara överens men man måste vara konstruktiv för att 
arbetet ska kunna fortskrida.    

Museipedagogik handlar som jag ser det både om praktik och om vetenskap. Här finner 
jag stöd för mitt resonemang hos Berit Ljung som i sin licentiatuppsats om 
Museipedagogik i Sverige också beskriver museipedagogiken som både ett teoretiskt 

                                                

 

24 Rönerman, K. red (2004) Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund. Studentlitteratur. 

25 Ibid sid 16. 

26 Rönnerman, sid 17-18. 
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och praktiskt kunskapsområde.27 Rönnerman är redaktör för boken Aktionsforskning i 
praktiken – erfarenheter och reflektioner.  I kapitlet Vad är aktionsforksning? Använder 
hon begreppet vardagskunskap, vilket jag här likställer med praktisk kunskap. 
Rönnerman använder sig även av begreppet kunskapsfält, men utan att relatera det till 
Pierre Bourdieus fältbegrepp, vilket jag kommer att göra senare i uppsatsen. 
Fältbegreppet används här som ett operativt begrepp. Fält kan överlappa varandra och 
en individ, en grupp eller en institution kan tillhöra mer än ett fält.  

Fältbegreppet används i denna studie för att appliceras på de olika perspektiv som jag 
stött på i det samiska informationsprojektet. Det gäller såväl olika avdelningars 
förhållningssätt som de samiska representanternas perspektiv. Jag kommer dock i denna 
uppsats att mestadels förhålla mig till Skansens interna möten mellan olika 
kunskapsfält. Inledningsvis sätter jag in Skansen i en större kontext. I figur 1 nedan 
ingår Skansen i museifältet, i undergruppen friluftsmuseer. Skansen, liksom övriga 
museer i fältet styrs till stor del av politiska beslut som tas i det politiska fältet. 28 I detta 
fält skapas ofta styrdokumenten som reglerar museernas verksamhet. Många 
museiledningar är också politiskt tillsatta. Andra viktiga faktorer som påverkar 
verksamheten är ekonomin och besökarna. I verkligheten är alla dessa nära 
sammankopplade och beroende av varandra. Skansens ekonomi påverkas i högsta grad 
av antalet besökare samt av politiska beslut. Besökarna har jag inte satt in i något 
besökarfält. Jag finner dem allt för differentierade för att kunna göra det. Men jag tycker 
det ändå är viktigt att poängtera besökarperspektivet. På Skansen benämns numera 
besökarna som gäster.29       

                                                

 

27 Ljung, B, (2004) Museipedagogik i Sverige- pedagogiska perspektiv, sid 85. 

28 Figur 1 och 2 (nästa sida) är inspirerad av Karin Levanders modeller i uppsatsen Konstpedagogik på lokala 

museer och konsthallar sid 19. 

29 Muntlig källa Skansen chefen John Brattmyhr vid personalmöte 2005. 

Politiskt fält  

   Skansen 

Besökare 

Ekonomiskt fält 

 

Museifältet 

Friluftsmuseum 

Figur 1 
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I figur 2 på nästa sida har jag utifrån de teoretiska perspektiv jag använder i uppsatsen 
försökt att skapa en bild av de för mig viktigaste kunskapsområdena och vetenskapliga 
disciplinerna som omfattas av det samiska informationsprojektet på Skansen.30  

Tidigare forskning 
Museipedagogik är ett nytt undersökningsområde i den svenska akademiska världen. 
Om museipedagogik studeras på universitet och högskola ingår det ofta i andra 
discipliner som konstpedagogik, kulturarvspedagogik eller som delkurser/delmoment 
inom museivetenskap eller museologi.31 Museipedagogik kan också ingå i etnologi eller 
pedagogik, som denna kurs, magisterkurs med ämnesbredd, museipedagogik, inom 
vilken detta självständiga arbete sker. Splittring gör att det är svårt att få en överblick 
och helhetsbild av museipedagogiken. Det mest heltäckande arbete som gjorts i Sverige, 
är min handledare Berit Ljungs licentiatuppsats Museipedagogik i Sverige som utkom 
2004. När jag gick in på Libris webbsök och sökte på museipedagogik, fick jag 259 
träffar, varav 94 var på svenska och endast en var en avhandling, Kulturpedagogik i 
tekniksamhälle : om möjligheter till kulturell utveckling genom pedagogisk verksamhet. 
32 Kulturrådet gjorde år 2001-2003 en museipedagogisk satsning på 10 miljoner, pengar 
som i första hand gick till länsmuseerna. I utvärderingen av denna satsning 
konstaterades att många av museipedagogerna saknade formell pedagogisk kompetens 

                                                

 

30 Figur 2 gör ej anspråk på att ge någon fullständig bild utan ska mer ses som ett exempel på komplexiteten 

inom Skansens verksamhetsområde och det samiska informationsprojektet. 

31 www3.ur.se/skolakuten/tema/museipedagogik 2006-11-04. 

32 http://websok.libris.kb.se 2007-01-26 
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och att det var något som borde satsas på, en kvalificerad fortbildning inom 
museisektorn, särskilt avseende de pedagogiska och publika frågorna.33  

Begreppet kunskapsfält har använts i andra museipedagogiska sammanhang. Annika 
Bergsland använder begreppet i sin D-uppsats Så mötas de två: skola och museum, där 
hon ser skolan och museet som två olika fält.34 Bergsland har hämtat begreppet från den 
franske sociologen Pierre Bourdieu.35 Hans definition lyder ”Med sociala fält avses ett 
system av relationer mellan positioner vilka besättas av specialiserade agenter och 
institutioner som kämpar om något för dem gemensamt”.36 Ett av Bergslands syften var 
att undersöka om det fanns något museipedagogiskt fält. Hon kom fram till att det då, 
2003, inte fanns något existerande museipedagogiskt fält, men att det var under 
uppbyggnad. Bergsland konstaterar även att museipedagogiken är ett subfält till det 
museala fältet. 37  

 Jag vill också mena att museipedagogerna är så få till antalet och så få på 
respektive arbetsplats att, de kämpar för sin existens på sitt museum. Det är 
där de strider för sin och sin verksamhet på fältet. 38  

Jag instämmer med detta och ser mitt arbete med denna uppsats som en del av den 
striden.  

Hans Lorentz har gjort en sammanställning av hur aktionsforskning används inom den 
pedagogiska forskningen.39 Han konstaterar att man som regel definierar 
aktionsforskning som ett förändringsarbete där forskaren är starkt engagerad både i 
planering och genomförande och att det finns olika riktningar inom forskningsgrenen. 
Lorentz talar främst om två riktningar. Den självförvaltande och den 
deltagarorienterade eller praxisorienterad forskningen. Den självförvaltande 
forskningen är praktikerforskning under handledning av en forskare där praktikern 
forskar i sin egen praktik på sina egna villkor. Deltagarorienterad forskning innebär en 
arbetsmodell där ett samarbete mellan forskare är grundläggande för att kunna hitta 
lösningar på undersökta problem. Lorentz är kritisk till hur begreppet aktionsforskning 

                                                

 

33 http://www.kulturradet.se/ovfiles/2museipedagogik_rapport.pdf Dnr KUR 2004/740 sid 7 2006-11-04. 

34 Bergsland, A,(2003) Så mötas de två: skola och museum – en museipedagogisk diskurs. Uppsala universitet. 

sid 6. 

35 I kapitlet Centrala begrepp går jag in mera på Bourdieus fältbegrepp 

15. Broady. D. (1998) Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg Skreptonhätften/Skepton  Occasiional 

Papers nr 15. 

36 Bergsland, A. (2003) sid 6. 

37 Ibid. sid 41. 

38 Ibid. sid 41. Citatet kan tyckas ofullständigt, men det är korrekt återgivet. 

39 Lorenz, H, (2004) Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning och benämning inom pedagogisk 

forskning. Lund. 

http://www.kulturradet.se/ovfiles/2museipedagogik_rapport.pdf
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används i många sammanhang, och särskilt mot den självförvaltande inriktningen om 
jag tolkar honom rätt. Han finner att beskrivningarna av aktionsforskning ofta förvirrar 
mer än förtydligar metoden och jag måste hålla med honom att det inte är lätt att finna 
några tydliga skillnader mellan de olika inriktningarna, mitt arbete är ett exempel på 
detta.   

Mattsson, fil dr, Lärarhögskolan i Stockholm, som själv skrivit om aktionsforskning har 
även handlett en C-uppsats i specialpedagogik ”Bakom det för-givet tagna!” av Anna 
Cervin och Lilleba Sjögren som detaljerat beskriver aktionsforskningens historia och 
teoretiska bakgrund.40 De använder sig av Mattssons kategorier som bygger på 
forskarens insatser och metoder. 

- Deltagarorienterad. Deltagarobservation, dialogplanering och samtalsliknade 
intervjuer. 

- Aktionsinriktad. Arbetsboksmetoden och forumteater. Utåtriktade handlingar 
som skapar verkliga förändringar är viktiga. 

- Medvetandegörande. Handlar om att förlösa kunskaper och använda generativa 
teman. 

- Fältanknutna. Fältanteckningar, lokala levnadsnivåundersökningar och 
intervjuer. 

I uppsatsen finns också hänvisningar till Mc Taggerts bok om Lewin41 och hans sätt att 
kategorisera med forskarrollen som utgångspunkt. 

- Diagnostiska. Man ställer en diagnos utifrån en klarläggande analys av 
förutsättningarna för handling. Därefter lämnar forskaren över till praktikerna att 
agera. 

- Participatoriska. Kännetecknas av fortlöpande samverkan mellan forskaren och 
praktikern redan från början. 

- Empiriska. Forskaren följer och samlar information om händelseförloppet i ett 
projekt. 

- Experimentella. Forskaren har en experimentledande roll, där utfallet mäts för 
att jämförelser ska kunna göras. Forskarens intresse överväger oftast framför 
praktikerns.  

Cervin och Sjöberg beskriver ytterligare en inriktning som jag finner vara relevant för 
mig.  

- Cooparative experiential inquiry. Här är praktikern både forskaren och 
undersökningsobjektet. En ”forskarlös” modell som är uppbyggd som en cyklisk 
modell som till sitt innehåll mycket liknar etablerad aktionsforskning.42  

Om jag nu ska försöka sätta in mitt arbete i dessa kategorier så blir det att min 
aktionsforskning är självförvaltande enligt Lorentz. Medvetandegörande med inslag av 

                                                

 

40 Cervin, A och Sjöberg, L (2000) Bakom det för-givet tagna! – en studie om implementering av en modell för 

pedagogisk reflektion och lärande i pedagogers vardag.  Institutionen för individ, omvärld och lärande. 

Lärarhögskolan i Stockholm 

41 Kurt Levin, anses vara den som myntade begreppet aktionsforskning, se mer sid 21. 

42 Cervin, A och Sjöberg, L (2000) sid 7-8. 
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deltagarorienterad enligt Mattssons modell samt empirisk och i högsta grad cooparative 
experiential inquiry. 
Flera forskare, Gustavsen och Swedner menar dock att det inte är möjligt eller ens 
önskvärt att skilja ut forskarens bidrag utan istället skapas nya handlingar och 
kunskaper i en dialog i förändringsprocessen.43  

De pedagoger och pedagogiska inriktningar som jag använt mig av i min pedagogiska 
självanalys, är Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. 
Han är en svensk efterföljare till Lev Vygotskij och företrädare för det sociokulturella 
perspektivet. Howard Gardners teorier om de multipla intelligenserna har inspirerat mig 
när det gäller lärande kopplat till flera sinnen. I min beskrivning av kunskapsbegreppet 
använder jag Bernt Gustavssons tolkning av den Aristoteliska definitionen tillsammans 
med Sven Hartman, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Sven-Eric Liedman är 
också en ledstjärna när det gäller kunskap och dess utveckling. Jag använder mig även 
av John Dewey, när jag kopplar lärande till erfarenhet, men i huvudsak tolkad genom 
min handledare Berit Ljung, i samman-ställningen, Synen på lärande och kunskap. Arne 
Maltens bok Pedagogiska frågeställningar använder jag när jag beskriver mitt 
museipedagogiska synsätt, framförallt i helhetsperspektivet. När det gäller att tydliggöra 
reflektionsprocessen har jag använt mig av Brusling och Strömqvists kapitel i antologin, 
Reflektion och praktik i läraryrket samt Karin Rönnermans beskrivning av 
aktionsforskning i Aktionsforskning i praktiken.  

I detta arbetes slutskede får jag kännedom om en avhandling som blev klar hösten 2006. 
Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med 
särskild inriktning på Nordiska museet etablering 1872-1919 framlagd vid Tema Kultur 
och Samhälle vid Linköpings universitet skriven av Magdalena Hillström. Hillström 
belyser bl.a. den mångfasetterande museihistorien.44 Det visar sig att motsättningar 
mellan förmedling och bevarande inte är något nytt utan att det har sina rötter i och med 
de kulturhistoriska museernas proffesionalisering i slutet av 1800-talet. De två 
huvudmotsättningarna utgjordes av:  

1. Den mellan samlingsinriktning och publikinriktning. Fanns museerna till för 
samlingarna eller för publiken. Betyder själva ordet museum ”samling” eller 
”utställning”?  

2. Den mellan hemmahöringhet i en lärdomskultur och i en spektakelkultur. Var 
museerna läro- och forskningsanstalter eller platser för publikengagemang och offentlig 
känslosamhet? 
Med utgångspunkt i dessa motsättningar identifierar Hillström fyra idealtyper för 
museernas särart och identitet med motivering till museernas samhällsuppgift: 

                                                

 

43 Ibid sid 8. 

44 Hillström, Magdalena (2006) Ansvar för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets förmering 

med särskild hänvisning till Nordiska museets etablering 1872-1919. Tema Kultur och Samhälle. Linköpings 

universiet. Sid 364-368 



  

16

  
Sakarkivet (samlingsorienterat och lärdomskultur) 
Skattkammaren (samlingsorientering och spektakelkultur) 
Folkbildningsanstalten (publikorientering och lärdomskultur) 
Historieteatern (publikorientering och spektakelkultur)  

Enligt Hillström så presenterade och motiverade Hazelius sin verksamhet med 
hänvisning till samtliga fyra museiidealen. Med denna kunskap ökar förståelsen för de 
motsättningar och oklarheter som finns inom Skansen och även för museipedagogernas 
något osäkra roll och status.  

Centrala begrepp  

Kunskapsbegreppet  

Jag använder mig av Aristoteles kunskapsbegrepp enligt Bernt Gustavssons definition.45 

Han delar upp kunskap i tre delar episteme, techne och fronesis, på svenska översatt till 
vetandet, kunnandet och klokheten. Indelningen bygger på att olika former av 
kunskap är bundna till olika verksamheter, vilket passar bra in i mitt 
undersökningsområde vilket omfattar flera olika verksamheter som ska samspela. 
Aristoteles kunskapsbegrepp, techne, kan även ses som utgångspunkt för 
aktionsforskningen. Att göra och reflektera kring det man gör.  

Episteme, vetandet, betecknar den säkra, eller objektiva kunskapen. Hit hör 
verksamheter som arbetar med vetenskap och forskning som bygger på beräkningar och 
mätningar s.k. kvantitativa metoder. Det idealtypiska ämnet för episteme är 
matematiken, där det bara finns ett rätt svar. I denna vetenskapliga del av vetandet finns 
både naturvetenskapen som till stor del bygger på matematiken, samhällsvetenskapen 
som till stor del även den bygger på kvantitativa metoder men här är vi själva en del av 
det vi beskriver, samhället. Inom humaniora, kunskapen om människan, så är det 
däremot kvalitativa metoder, egenskaper, som är mer intressanta, än mätbara resultat. 
Vetenskaplig kunskap kan förenklat förklaras i tre moment, en teori, en metod och en 
empiri. Empirin är materialet i undersökningen, metoden är hur jag går till väga och 
teorin är de glasögon jag sätter på mig, det perspektiv jag anlägger. Att kunna förklara 
orsaker till händelser och förlopp är en viktig del av den vetenskapliga traditionen. Inom 
humaniora har förståelsen varit ett komplement till förklaringen. Att veta kan sägas vara 
en kombination av både förklaring och förståelse. Skillnaden mellan naturvetenskapens 
förklaring och humanioras förståelse håller idag, enligt Gustavsson, på att överskridas. 
Allt vetande behöver både förklaras och förstås. Den vetenskapliga objektiviteten är inte 
heller längre självklar eftersom vetandet alltid är kopplat till någon person och på så sätt 
också subjektiv. 
                                                

 

45 Gustavsson, B, är professor i idéhistoria vid Örebro universitet. Stycket bygger på Skolverkets rapport 

2003.1767. Vetandet, kunnandet och klokheten – tre former av kunskap och hur dessa framträder i 

gymnasieskolans kursplaner, sid 8-15. 
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Techne, kunnadet, står för den kunskap som är förbunden med skapande och 
framställning av olika produkter. Det är den kunskap vi utövar i det praktiska. Det 
gemensamma för framställningar om praktisk kunskap är att praktik och teori, att göra 
och att reflektera, hör samman. Den stora skillnaden mellan olika slags praktik går 
mellan att göra något oreflekterat, på rutin och ett reflekterat handlande. Den 
reflekterande praktikern har blivit ett ledande uttryck för att praktiska verksamheter kan 
utveckla sin egen reflektion eller kunskapsteori. I detta arbete kan man se mig som den 
reflekterande praktikern och mitt teoretiserande som en början till att skapa en egen 
kunskapsteori för museipedagogiken. 
Tyst kunskap är ett begrepp som ofta förekommer inom det praktiska kunnandet men 
det kan lika gärna finnas i den vetande och klokhetens kunskap. Tyst kunskap står inte 
för något som inte går att verbalisera utan är en förtrogenhet som förvärvats genom 
långvarig erfarenhet och som inte uttalas, men som utgör en förutsättning för att resultat 
skall uppnås. De tysta förutsättningarna för vad vi gör och för hur vi förstår tillvaron är 
inbyggda i de traditioner vari kunskapen växt fram. Att skaffa sig kunskap om dessa 
traditioner blir en förutsättning för att på ett djupare sätt förstå hur och varför man gör 
på ett visst sätt.  

Fronesis, den praktiska klokheten, syftar till att skapa ett gott liv för människor i 
mellanmänskliga förhållanden genom socialt, kulturellt eller politiskt arbete. Praktisk 
klokhet innebär förmågan att göra rätt sak, vid rätt tillfälle och på rätt sätt. För detta 
krävs ett gott omdöme. Regler är entydiga men gott omdöme är att fälla avgöranden i 
den situation man befinner sig. Det kräver lyhördhet, öppenhet och fantasi. Egenskaper 
som ofta kommer genom djupgående livserfarenhet. Dessa tre former av kunskap, är 
dock inte helt skilda åt utan går ofta in i varandra.  

Att skilja dem åt är ett sätt att klargöra skillnader. Det intressanta är dock att iaktta 
och studera vilka relationer som utvecklas mellan dem.46  

Citatet ovan menar jag väl beskriver vad jag ska göra i detta arbete. Först ska jag 
särskilja min egen kunskapssyn. Det gör jag bland annat genom att relatera den i 
förhållande till andras och genom att studera de intressekonflikter som uppstått i 
projektet. Därefter ska jag studera kunskapsprocessen i projektet och eventuell 
kunskapsutveckling.  

Sven Hartman, beskriver även han i sin bok Det pedagogiska kulturarvet  tre olika 
aspekter av, eller perspektiv på kunskap när han beskriver lärarnas professionella 
kunskap.47 Han använder begreppen vetenskapligt, praktiker- och 
värderingsperspektiven istället för Gustavssons vetande, kunnande och klokhet. Är det 
då någon skillnad i vad de menar? En viktig skillnad är att Gustavsson definierar 

                                                

 

46 Gustavsson, B, (2004) Vetande, kunnande och klokheten. Örebro universitet. Skolverket, sid 8-9. 

47 Hartman, S, (2005) Det pedagogiska kulturarvet, traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 

Stockholm. Natur och Kultur, sid 279-297. 
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kunskapsbegreppet, medan Hartman definierar lärarprofessionen. Men lärarprofessionen 
borde hänga samman med kunskapsbegreppet, anser jag. Hartman tar upp Aristoteles 
kunskapsmodell men är dock tveksam om man verkligen kan säga att fronesis skulle 
kunna motsvara den personliga hållningen, erfarenheten eller rent av yrkesetiken hos en 
lärare.  
Hartman och Gustavsson är dock överens om att de olika kunskapsperspektiven inte är 
utbytbara och inte heller över- eller underordnade varandra. De kan däremot berika 
varandra om, och när, det görs till föremål för reflektion. Hartman tar också ställning i 
frågan om lärarens praktikerkunskap kan likställas med vetenskaplig kunskap.  

Jag menar att praktikerperspektivets kunskap – genom att den är grundad på 
beprövad erfarenhet och knutet till enskilda personer – inte kan likställas med 
vetenskaplig kunskap. Detta innebär inte att den skulle vara mindre värd, bara att 
den har en annan karaktär. Däremot menar jag att de arbetsredskap som utvecklas 
inom vetenskaperna på ett intressant sätt kan användas för att bistå yrkeserfarna 
lärare för att formulera, pröva och kritiskt granska delar av sin egen kunskap. 48  

Den sista meningen i Hartmans citat anser jag väl beskriver vad jag ska göra i 
denna uppsats. Jag använder mig av vetenskapliga teorier och metoder för att 
formulera, pröva och kritiskt granska i första hand min men till viss del även 
andra Skansenmedarbetares agerande inom projektet.  

Fältbegreppet 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk kultur- och utbildningssociolog. Han 
myntade fält- begreppet i början av 1970-talet.49 Hans definition lyder: Med socialt fält 
avses ett system av relationer mellan positioner som intas av specialiserade agenter och 
institutioner som kämpar om något för dem gemensamt.  Donald Broady som närmare 
studerat Bourdieus begrepp tar pedagogiken som exempelfält. Där strider man bl.a. om 
skolans mål och mening.50 På Skansen strider de olika avdelningarna om vad Skansen 
egentligen är, museum, djurpark eller nöjespark! Inom museifältet och på Skansen är 
också frågan om vad som är kulturhistoriskt trovärdigt ständigt närvarande. Bourdieu 
skiljer mellan å ena sidan produktionsfält, befolkade av specialister som skapar 
föreställningar och värden, å andra sidan konsumtionsfält, bestående av dem som 
konsumerar vad producenterna skapat. Broady menar att inom pedagogiken skulle 
politiker, forskare och journalister tillhöra det pedagogiska produktionsfältet medan 
lärare, elever och föräldrar skulle tillhöra konsumtionsfältet. Enligt min tolkning av 
Bourdieus definition borde museilärare och museipedagoger tillhöra konsumtionsfältet, 
även om det ibland görs anspråk på att tillhöra produktionsfältet. Enligt min tolkning av 

                                                

 

48 Hartman, S, (2005) Det pedagogiska kulturarvet, traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria  sid 298. 

49 Broardy, D, (1998) Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt vertyg, Uppsala universitet. 

Skreptonhätften/Skepton  Occasiional Papers nr 15 sid 3.  

50 Ibid sid 3. 
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visningsavdelningens målformulering så försöker vi hävda att visningsavdelningen även 
ska tillhöra dem som drar upp riktlinjerna för pedagogisk verksamhet på Skansen. 51  

Bergsland menar i sin uppsats Så mötas de två: skola - museum, att det 
museipedagogiska fältet är ett subfält till museala fältet. Jag håller med henne och finner 
också stöd för detta i Broadys text där han tar det pedagogiska fältet som exempel. Inom 
fältet finns aktörer utrustade med olika slag av symboliskt kapital och de flesta hävdar 
att just det slags symboliskt kapital som de själva innehar är mer värt än andras. På 
Skansen finns det många avdelningar med specialister från olika kunskapsområden som 
även de hävdar sin specialitet. Hur hårda strider det än är så förenas samtliga deltagare i 
vissa gemensamma övertygelser som Bourdieu kallar doxa, där just övertygelsen om att 
kampen är värd att utkämpas är den viktigaste. För att analysera ett socialt fält brukade 
Bourdieu och hans lärjungar samla uppgifter om de människor som där är verksamma. 
Detta har jag inte gjort därför kan jag inte heller med säkerhet fastställa att 
museianställda tillhör ett socialt fält och att museipedagoger tillhör ett subfält enligt 
Bourdieus definition även om jag tycker mig ha goda skäl att anta detta. Deltagarna i det 
sociala fältet ska vara mer beroende av varandra än av omvärlden, frågan är om det 
verkligen är så. På Skansen brukar vi skämta om att det finns en verklighet utanför 
staketet också. Lojalitet är mycket viktigt men om den verkligen är viktigare än 
omgivande samhället förhåller jag mig tveksam till. Här tror jag att det svenska 
samhället skiljer sig från det franska. Enligt Broadys tolkning av Bourdieu så skiljer sig 
konsumtionsfältet från produktionsfältet genom att specialisternas förhållande till det 
egna fältet är en fråga på liv och död medan fotfolket är mer beroende av lokala 
maktförhållanden och därför inte starkt kopplade till det egna fältet. Här känner jag att 
jag som museilärare nog ändå mer tillhör konsumtionsfältet om man nu ska använda 
Bourdieus begrepp. Min ställning på Skansen är viktigare för mig än min ställning 
bland museipedagoger i stort. Det beror säkert till stor del på att det museipedagogiska 
fältet ännu är otydligt och inte riktigt har någon klar vetenskaplig förankring.  

Aktionsforskning 

Aktionsforskningen är ett relativt nytt begrepp inom den svenska forskningen men den 
har gamla rötter. De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna kan spåras till Aristoteles, 
300-talet f.Kr. och hans syn på praxis.52  Aristoteles menade att man inte kunde isolera 
tanken från känslan, tänkandet var förankrat i verkligheten, till skillnad mot Platon som 
var samtida och som hävdade att endast tanken var det viktiga. 53  

Begreppet aktionsforskning har funnit i Sverige sedan 1950-talet men myntades 1946 av 
den tysk-amerikanske socialpsykologen Kurt Lewin när han introducerar det i sin 
uppsats ”Action Research on Minority Problems”. 54 Aktionsforskning är nära 
                                                

 

51 Visningsavdelningens mål, se, sid 7. 

52 Lorentz, H (2004) sid 4. 

53 Cervin, A (2000) sid 3. 

54 Lorentz, H (2004) sid 5. 
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sammanbunden med 1990-talets begrepp, som livslångt lärande och lärande 
organisationer för att ge några exempel. Målet att ständigt förkovra sig, gärna inom 
yrket och arbetsplatsen och helst i samarbete med universitet eller högskola är några 
bidragande orsaker till utvecklingen. I England är metoden nära förknippad med 
läroplansreformering och i USA med skolutveckling. Jag har tidigare varit inne på att 
det inte är helt lätt att definiera begreppet Aktionsanalys. Detta kan illustreras med 
följande citat från Lorentz, som i sin tur tagit det från Mc Niff. 55   

Because action research is done by you, the practitioner, it is often referred 
as practitioner research, or a similar name such as practitioner-led or 
practitioner-bases research. It is a form of research which can be undertaken 
by people in any context, regardless of their status or position. It involves 
you thinking carefully about what you are doing, so it can also be called a 
kind of self-reflective practice.  

Definitionen av Practitioner Research riktar störst uppmärksamhet på att det är 
praktikern själv som bedriver sin egen forskning, sitt eget sökande efter ökad kunskap 
för att på det sättet kunna förbättra sin egen praktik. Målsättningen är.56 

 

att förbättra praktiken (improve practice). 

 

bättre förstå en särskild aspekt av praktiken (better understand a particular 
aspect of practice). 

 

arbeta för en större jämlikhet (promote greater equilty). 

 

påverka den sociala situationen för praktiken (influence the social conditions of 
practice).  

I antologin Aktionsforskning i Praktiken, beskrivs exempel från skolvärlden men 
aktionsforskning kan även användas för att utveckla andra organisationer.57 I min 
mening är aktionsforskning både ett synsätt och ett sätt att arbeta. Aktionsforskningen 
utgör i detta arbete både en teori och metod, och därför finns begreppet beskrivet i både 
teori och metodkapitlen.   

Det handlar med andra ord om att utveckla och förändra en verksamhet men också 
att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under 
arbetets gång, vilket då kan relateras till den vuxnes lärande. Centrala moment i 
aktionsforskningen är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en 
handling, följa processen och reflektera över vad som där sker. 
Det blir alltså en relation mellan å ena sidan handlandet och å andra sidan 
förståelsen av vad som sker. Genom denna relation blir praktikern delaktig i 
skeendet och kan därmed åstadkomma en bättre förståelse att agera utifrån.58 

                                                

 

55 Ibid, sid 9. 

56 Ibid sid 10, min översättning från engelska. 

57 Rönnerman, K. red (2004) Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund. Studentlitteratur, 

sid 11-12. 

58 Ibid sid 13-14. 
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Jag finner detta perspektiv användbart för att nå mitt syfte att teoretisera och utveckla 
min praktik och i förlängningen stärka museipedagogiken.  

Aktionsforskning innebär därmed en relation mellan tänkandet om praktiken och 
handlandet i praktiken.59  

Jag tycker att ovanstående citat väl beskriver vad museipedagogiken handlar om. Ett 
talande exempel, är att efter en genomförd visning/skolbesök börjar jag med att tänka 
efter, reflektera kring vad som egentligen hände och varför, för att därefter kunna 
använda den erfarenheten vid nästa liknade arbetsuppgift. Det är ett slags kretslopp. 
Rönnerman talar om ett Bottom-up perspektiv. Med det menar hon att det är praktikern 
själv som ställer frågor och agerar för en förändring, inte någon konsult, chef eller 
liknade. I denna uppsats fall handlar det om museilärarens praktik, min egen praktik.                       

                                                

 

59 Ibid sid 13. 
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Kapitel 3 Metod och material 

Aktionsforskning 
Min arbetsmetod är aktionsforskning. De olika stegen i aktionsforskning är. 60  

 
Problemformulering 

 
Datainsamling 

 

Analys av data 

 

Planerande och genomförande dvs. aktion 

 

Analyserande och utvärdering av aktionen 

 

Nya undersökningar.  

Min problemformulering är att jag inom det samiska informationsprojektet på Skansen 
upplevt svårigheter med att få gehör för de synpunkter och frågeställningar jag finner 
viktiga utifrån mitt museipedagogiska perspektiv samt att jag vill analysera vad 
problemen kan bero på.  

Datainsamlingen består av all den dokumentation jag gjort inom projektet. Den utgörs 
av mötesanteckningar, e-post korrespondens och beskrivningar av projektet som jag och 
andra har gjort. Analysen av det empiriska materialet har gjort inom ramen för detta 
arbete och jag har valt ut två situationer där jag finner att det uppstått tydliga 
intressekonflikter. För att tydliggöra både för mig själv och för andra vad som 
egentligen är viktigt för mig så har jag reflekterat över mitt museipedagogiska 
perspektiv och genom detta kommit fram till några nyckelord som genomsyrar mitt 
tänkande och handlande. Dessa nyckelord har jag sedan knutit till pedagoger och 
pedagogiska riktningar.  

Själva aktionen är i mitt fall detta självständiga arbete, likväl som det praktiska arbete 
som jag utfört inom projektet. I båda fallen handlar det om att planera och strukturera 
arbetet samt sätta ord på vad jag tänker och tycker. Verktygen som vanligtvis används 
inom aktionsforskning är dagboksskrivande, observation och handledning. 61 Jag har 
inte använt mig av dagbok, men jag har regelbundit skrivit, e-postmeddelanden, 
anteckningar från möten och andra anteckningar. Observationen kan sägas ha varit en 
deltagarobservation eftersom jag själv varit deltagare i alla de sammanhang jag 
beskriver. Detta har sina för-, och nackdelar vilket jag återkommer till i avsnittet 
tillförlitlighetsfrågor.  

Handledningen brukar i aktionsanalys utgöras av en handledande forskare. I detta arbete 
utgör min uppsatshandledare, även min handledare, med vilken jag har haft 
handledarsamtal. Det bör dock poängteras att hon inte varit med från början i projektet 
och att hon inte har följt mitt arbete på plats på Skansen. Verktygens syfte är att skapa 
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distans till den egna praktiken. Vilket är extra viktigt i ett arbete som detta när jag både 
utgör praktikern och den som analyserar praktiken.   

Analysen och utvärderingen av aktionen utgörs av diskussionskapitlet och reflektionen 
över forskningsprocessen. För att kunna genomföra en analys där jag själv i högsta grad 
är involverad måste jag försöka skapa en distans till materialet. Distansen kan uppnås 
genom självreflektion, dialog och forskning. Skrivandet i sig själv har för mig inneburit 
en självreflektion. När jag sedan i kontakt med andra i dialog ska berätta om mina 
insikter kan det i bästa fall uppstå en ny och en kollektiv kunskap. Att sprida kunskapen 
är viktig inom aktionsforskning därför hoppas jag att detta arbete kommer att diskuteras 
såväl internt på Skansen såväl som till andra museilärare och övriga intresserade som i 
sin tur kan diskutera och reflektera över det framkomna resultatet. Vilket sedan kanske 
kan leda till nya undersökningar.  

Urval 
Jag har tidigare nämnt att jag valt det samiska informationsprojektet som 
undersökningsområde, därför att det innefattar både natur och kultur samt att 
projektarbetet inneburit ett exempel på samarbete mellan många olika avdelningar på 
Skansen och även externa kontakter. I detta samarbete har det uppstått intressekonflikter 
som tydliggjort olika kunskapsfält. Det är i mötet med de ”andra” det avvikande som 
ens egen roll tydliggörs. Jag har valt att beskriva två intressekonflikter som uppstått 
internt på Skansen. Det har jag gjort för att mitt bakomliggande syfte är att bättre kunna 
hävda det museipedagogiska verksamhetsområdet på Skansen och i synnerhet inom 
projektet. Det har ibland varit lite skrämmande att upptäcka hur olika perspektiv vi har 
mellan olika avdelningar och ibland även inom samma avdelning. Jag finner det viktigt 
för Skansen att synliggöra dessa skillnader och visa på hur verksamheten kan utvecklas 
genom möten och samarbeten mellan olika intressegrupper och kunskapsfält.  Jag har i 
detta arbete inte tagit med intressekonflikter som uppstått med de externa kontakterna. 
Detta på grund av att jag finner att de externa kontakterna inte har en jämbördig 
arbetssituation och att det helt enkelt är Skansens verksamhet som står i fokus i denna 
uppsats. Det är här jag har insyn, de externas situation är svårare för mig att beskriva 
och kräver ett större arbete än denna uppsats. Det skulle ha varit intressant att undersöka 
hur de externa samarbetsparterna uppfattar Skansen och vårt perspektiv, om man nu kan 
tala om något Skansenperspektiv. Jag har dock känt att just Skansens olika perspektiv 
ibland har varit ett problem i kontakter med externa samarbetspartners.  

Aktionsforskningen är en metod som fått en hel del kritik.62 En kritik som ofta 
förekommer är att den analys som gjorts ofta inte hinner återkopplas till projektet innan 
det är slut. Vilket även gäller min aktionsanalys av det samiska informationsprojektet på 
Skansen. Jag finner dock inte att det är ett problem eftersom jag anser att den kunskap 
som framkommer i min analys är så pass generell att den går att applicera på andra 
liknade framtida samarbetsprojekt. Jag är mer oroad för att den kunskap som jag 
kommer fram till i mitt arbete inte kommer att spridas. 
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Ett skäl till att kunskapen, som uppkommit genom Aktionsforskning inte sprids, kan, 
där det politiska förtrycket är starkt, vara att det som är den dialogorienterade 
aktionsforskningens huvudsyfte att ge människor en egen röst, också innebär ett hot 
mot dem som har makten, och i förlängningen en fara för dem som i 
aktionsforskningen upptäckt sina röster.63  

Valet av litteratur är nära sammanbundet med min självreflektion. Jag har utgått ifrån de 
nyckelord och teman jag kommit fram till i min reflektion och sökt pedagoger och 
pedagogiska inriktningar att koppla dessa till. Jag vill dock påpeka att mitt syfte inte är 
att göra några djupdykningar i dessa olika pedagogiska inriktningar, utan att det är min 
självreflektion som står i centrum.   

Uppläggning och genomförande 
Jag kan inte säga att jag gör någon renodlad aktionsforskning, eftersom forskningen inte 
var planerad från början utan nu sker i projektets slutskede. Mitt arbete kan beskrivas 
som empirisk, medvetandegörande och deltagarorienterad aktionsforskning. I mitt 
arbete är jag både den informelle forskaren och praktikern i samma person. Men man 
kan också konstatera att min uppsatshandledare, Berit Ljung, är formell forskare. Hon 
har handlett mitt arbete och att jag på så sätt har haft forskarhandledning. Rent praktiskt 
har jag som titeln på uppsatsen, ”En museilärares perspektiv”, upplyser om mest använt 
tankar som finns i mitt huvud, erfarenheter jag fått och till stöd för tankarna har jag de 
anteckningar som förts vid möten. De är till största del gjorda av mig. För att teoretisera 
mina erfarenheter har jag anknutit dessa till olika pedagoger och pedagogiska 
inriktningar.  

Materialbearbetning 
Materialbearbetningen handlar i aktionsanalys mycket om självreflektion. Vad är då 
reflektion? Slår man upp det i en ordbok finner man synonymerna, återspegling och 
eftertanke. Reflektera är lika med att överväga och begrunda.64 Enligt Brusling och 
Strömqvist kan reflektionsprocessen delas upp i tre steg.65  

1. Ett återvändande till tidigare erfarenheter och upplevelser 
2. Ett uppmärksammande av känslor – såväl angenäma som blockerande 
3. Ett omvärderande av erfarenheten genom att den nya reflektionen sätts i relation 

till den tidigare som omstruktureras för att bereda plats för den nya. Man går ut 

                                                

 

63 Ibid sid10. 

64 Våra ord, deras uttal och ursprung. (1993) Nordsteds förlag , andra upplagan, åttonde tryckningen . 

65 Brusling, C & Strömqvist, G, red. (1996) Reflektion och praktik i läraryrket, Studentlitteratur. Lund. sid 110. 
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ur reflektionsprocessen med nya perspektiv och beredskap för ett fördjupat 
handlande.  

Steg 1 präglades i början av att jag inte hade så många erfarenheter av projektledning att 
gå tillbaka till, utan att de har kommit i projektets framskridande. Vad jag gått tillbaka 
till är mina erfarenheter som museilärare och mina personliga erfarenheter. Reflektionen 
i projektet har till stor del skett genom att jag själv skrivit anteckningar från möten och 
sammankomster. Ofta har reflektionen startat där, när jag satt mig ner och ska formulera 
med ord det som sagts vid mötet. Detta kan man också enlig Rönnerman kalla för 
praktisk reflektion.66 Inför arbetet med denna uppsats har jag också gått tillbaka till 
anteckningarna för att fräscha upp mina erfarenheter och upplevelser.   

En annat viktigt sätt att reflektera är i samtal med andra. Kommunikation är en viktig 
del av lärandet enligt ett sociokulturellt perspektiv. Detta kallar Rönnerman för 
diskuterande reflektion. Här har mina närmaste kollegor, de övriga kulturhistoriska 
museilärarna, varit till stort stöd, men även externa parter och mina studiekamrater. 
Reflektionen har för mig oftast skett när jag mött motstånd, när det uppstått 
intressekonflikter mellan olika kunskapsfält, det är då jag haft som störst behov att få 
delge mina tankar och lyssna till andras tankar. Det har för mig varit ett sätt att bearbeta 
informationen och även känslorna. Detta kan jag koppla till steg 2 enligt Bruslings 
definition. Jag har också reflekterat över mitt egna pedagogiska förhållningssätt. Vilket 
kan sägas vara den teoretiska reflektionen som enligt Rönnerman handlar om att 
anknyta till forskning, litteratur och teorier. Resultatet av den reflektionen beskrivs i 
kapitel 4. Steg 3 enligt Brusling hoppas jag skall ha nått i och med jag skrivit denna 
uppsats.   

Tillförlitlighetsfrågor 
I detta arbete har jag själv varit både praktiker och den som analyserat praktiken. Min 
egen roll är central och jag är väl medveten om att den jag är och de erfarenheter jag har 
påverkar mina analyser och tolkningar. Denna brist på distans inför 
undersökningsområdet är något som inte går att bortse ifrån. Samtidigt är jag inte helt 
unik, jag ingår i ett sammanhang tillsammans med andra. Även om det är ett specifikt 
projekt som är genomfört på en speciell arbetsplats, Skansen, så tror jag ändå att många 
kan känna igen sig i de beskrivningar jag gjort. Trots att Skansen är unikt, så finns det 
andra arbetsplatser som också omfattar många olika kunskapsområden, där liknade 
erfarenheter kunnat uppstå.  

                                                

 

66 Rönnerman (2002) red, sid 21 
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Etiska aspekter  
När man gör en djupare analys av vad som sker på en enskild arbetsplats, berörs många 
känsliga frågor. Även om inga personer nämns vid namn, så går det för den som är 
någorlunda insatt relativt lätt att räkna ut vilka personer som beskrivits. Det är för mig 
därför viktigt att tala om perspektiv/kunskapsfält och inte om enskilda personer. Jag har 
delgett mina arbetskollegor och projektets styrgrupp uppsatsen innan den skulle 
ventileras på seminarium.. Avsikten med det var att de hade möjlighet att komma med 
kommentarer men även för att de ska känna sig delaktiga. Jag hoppas att mitt arbete kan 
öka medvetenheten om de processer som kan uppstå i ett samarbetsprojekt samt 
eventuellt utgöra ett underlag för ett utvecklingsarbete på Skansen men framförallt är 
den en del av min egen utveckling som museilärare.                  
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Kapitel 4 Resultat 

Att tydliggöra mitt eget museipedagogiska förhållningssätt är en förutsättning för att 
kunna jämföra det med andras. Jag börjar därför med en redogörelse av detta, därefter 
ger jag en beskrivning av två intressekonflikter som uppstått inom projektet 
Avslutningsvis gör jag en analys av vad som händer i mötet/konflikten mellan olika 
perspektiv och kunskapsfält. 

Mitt museipedagogiska perspektiv 
Eftersom min självreflektion är en viktig del i detta arbete har jag reflekterat över mitt 
museipedagogiska perspektiv och kommit fram till att följande nyckelord är viktiga för 
mig. 

 

Helhetsyn, att sätta in delarna i sitt sammanhang. Att de olika tidsaspekterna 
finns med tonvikt på förr, nu och i viss mån framtid.  Den röda tråden, det är 
viktigt att det hänger ihop både för mig själv och för besökarna. 

 

Tillgänglighet/Trygghet. Att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig 
upplevelsen oavsett förkunskaper och förmåga. Besökarnas basbehoven ska 
uppfyllas, t ex ska de kunna sitta ner och vara trygga. 

 

Skapa upplevelser med många sinnen. Upplevelsen fastnar då lättare i vårt 
minne. Besökarna ska inte endast vara hänvisade till att se och lyssna.  

 

Lärande i ett socialt sammanhang. Att i så stor utsträckning som möjligt verka 
för interaktion både mellan mig och besökarna och mellan besökarna, t ex 
upplevelser för barn och vuxna tillsammans. Skapa utrymme för gemensamt 
samtal och övningar. 

 

Lärande kopplat till erfarenhet. Igenkännande är viktigt för att skapa intresse 
och eventuell ny kunskap. Ny information och nya erfarenheter måste kunna 
kopplas till tidigare erfarenheter för att ny kunskap ska kunna skapas.  

Som ett led i teoretiserandet och utvecklandet av mitt arbete ska jag nu mycket kortfattat 
knyta mina nyckelord till olika pedagoger och pedagogiska teorier.   

Helhetsyn 

En pedagogisk helhetssyn innebär enligt Maltén67 att medvetandegöra och tydliggöra 
sina värderingar kring människosyn, bildningsideal och kunskapsideologier. Att se 
människan som en social varelse som har och tar ansvar för sitt eget liv. Jag vill att 
museet och den pedagogiska verksamheten skall ta avstamp i FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter och respektera demokratiska värderingar. Vi skall verka för att 
grupper med särskilda behov och museiovana grupper har möjlighet att ta del av museet 
och dess verksamhet. Att synliggöra mina bildningsideal och min syn på kunskap är ett 
av målen med detta arbete. Jag tycker det är viktigt att helhetssynen omfattar allt från 
bokning, besök och efterarbete. Jag har som målsättning att tala med läraren innan 

                                                

 

67 Maltén, A, (1997). Pedagogiska frågeställningar. Lund. Studentlitteratur, sid 84. 
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besöket och jag ser helst att vi museilärare även själva höll i bokningen, vilket vi inte 
gör idag. Redan vid det första samtalet startar kommunika-tionen som är så viktig i ett 
sociokulturellt sammanhang.68 Samspelet/interaktionen mellan de involverade, 
museiläraren, läraren, eleverna, och miljön där vi befinner oss och den sociala och 
kulturella miljö som vi själva omfattar, allt detta påverkar oss och vårt lärande. För 
enligt mitt synsätt och enligt det sociokulturella perspektivet sker ett ömsesidigt lärande 
som även omfattar museiläraren och läraren. Att det sedan i själva åskådliggörandet av 
den historiska miljön är viktigt att koppla till gruppens egna erfarenheter, vår samtid 
och även spekulera om framtiden samt tillsammans reflektera över detta i en dialog 
utgör min pedagogiska helhetssyn som kan sägas tillhöra den konstruktivistiska 
inriktningen. Kunskap konstrueras aktivt av den lärande själv.   

Eleven bör stimuleras till att själv formulera eller snarare omformulera sin 
uppfattning om olika begrepp och fenomen istället för att acceptera färdiga 
teorier.69  

Tillgänglighet/Trygghet 

Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande är viktigt i många 
pedagogiska teorier, men vad som definieras som goda förutsättningar kan varierar. I 
SOU 1997:21 sid 74 står det:  

Att i syfte att nå ett aktivt lärande handlar undervisningen om mer än förmedling. 
Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande genom att arrangera 
sammanhang och miljöer där individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där 
kunskap snarare ses som en process än som en produkt.   

Jag anser att jag som museilärare inte kan föra över kunskap till besökarna men jag kan 
skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling genom att väcka intresse och 
nyfikenhet samt vara öppen och lyhörd för en dialog. Sven-Eric Lidman tar i sin bok 
Ett oändligt äventyr upp förutsättningar för kunskapsutveckling. Han använder 
begreppen uppmärksamhet, intresse och fantasi.70 Jag håller med och vill sedan precis 
som min handledare Berit Ljung lägga till motivationen som en viktig faktor.71   

Tillgänglighetsfrågan kan även hänga ihop med att arbeta med upplevelser med flera 
sinnen. Kan man inte se så ska man kunna få röra etc. Att känna sig trygg kanske inte 
jag som museilärare kan göra så mycket åt under den korta tid man är på museet men 
att besökaren i museimiljön ska känna sig så trygg som möjligt genom att få veta vilka 
regler och normer som gäller och vad besöket innehåller samt syftet med det. 
                                                

 

68 För mer info kring sociokulturellt sammanhang, se under rubriken, Lärande i sitt sammanhang. 

69 Malten, A, (1997). Pedagogiska frågeställningar Lund. Studentlitteratur, sid 219. 

70 Liedman, S-E, (2001) Ett oändligt äventyr Om människans kunskaper, sid 25-29 

71 Ljung, B. (2004) Syn på lärande och kunskap, sid 9 
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Samspelet med läraren är mycket viktigt. Är läraren trygg i situationen så är eleverna 
också trygga, det är min erfarenhet.  

Upplevelser med många sinnen 

När det gäller upplevelser med så många sinnen som möjligt finner jag stöd i Howard 
Gardners teori om de multipla intelligenserna.72 Hans teori går mycket kortfattat ut på 
att vi lär oss på olika sätt, en del människor lär sig bäst genom att få lyssna, andra 
genom att själva  få göra. Alla människor använder många olika sinnen i sitt lärande 
men de är olika viktiga och utvecklade hos individerna. Genom att bygga 
undervisningen på så många olika sinnen som möjligt, kommer fler personer att förstå 
och också lättare att komma ihåg det. Upplevelser med många sinnesintryck aktiverar 
fler punkter i hjärnan och blir därför mer beständig än om bara ett sinne aktiveras. 
Upplevelse är ett begrepp som används flitigt men som inte alltid definieras. I enligt 
med Ljungs tolkning73 av upplevelse ingår sinnesintryck, dessa reflekteras, oftast 
omedvetet, till tidigare erfarenheter. Att uppleva betyder att man ger sinnesintrycken 
innebörd eller betydelse. Upplevelsen kan i sin tur ge erfarenheter om de ordnas och 
reflekteras.  

Lärande i ett socialt sammanhang 

När man inom pedagogiken talar om lärande i ett socialt sammanhang benämns det ofta 
som ett sociokulturellt eller interaktionistiskt perspektiv. Möjligheten till lärande sker i 
samspel/interaktion mellan individer och individ och omgivning. Kunskapen 
kommuniceras via språket. I denna pedagogiska inriktning har den ryske psykologen 
och pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) varit tongivande. Roger Säljö, professor i 
pedagogisk psykologi vid Göteborgs Universitet är en modern svensk efterföljare.   

Inte heller på en praktisk nivå försiggår lärande i ett socialt vakuum. I snart sagt 
alla vardagliga situationer, där kunskaper förmedlas eller används, finns någon 
slags socialt samspel. Till och med när eleven lär på egen hand inför ett prov 
genom att läsa böcker vid sitt eget skrivbord, gör hon eller han detta som 
deltagare i ett socialt samspel. Vad man lär och hur man gör detta bygger på 
förväntningar och antaganden om vad man bör koncentrera sig på, vad läraren 
kan tänkas komma att fråga på, vad man finner intressant och så vidare. 
Människan är – även när hon agerar på egen hand och reflekterar kring sig själv 
och sin egen situation – deltagare i ett socialt spel som innefattar fler än henne 
själv.74  

                                                

 

72 Howard, G, (1996) De sju intelligenserna .Falun. Brain Books. 

73 Ljung, B, (2004) Syn på lärande och kunskap. Lärarhögskolan i Stockholm, sid 6 

74 Säljö, R (1996) Samtal som kunskapsform sid 128 i Brusling, C & Strömqvist, G(red) (1996) Reflektion och 

praktik i läraryrket. 
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Här är min roll som museilärare att skapa förutsättningar för samspel mellan mig, 
miljön och besökarna, men även mellan individerna i gruppen. Att det finns utrymme 
för dialog och att jag uppmuntrar detta samspel.  

Lärande kopplat till erfarenhet 

John Dewey (1859-1952) har skrivit mycket om erfarenhetsbaserat lärande och myntat 
det klassiska begreppet ”Learing by doing”.75 Han menar att det är viktigt att koppla 
lärandet till egna personliga erfarenheter först då blir det ”verklig” kunskap och inte 
endast ”skol-kunskap”. Det är också viktigt att kommunicera erfarenheten tillsammans 
med andra. Det är först då man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Ljung menar 
att Deweys ”experience” begrepp omfattar både erfarenhet och erfarande och att de 
täcker in såväl tänkande, känslor, som etik och kan ersätta det idag så populära 
begreppet upplevelse. Detta gäller både besökarna men även mitt eget lärande. En 
pedagog bör relatera inlärda fakta till sin egen erfarenhet innan den kan göras intressant 
för andra.  Jag känner även mig ibland delaktig i besökarnas kunskapsutveckling när jag 
får ta del av deras erfarenheter kopplade till Skansens miljöer och mitt berättande.  

Sammanfattning 

Det som framgår i genomgången, är att de olika punkterna går in i varandra. Samma 
punkt kan gå in i olika teoriska sammanhang. Det är så verkligheten ser ut, den går inte 
dela upp i olika fack och riktningar utan mycket går in i varandra. Sammanfattningsvis 
tycker jag mig finna att mitt pedagogiska synsätt till största del är konstruktivistiskt och 
sociokulturellt. 

Beskrivning av intressekonflikter 
Det är i mötet med ”de andra” de okända, som det kända synliggörs. Det är då man 
vässar sina argument och reflekterar över varför man egentligen tycker som man gör Jag 
har valt två exempel där jag finner att det uppstått intressekonflikter mellan de 
involverade i projektet.  

1. Invigning och öppethållande av samevistet under sommaren 2006. 
2. Placering av informationsplats. 

Varför jag valt just dessa intressekonflikter beror på att de är: 
- Interna.  
- De är avslutade, även om punkt 2 inte är fysiskt klar, så har tydliga riktlinjer 

fastslagits och beslut fattats. 
- Det finns en skriftlig dokumentation.   

                                                

 

75 I själva verket använder Dewey själv inte  ”erfarenhetsbaserat lärande” sina texter och endast någon enstaka 

gång ”learning by doing”, utan begreppen är mer använda av hans uttolkare. Muntlig källa: Berit Ljung 18 

december 2006.  
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Exempel 1  Invigning och öppethållande av samevistet. 

I mötesanteckningar från den 22 april 2005 står det att vistet ska vara flyttat och klart 
den 11 oktober 2005, på Skansens födelsedag. När byggnadsavdelningen ska montera 
ner kåtan uppstår frågan, om den verkligen är värd att flytta. Kåtan visar sig ha 
förändrats en hel del under årens lopp genom diverse ingrepp vid underhåll. Om kåtan 
flyttas måste vi ändå göra justeringar för att få en trovärdig byggnad. Från samiskt håll 
får Skansen veta att torvkåtor inte har flyttats utan antingen fått stå och förfalla, och 
återgått till naturen, eller att man byggt nytt. Byggnadsavdelningen hade direktkontakt 
med samisk expertis och de tar själva beslut om att Skansen bör bygga en ny kåta. 
Konsekvensen blir att kåtan inte kan invigas den 11 oktober eftersom nytt 
byggnadsmaterial måste införskaffas. Tidplanen ändras och invigning föreslås av 
informationsavdelningen till lördag 13 maj, 2006. Detta datum är i nära anslutning till 
den pressinbjudan som Skansen gör varje år inför sommarsäsongen. Tyngdpunkten 
inför sommaren 2006 låg på vad Skansen gör med anledning av mångkulturåret och då 
passar samevistet in. Invigningen bör korrespondera med öppethållandet och det är 
Kulturhistoriska avdelningens ansvar. De lägger in en brasklapp och säger att det inte är 
säkert att de hinner rekrytera värdar till vistet redan i maj. Budgeterat öppethållande är 
en månad.  

Vid möte andra februari 2006 deltar representanter från Programavdelningen, 
Kulturhistoriska avdelningen och Visningsavdelningen. Under detta möte 
utkristalliserade sig fyra förslag på öppethållande och tidpunkt för invigning.  

1. Invigning av typen ”taklagsfest” för involverade 20 maj. 
      Publik invigning 9 augusti, Urfolkens dag, följt av öppethållande. 
2. Publik invigning 20 maj följt av öppethållande. 
3. Publik invigning 20 maj, följt av två veckors öppethållande samt två veckor i 

augusti. 
4. Publik invigning 9 augusti, följt av öppethållande.  

Programavdelningen önskar att vistet är öppet under så många aktuella programdagar 
som möjligt. Visningsavdelningen och projektledaren finner det konstigt att invigningen 
ska ske efter halva året och en stor del av Skansens högsäsong som är från maj-
september redan passerat.  Det rimmar även illa med mångkultursatsningen som till stor 
del utgörs av samevistet samt en ny internationell kolonilott. Information och 
Marknadsavdelningen är tveksam till om vi överhuvudtaget ska ha en invigning. De 
säger att vistet inte är nytt, utan flyttat, samt att Skansen har väldigt många invigningar 
som nästan krockar med varandra. Det blir en väldigt krävande arbetssituation för dem. 
Den stora invigningen, är Konsumbutiken som invigs den 10 juni 2006. 
Kulturhistoriska avdelningen förespråkar alternativ fyra eftersom de då har god tid på 
sig med rekrytering och att augusti är den månad vi har mest utländska besökare, vilka 
vi vet uppskattar samisk kultur och kulturhistoria i allmänhet, mer än de svenska 
besökarna. De önskar helst en sammanhållen öppethållandeperiod för att undvika fram- 
och borttagning av föremål vid ett flertal tillfällen.  
De samiska aktörerna.  Jag kontaktar referensgruppen för att få deras åsikter.  De 
åsikter som inkommer är att maj är för tidigt och att det krockar med samiska aktiviteter 
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men att augusti är för sent. I samtal med Àjtte framkommer ett nytt förslag, lördag den 3 
juni. Detta förslag ställer sig samtliga av de samiska aktörerna bakom.  
Nordiska museet som ingår i referensgruppen kan dock inte delta, och kommer heller 
inte med någon representant till invigningen. De fyra ovan angivna förslagen mejlas 
även till Zoologiska avdelningen som har ansvarar för samordnandet kring 
Urfolksdagen. De förespråkar förslag 1.  

 I detta läge kontaktar jag Skansenchefen för att fråga om hans uppfattning. Han håller 
inte alls med Marknad och Informationsavdelningen angående för många invigningar 
utan tycker att det handlar om olika målgrupper. Han önskar en invigning i början av 
säsongen och han vill dessutom att vistet ska vara öppet i två månader istället för en 
månad som är budgeterat.   

Vid styrgruppsmöte den 21 mars 2006 tas beslut att Skansens nya sameviste ska invigas 
lördag den 3 juni. Öppethållande är vid denna tid oklart på grund av att rekryteringen 
ännu inte är klar. Men det är klart att vistet i alla fall ska vara öppet 3-6 juni, under 
mångkultur-helgen. Om Kulturhistoriska avdelningen inte klarar bemanningen så står 
Visnings-avdelningen för den, d v s jag. Jag behöver dock ej bemanna vistet för 
Kulturhistoriska avdelningen kan anställa samiska värdar och öppethållandet blir två 
månader uppdelat i två perioder, juni och aug.  

Exempel 2  Placering av samisk informationsplats 

Placeringen av den samiska informationsplatsen är nära knutet till dess innehåll och 
utformning, därför ger jag nedan en kort tillbakablick. Den samiska informationsplatsen 
fanns med redan i Skansens första ansökan, då beskriven som en utställning med 
målgruppen skola och allmänhet. I den andra ansökan, är beteckningen också 
utställning, men nu står det att vi ska se över möjligheten att skapa en mindre utställning 
i anslutning till vistet. Målgruppen är nu en internationell allmänhet. Styrgruppen 
bestämmer att vi börjar med innehållet i utställningen och går sedan vidare med fysisk 
utformning och placering. I båda ansökningarna står det att utställningen ska vara ett 
komplement till det historiska vistet och i den andra ansökan står det att utställningen 
ska vara i anslutning till vistet och att utställningen ska vara av typen som finns vid 
björn och varghägn.76  

I december 2004 anställs en samisk socialantropolog av en enig styrgrupp för att arbeta 
fram innehållet i utställningen. Placeringen av utställningen hänger samman med 
placering av ny kåta och att Skansen även önskar utvidga vistet med ännu en samisk 
byggnad. Dessa ska tillsammans utgöra en som jag brukar kalla det ”treeninghet”. Från 
Kulturhistoriska avdelningen hävdar man bestämt att det inte är någon utställning vi ska 
bygga utan en informationsplats, därför att Skansen inte har utställningar i de 

                                                

 

76 Både varg- och björnutställningarna finns i anslutning till respektive djurhägn.Vargutställningen är inrymt i ett 

hus med glasruta in mot varghägnet. Björnutställningen har ett litet skärmtak och innehåller några kulturhistoriska 

föremål, björnspjut och björnsax. 
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kulturhistoriska miljöerna, de är i sig själva utställningar. Från samiskt håll är det 
mycket viktigt att få ett komplement till det historiska vistet därför att de anser att 
okunskapen om samer är så stor att många besökaren annars kan få uppfattning om att 
samer fortfarande bor i kåtor. Man vill även ge information om samtida samisk kultur. 
Den samiska kulturen lever och utvecklas och är inte endast något historiskt. Det finns 
röster från samiskt håll som vill särskilja information om renar och renskötsel från den 
samiska identiteten för att inte förstärka den stereotypa föreställningen som samer och 
renar. Vid ett internt möte slås dock fast av dåvarande Skansen chef att även om inte 
renskötseln dominerar den samiska kulturen idag så är den väldigt viktig och kan inte 
uteslutas ur en information om samer och samisk kultur. Vid samma möte 14 januari, 
2005 togs beslut att informationsplatsen ska placeras vid bron ut till renhägnet. 
Skansens arkitekt får också i uppdrag att börja tänka och rita på förslag till utformning 
av informationsplatsen. Genom samiska kontakter knyts en samisk konstnär och 
formgivare till projektet i februari 2005. En arbetsgrupp bildas av de två samiska 
aktörerna, antropolog och konstnär samt Skansens byggnadsantikvarie, arkitekt, samt 
jag själv, i egenskap av projektledare.   

Vid styrgruppsmöte den 22 april presenterar den samiska konstnären sitt första förslag 
på utformning av infoplatsen. Förebilden är ett litet renskiljningsgärde. Med på mötet är 
förutom styrgruppens medlemmar, en samisk formgivare och Skansens arkitekt. Mötet 
diskuterar material, tak och att vi inte bör ha inglasade föremål just för att det är en 
informationsplats och inte en utställning, men inga invändningar mot formen kommer 
under mötet.  Nästa styrgruppsmöte är inte förrän i september. Under perioden maj- juni 
slutförs innehållet i utställningen och det presenteras för Skansens representanter i 
styrgruppen och Skansens informationsavdelning som finner att förslaget inte motsvarar 
förväntningarna. Detta ger ett efterspel som jag inte ska gå in på i detta arbete men 
konsekvensen blir att arbetet med utställningen i stort ligger nere under hösten. Ungefär 
samtidigt med detta börjar rykten spridas på Skansen om att förslaget på fysisk 
utformning inte heller var bra. Dagen innan styrgruppsmötet den 22 september får jag 
ett e-post meddelande från chefen på Byggnadsavdelningen som skriver att förslaget är 
för slutet. Väggarna är för höga, vägen till utsiktsplatsen till renarna döljs för mycket 
och volymen är främmande i miljön nära fäboden och samevistet.   

Under hösten 2005 tas nya kontakter med samisk formgivare för att framföra Skansens 
synpunkter och försöka få formgivaren att göra vissa justeringar av förslaget. Under 
tiden framkommer synpunkter att den samiska informationsplatsen borde utgöras av 
samma skyltsystem som Skansen har vid övriga informationsplatser, där man kan läsa 
veckans program, öppettider mm. Flera av Skansens representanter tycker att det vore 
bra. Det skulle vara lätt och inte kosta så mycket och inte heller kräva så mycket 
samarbete med samerna. Detta tycker jag är som ett slag i ansiktet och inte alls vad 
tanken var från början.  Jag hade mycket svårt att se information om samisk kultur på 
nationalromantiska skyltar i faluröd färg. Vi skulle förlora trovärdigheten gentemot det 
samiska samhället. För att upprätthålla Skansens trovärdighet gentemot det samiska 
samhället är det viktigt att samerna själva är delaktiga i arbetet och att platsen får en 
samisk prägel skapad av samer och inte av svenskar som det till stor del tidigare varit på 
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museer.77 Vid styrgruppens möte den 19 december informeras det om att den samiske 
formgivaren gått med på att utarbeta ett nytt förslag som ska presenteras 18 januari för 
representanter för Byggnads-, Kulturhistoriska-, Informations och Marknads- och 
Visnings- avdelningarna.   

Vid styrgruppsmöte 16 februari, 2006 rapporteras från det ovan nämnda interna 
Skansenmötet där förslag angående en ny placering av informationsplatsen uppkommit, 
vid gamla samevistet och renhuset. Denna miljö är mindre känslig ur kulturhistorisk 
synvinkel och då möjliggör detta en friare fysisk utformning. Det är också en väl 
inarbetat publikplats dit många hittar. Nackdelen är att vi förlorar kontakten med vistet. 
Frågan uppstår då, vad är viktigast, platsen eller formen?   

  

Veckan därefter möts den samiske formgivaren och en av de samiska representanterna i 
styrgruppen för att tillsammans med mig och Byggnadsavdelningen titta på platsen. Vid 
detta möte framkommer ett nytt förslag: Att dela på informationsplatsen och ha den på 
båda föreslagna platserna. Det tyckte de närvarande var en bra idé. Vi behåller då 
sammanhanget med vistet och utökar möjligheterna för besökarna att få samisk 
information vid två platser. Den mindre delen av utställningen kan vara vid vistet. Detta 
tredje förslag presenteras för alla berörda på Skansen som ovan angetts plus 
representant från Zoologiska avdelningen. Vid detta möte framkommer att Informations 
och Marknadsavdelningen inte vill ha en delad plats därför att det inte är bra ur 
besökarperspektiv och inte heller ur layout synvinkel. Kulturhistoriska avdelningen vill 
helst ha hela informationsplatsen nere vid renhuset men går till sist med på att dela upp 
den, om mindre delen kommer uppe vid vistet. Byggnadsavdelningen har inga 
synpunkter, de är bara utförare säger de. Zoologiska avdelningen ser helst den övre 
placeringen eftersom de vill göra en egen informationsplats om renen på den nedre 
platsen. Jag vill ha en delad plats, eftersom jag förstår att det inte går att få hela 
infoplatsen vid vistet, då tycker jag att en delad plats är bästa alternativ. Jag tror att 

                                                

 

77 I äldre utställningar om samer har det till stor del varit svenskar som tolkat och skapat utställningarna. Jag har 

tidigare i uppsatsen sagt att den samiska representationen på museer är en stor och viktigt fråga men att det inte 

finns utrymme för någon analys av det i denna uppsats. För mer info om samer på Skansen, se bilaga 2. 

Bilden är från den 

interaktiva karta 

som finns på 
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www.skansen.se. 

2007-01-03 
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X:en är min 

markering. 
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platserna kan addera besökare och jag vill att man ska kunna se informationen från 
respektive plats. Mötet enas till sist om en delad informationsplats.  

Analys av exemplen 

I exemplen ser man tydligt hur varje avdelning är bra på sitt ansvarsområde och värnar 
om det. Vilket man också bör göra, anser jag. Men vad jag saknar är en mindre 
styrgrupp som verkligen ser till hela Skansens bästa inte bara sin avdelnings bästa. Det 
är när Skansen ska samarbeta över avdelningsgränser och gentemot externa parter som 
denna avsaknad av helhetssyn blir tydlig. I exempel 1 är det de praktiska 
förutsättningarna som dominerar och Kulturhistoriska avdelningens praktiska 
förutsättningar är väldigt viktiga, de vill styra öppethållandet av vistet. Det ekonomiska 
fältet är också av stor betydelse. Jag tolkar det som om den pedagogiska helhetssynen är 
underordnad. När det praktiska och ekonomiska löser sig, då kan man även se till den 
pedagogiska helheten.   

I exemplen har jag funnit gemensamma nämnare, begrepp, som är viktiga för 
avdelningarna, men ibland på olika sätt. Varje avdelning har sina förutsättningar och 
traditioner och det är inte lätt att få dem att samspela. Här nedan anger jag de kategorier 
som jag funnit vara viktiga utifrån de två exemplen.  

 

Tradition – Det är svårt att ta ny grepp i en traditionsbunden organisation som 
Skansen. Av tradition gör vi inte utställningar i de kulturhistoriska miljöerna. 
Öppethållandet är i stort sett lika år från år, likväl som programutbud. 
Marknadsavdelningen har inför varje sommarsäsong en pressvisning där årets 
nyheter presenteras.  

 

Ekonomi – Räcker pengarna till detta? Är det viktigare att hålla budgeten än att 
få en bra informationsplats? Budgeterat öppethållande.  

 

Estetik – Utseende. Ej för slutet, höjd, skymmer renar. Vad lockar besökarna? 
Vad är Skansenmässigt?  

 

Praktiska förutsättningar – Vilka markarbeten behöver göras? Årstiden styr det 
fysiska arbetet. Utemiljön styr till stor del valet av utformning. Hittar besökarna 
till infoplatsen? Sammanhållen öppethållande i vistet.  

 

Etnisk – Samisk prägel, vad är det?(första gången detta begrepp används i 
projektet är det Skansenchefen som använder det, jag  tyckte det var ett bra 
begrepp). Nationell – Skansen är en nationell arena med en internationell publik. 
Skansen skapades under nationalromantiken, en tid som skapade historiska 
hjältar och romantiserade det förflutna.   

 

Etik – Trovärdighet för vem? gentemot samiska representanter, besökare, 
museivärlden eller oss själva?   
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Helhetsperspektiv – Sammanhållen plats för djur, växter och kultur från förr och 
nu samt framtid. Enhetligt skyltprogram. Besökarnas perspektiv. Öppet under 
högsäsong.  

Dessa begrepp diskuterar jag vidare kring i nästa kapitel.                                          
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Kapitel 5 Diskussion 

Att jag anmälde mig som projektledare kan jag så här efteråt se som optimistiskt, men 
jag såg detta som en chans till utveckling. Jag hade ingen direkt erfarenhet av 
projektledning åtminstone inte i denna storleksordning. Målet var till en början, att till 
mars 2004 göra en projektplan med tider och aktiviteter. Det lyckades jag aldrig med för 
det var så många delprojekt som hade behövt egna projektledare. Projektledningsarbetet 
skulle utföras inom 15 % av min 80 %  tjänst. Jag anser ändå att det varit bra att det är 
Visningsavdelningen som har haft projektledningen och som suttit med i styrgruppen. 
Vår uppgift är att arbeta med både natur och kultur och att göra det tillgängligt för så 
många som möjligt.   

Varför blir det så här? Kan jag och Skansen lära oss något av detta? Jag tror att Skansen 
vunnit mycket om vi hade varit tydligare från början, om vi hade haft en gemensam 
helhetssyn från början.  Men eftersom vi hade gjort ansökan tillsammans, 
Visningsavdelningen och Kulturhistoriska avdelningen så trodde jag att vi var överens 
och att det handlade om två kunskapsfält d v s det museala, Skansen, och det samiska 
samhället som jag visserligen visste var splittrat men det såg jag inte som mitt problem. 
Det museala fältet visade sig dock inte var någon homogent fält utan innehåller flera 
delfält med olika perspektiv och befogenheter.  

Skansen borde först ha haft ett internt möte med alla berörda avdelningschefer, för att 
tillsammans diskutera igenom ansökan innan vi mötte de samiska representanterna. Det 
hade skapat en större trygghet i samarbetet och förhoppningsvis samsyn eller 
åtminstone på ett tidigt stadium klargjort de intressekonflikter som fanns. Vid detta 
möte kunde man även ha belyst vilka beslutsvägar Skansen skulle tillämpa. Var tas 
besluten och av vem? Detta var och är fortfarande ganska oklart. Samsyn eftersträvas 
men när den inte går att åstadkomma så går man till Skansenchefen, och det gör man 
rätt ofta. Jag fick under projektets gång lära mig att den interna lojaliteten är mycket 
viktig. Det är viktigt att Skansen visar upp en enig fasad utåt gentemot externa parter. 
Det tycker också jag, men rent praktiskt är det inte lätt. Det tar tid att nå den enigheten 
om den överhuvudtaget nås utan Skansenchefens inblandning. Projektet innehåller en 
mängd delprojekt, och här borde det ha tillsatts ansvariga kontaktpersoner istället för att 
projektledaren skulle driva alla frågor. På papperet fanns kontaktpersoner från alla 
berörda avdelningar men deras roll var oklar. Det fungerade bra i vissa fall men 
mestadels inte. En anledning till detta kan ha varit att projektledaren inte var chef och 
inte hade några större befogenheter, eller diffusa sådana.  

Jag märkte under projektets gång att deltagarna i styrgruppen och andra internt delaktiga 
inte menade samma sak även om vi använde samma ord. Vi talade inte samma språk, 
även om det tycktes så. Vi hade olika tolkningar av trovärdighet men framförallt hade vi 
olika syn på vem, vi skulle vara trovärdiga emot. Är det gentemot besökarna, 
museivärlden eller det samiska samhället? Jag tog ofta på mig rollen som förespråkare 
för det samiska samhället, för mig var det viktigt med trovärdigheten gentemot dem, 
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medan Kulturhistoriska avdelningen menar att den historiska trovärdigheten är 
viktigast. Utifrån Bourdieus termer tolkar jag det så att både Visningsavdelningen och 
Kulturhistoriska avdelningen tillhör det museala fältet men jag som museilärare tillhör 
konsumenterna medan Kulturhistoriska avdelningen tillhör producenterna. Det innebär 
att jag inte är lika hårt knuten till det museala fältet som de. För dem är Skansens 
trovärdighet gentemot övriga museer viktigare än den gentemot det samiska samhället. 
Det är väldigt viktigt för dem att hävda sitt fält, medan jag som är museilärare inte har 
något riktigt fält att försvara och dessutom tillhör konsumenterna. Detta tolkar jag som 
en anledning till att jag inte positionerar mig lika starkt.  

Mitt eget agerande kan ses i förhållande till mina pedagogiska intentioner. Jag värnar de 
svagare grupperna i samhället och vill göra museet tillgängligt för dem, samerna kan 
liknas vid en sådan grupp. Jag vill verka i en demokratisk anda och låta alla få sin röst 
hörd, vilket tar mycket tid och energi i ett tidsbegränsat projekt. Det är svårt att ha ett 
helhetsgrepp på hela projektet eftersom det omfattar många olika delprojekt och många 
involverade från flera olika ämnesområden och avdelningar. Vilken människosyn, 
kunskapssyn och syn på lärande har de involverade? Det är inget vi diskuterat, och jag 
tror att jag skulle ha stött på motstånd eller åtminstone förvåning om det var frågor som 
jag tog upp på dagordningen. På Skansen är det museala fältet starkast även om 
ekonomin och det politiska fältet styr mycket av vår verksamhet. Till det museala fältet 
hör ”specialisterna”, intendenterna, ansvariga för föremål och miljöer och de finns på 
den Kulturhistoriska avdelningen. Det är de som av och genom tradition utgör 
ryggraden i museivärlden, vårdandet och bevarandet. Visandet och förmedlandet har 
inte lika stark tradition även om man just på Skansen kan hävda att det var vår grundare 
Artur Hazelius tanke från början. Jag undrar hur det hade varit om museilärarna 
organisatoriskt hade varit kvar på Kulturhistoriska avdelningen, hade vi då haft en 
starkare position och varit starkare knutna till det museala fältet? Jag tror dock knappast 
att vi hade erövrat ett eget museipedagogiskt fält.   

På Skansen är traditionen ständigt närvarande och väldigt stark. Skansen ska värna 
traditioner och därför var det till exempel omöjligt att ta bort det historiska vistet och 
ersätta det med en ny byggnad eller att presentera samisk kultur utan att belysa 
rennäringen. Traditionen hör till det museala fältets starka kort. Skansen är i sig själv en 
tradition genom att ha funnits så länge, och den samiska kulturen har alltid varit 
representerad på Skansen. Men museitraditionen visar sig enligt Hillström också vara 
splittrad. Hur tolkar vi Hazelius intentioner? Han tog inte ställning själv, utan lämnade 
öppet för andra att tolka honom.78  

Något som både kan vara en svaghet och styrka. Tolkningarna kan anpassas till olika 
tidsströmningar och ger utrymme för Skansenchef och ledning att bestämma inriktning.  

Det praktiska fältet är också starkt på Skansen. Anledningen till det finner jag vara att 
Skansen är ett utomhusmuseum med djurpark vilket i högre grad än andra museer 
kräver praktiskt arbete, i form av underhåll av byggnader och parkanläggning samt 
omhändertagande av djuren. Ekonomin är i alla sammanhang mycket viktig och kan 

                                                

 

78 Muntlig källa. Margareta Hillström, filosofie doktor, seminarium vid Nordiska museet 2007-03-23 
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sägas utgöra en praktisk realitet. Estetiken uppfattar jag som underordnad både 
traditionen, de praktiska förutsättningarna och ekonomin. Etiken styrs som jag ser det 
till största del av den kulturhistoriska autenticiteten vilken i sin tur bygger på den 
historiska vetenskapen. Den historiska vetenskapen är ett starkare fält än det 
pedagogiska.  

De flesta traditionella universitetsämnen låter sig analyseras som fält –vilka i sin 
tur ingår i de större samhällsvetenskapliga, humanistiska eller naturvetenskapliga 
fälten — men pedagogik tillhör de ämnen som knappast i sin helhet utgör ett 
socialt fält. Eftersom somliga pedagogiklärare och forskare är mindre beroende av 
kollegerna och konkurrenterna än av utbildningspolitiker, journalister, skollärare 
och lärarutbildare, saknar verksamheten den autonomi som krävs för att vi skall 
kunna tala om ett enda sammanhållet pedagogiskt vetenskapligt fält.79  

Jag ser i citatet likheter med pedagogikens ställning på Skansen. Att det pedagogiska 
helhetsperspektivet blir underordnat den historiska trovärdigheten/autenticiteten. Finns 
museipedagogiken representerad i de utkristalliserade punkterna ovan? Utifrån mitt 
tidigare beskrivna museipedagogiska perspektiv finner jag museipedagogiken synlig i 
helhetsperspektivet, i etiken och i de praktiska förutsättningarna vilka jag likställer med 
tillgänglighet och trygghet. Helhetsperspektivet har jag tidigare redogjort för. Jag vill 
betona att museilärarna är en grupp på museerna som har ett gott helhetsperspektiv. 
Museilärarna arbetar både publikt och internt och är vana att samarbeta med många 
olika aktörer. Detta ger oss goda förutsättningar att se verkligheten utifrån många olika 
håll. Etik tycker jag ingår i helhetsperspektivet, som omfattar värderingar och moral. De 
praktiska förutsättningarna är viktiga för att kunna uppfylla besökarnas basbehov. Kan 
inte de uppfyllas så är det svårt att kunna komma vidare överhuvudtaget. Kan en 
rullstolsbunden inte komma in i miljön så försvårar det möjligheten till en stimulerande 
upplevelse. Vem ser till besökarnas perspektiv? Jag gör det allt för lätt för mig om jag 
påstår att det endast är det pedagogiska perspektivet som ser till besökarna. Besökarna, 
eller gästerna är en mycket heterogen grupp som innehar många olika förutsättningar 
och önskemål. Det pedagogiska perspektivet kan, och bör som jag ser det, ingå även i 
det historiska fältet och andra relevanta fält. Det var, enligt min tolkning, Skansens 
grundare Artur Hazelius idé.  

Har det uppstått någon ny kunskap inom detta projekt? Min tolkning är att det för 
samtliga involverade har gett en tydligare bild av vilka brister Skansen har inom 
organisationen och  samsyn. Det hade säkert många även tidigare insett men i och med 
detta projekt har det blivit omöjligt att blunda för, det har blivit bekräftat och setts i ett 
nytt ljus. Kännedomen har blivit återvunnen kunskap.80 Samtliga i projektet har också 
blivit tvungna att reflektera över sina ståndpunkter, enskilt och tillsammans med andra.  

                                                

 

79 Broardy, D,(1998) Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, sid 21.  

80 Rönnerman, K, red (2004) sid 47. 
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Man går ut ur reflektionsprocessen med nya perspektiv och beredskap för ett 
fördjupat handlande.81  

Det tolkar jag som en utvidgad erfarenhet i enligt med Deweys terminologi. Jag vill här 
återknyta till det jag tidigare skrivit om kunskapsbegreppet.  Projektet har genererat 
kunskap i enlighet med Gustavssons tolkning82 genom ett ökat vetande om samisk 
kultur, med tonvikt på byggnadskultur, genom faktainsamling, uppmätningar och 
dokumentation.  Men vi har även fått ett kunnande genom att vi samarbetat med samer 
och internt mött och delgetts olika erfarenheter som vi diskuterat och reflekterat kring. 
Rent praktiskt har vi tillsammans med samiska representanter byggt en ny torvkåta, med 
allt vad det innebär. Vi har suttit tillsammans vid elden och fått lära oss hur man eldar, 
och även själva fått pröva med olika resultat, dragit lärdomar därav och eldat på nytt. 
Har vi då uppnått någon praktisk klokhet? Har vi använt våra kunskaper klokt? Den 
frågan har jag väldigt svårt att besvara. Jag känner mig allt för involverad för att kunna 
svara på den frågan. Det tror jag tiden får utvisa.  

Jag anser att jag själv fått ny kunskap och fördjupad kunskap genom deltagande i det 
samiska informationsprojektet samt genom att göra detta självständiga arbete. Genom 
att skriva och genom att sätt ord på mitt handlande har jag synliggjort mina värderingar 
och pedagogiska utgångspunkter för mig själv och andra. Jag finner också att jag inom 
projektet haft en del problem med att hävda mitt museipedagogiska perspektiv. Ett 
perspektiv som innebär helhetssyn, tillgänglighet, samspel med flera sinnen, 
kunskapens tillblivelse i ett socialt sammanhang beroende på de erfarenheter man redan 
har. Problemet att hävda mitt perspektiv kan vara avhängigt av min personlighet men 
det är också nära sammanbundet med makt och tolkningsföreträden. Museipedagogiken 
har ännu en tämligen svag ställning när den kommer i konflikt med kunskapsfält som 
har längre tradition och starkare vetenskaplig förankring inom museet. Det krävs en 
museichefs stöd för att lyfta det museipedagogiska perspektivet. Jag finner ändå att 
Skansen har en mycket att vinna på att arbeta mer ämnesövergripande, både för 
personalens och för gästernas bästa. Gästerna ser inte de olika avdelningsgränserna med 
dess kompetens utan de upplever helheten. Alla vi som är anställda på Skansen bidrar 
till denna helhet och vi är alla viktiga. Om vi dessutom till större del tillsammans 
reflekterar över våra olika kunskapsområden kan dessa reflektioner leda en berikning av 
vår verksamhet både för oss själva, samt för våra gäster.  

Jag är inte ensam om att uppleva en intressekonflikt mellan pedagogiken, som på 
museer ofta benämns förmedling, och bevarandet.   

Inom museifältet finns ett spänningsfält mellan kulturarvets bevarande och 
förmedlandet. Ett flertal forskare påvisar att den dubbla funktionen som museer har 

                                                

 

81 Brusling, C & Strömqvist, G, red. (1996) Reflektion och praktik i läraryrket, sid 110. 

82 Gustavsson, B, (2003). Vetandet, kunnandet och klokheten – tre former av kunskap och hur dessa framträder i 

gymnasieskolans kursplaner.  
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idag är ett internationellt stort problem: dels den vetenskapliga inåtriktade 
funktionen, som också innehåller frågor om insamling och bevarande, och dels den 
funktion som här är i särskilt fokus – den utåtriktade och kommunikativa .83  

Betydelse 
Uppsatsen har nog störst betydelse för min egen reflektion och utvecklingsprocess. Om 
den kommer att få någon betydelse för verksamheten på Skansen är svårt att säga, även 
om jag hoppas att den kan bidra. Mycket beror på vilket mottagande den kommer att få 
av min chef och mina kollegor och deras ställningstagande. För museipedagogiken i 
stort är varje enskilt arbete en viktig del av synliggörandet och stärkandet av 
yrkesprofessionen. Man kan också se uppsatsen som en del av projektdokumentationen. 
I en dokumentation framgår sällan de olika intentioner och stridigheter som funnit inom 
projektet utan det är oftast det färdiga resultatet som beskrivs. Här kan man säga att min 
uppsats utgör är en viktig kompletterande dokumentation av olika ställningstaganden 
som gjorts i flera delar av projektet.  

Reflektion över forskningsprocessen 
Det har varit både spännande och lite svårt att skriva en uppsats inom ett för mig relativt 
nytt kunskapsområde, pedagogiken. Den erfarenheten av uppsatsskrivande jag tidigare 
förvärvat inom framförallt etnologi var inte riktigt överförbar. Uppsatsen handlar 
mycket om min egen reflektion. Reflektionen har varit både en metod och ett resultat. 
Det var därför svårt att bestämma under vilket kapitel, reflektionen skulle ingå. Jag 
bestämde till sist att mitt eget museipedagogiska synsätt, vilket är resultatet av min 
självreflektion skulle tillhöra resultat kapitlet, medan det finns en kort presentation av 
reflektionen som en metod under kapitlet materialbearbetning.  

Att kombinera arbete och studier tycker jag har gått bra. Men att inom projektet 
kombinera projektledarrollen med museipedagogiskt arbete har jag ibland funnit svårt. 
Jag anser själv att det museipedagogiska synsättet har fått stå tillbaka för det praktiska 
arbetet som projektledare. Mycket kraft har gått till att planera, påminna involverade, 
genomföra och dokumentera möten. Det har inte blivit mycket ork kvar när man väl 
kommer fram till de pedagogiska frågorna.  

Uppsatsens generaliserbarhet kan ifrågasättas, men jag tycker jag funnit stöd i litteratur 
och bland kollegor för att min beskrivning inte är något helt unikt utan att åtminstone 
arbetet till vissa delar kan vara generella för andra museer och miljöer än Skansens.   

                                                

 

83 Ljung, B. (2004) Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv sid 103. 



  

42

 
Nya frågor/vidare forskning 
I detta arbete har jag koncentrerat mig kring mitt eget museipedagogiska synsätt men 
det hade varit intressant att göra en jämförande studie med något av de andra 
perspektiven, både internt och externt. Att få veta mer om hur samerna själva ser på 
samarbetet med Skansen. Jag hoppas att jag någon gång får tid att söka i de historiska 
källorna som rör den äldre samiska representationen på Skansen. Kan man hitta något 
som berättar om samernas syn på sitt arbete på Skansen? Vad fick dem att ta arbete på 
Skansen? Och jämföra dessa uppgifter med vad dagens samiska värdar tycker. Att 
studera Skansen ur ett organisationsperspektiv tror jag också vore spännande samt att 
analysera Skansens verksamhet över tid utifrån Hillströms fyra olika museityper. Jag 
tycker ändå att det allra viktigaste är att alla museipedagoger i högre grad reflekterar 
och dokumenterar sitt arbete samt sprider detta, inte bara i den inre kretsen utan i hela 
museet och i samhället i stort för att öka medvetenheten om vårt arbete. 
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Bilaga 1 Skansenfakta 84  

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum. Det grundades 1891 av Artur Hazelius. 
Artur var en pionjär, eldsjäl och pedagog som ville rädda den gamla bondekulturen 
undan industrialismens framfart. Han började samla på äldre föremål, därefter blev det 
hus och gårdar där föremålen placerades in. Husen befolkades med människor som var 
klädda i tidstypiska kläder omgivna av sina husdjur i ett naturligt landskap.  
Syftet var att visa hur människor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid 
och att ge besökarna en minnesvärd upplevelse som gav kulturhistoriskt perspektiv på 
vår bakgrund och samtid. Skansen är också en folk- och nöjespark samt djurpark.  
Skansen är en statlig stiftelse vars verksamhet regleras i stadgar och regleringsbrev, 
båda fastställda av regeringen.  På Skansen arbetar ca 180 tillsvidareanställda personer 
fördelade på elva avdelningar som nedan kort beskrivs. 
Byggnadsavdelningen ansvarar för planering, byggande, vård och underhåll av 
Skansens byggnader, anläggningar och tekniska system. Här ingår även Skansen 
Byggnadsvård. Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och datafrågor. 
Försäljningsavdelningen ansvarar för försäljningen i Skansenbutiken, Björnboden och 
julmarknaden.  
Informations- och marknadsavdelningen ansvarar för information, marknadsföring, 
presskontakter och webbsidan. 
Kulturhistoriska avdelningen ansvarar för Skansens hus och gårdar med tillhörande 
miljöer samt för Skansens klädkammare. Avdelningen bedriver även undervisning och 
folkbildning inom det kulturhistoriska området. 
Park- och trädgårdsavdelningen ansvarar för Skansens park, trädgårdar och natur. 
Avdelningen bedriver även undervisning och folkbildning kring växter och odling. 
Personalavdelningen ansvarar för personalfrågor 
Programavdelningen ansvarar för programverksamheten som firandet av årets 
högtider, musik, dans och teater. 
Service- och säkerhetsavdelningen ansvarar för säkerhetsfrågor. 
Visningsavdelningen ansvarar för den bokade visningsverksamheten riktad till skolor 
och vuxengrupper. Avdelningen ska utveckla den pedagogiska verksamheten genom en 
starkare integration mellan ämnesområdena natur och kultur. 
Zoologiska avdelningen ansvarar för Skansens djurpark. Avdelningen bedriver även 
undervisning och folkbildning kring den svenska faunan och har ett nära samarbete med 
svenska och internationella djurparker. 
Skansens målsättning antagen av Skansens styrelse den 29 maj 2001:85  

Skansen ska vara ett av de främsta friluftsmuseerna i världen, en ledande djurpark 
för nordisk fauna och en attraktiv mötesplats för de som söker kunskap, glädje och 
gemenskap. Skansen ska verka för att öka kunskapen om och stärka engagemanget 
för kultur- och naturarvet, samt bidra till att öka insikten om den biologiska 

                                                

 

84 Bilagan bygger på uppgifter från Skansens hemsida www.skansen.se. 2006-11-17 

85 Målsättningen kan tyckas gammal och den ska revideras under 2007. 

http://www.skansen.se
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mångfaldens betydelse. Skansens verksamhet måste ständigt utvecklas och 
påverkas av att nya tider alltid medför nya synsätt på det liv Skansen vill ge en bild 
av. Arbetet med att vårda och bevara kulturarvet, samt förbättra och försköna 
området, ska alltid pågå. Skansens besökare ska stå i centrum. 
Skansen ska vara Stockholms främsta besöksmål.                                         
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Bilaga 2 Samer på Skansen 86 

Samerna har varit representerade på Skansen allt sedan öppningsåret 1891. "Lapplägret" 
som det då kallades, ett kåtaläger från Lule lappmark samt en torvkåta av jämtländsk 
typ, låg öster och norr om det område där idag Älvrosgården ligger. Byggnaderna var 
placerade i ett parklandskap med slingrande gångar och parksoffor. Norr om "lägret" låg 
renberget som delvis var uppfört av stora klippblock. På en holme i en av dammarna 
fanns en offerplats med seitar87 och renhorn. Redan från början ingick i Artur Hazelius 
idé att ”lägret” skulle vara bebott av samer. I samefamiljernas uppgift ingick bl a att bo i 
torvkåtan och sköta renarna.             

Hösten 1928 kompletterades anläggningen med två nya byggnader, en riskåta och ett 
förrådsskjul. Samtidigt förnyades torvkåtan och man gjorde en omdisposition av hela 
lägret för att få plats med de nya byggnaderna och för att anpassa hela anläggningen 
bättre efter terräng och växtlighet. Under 1930- och -40-talen genomfördes omfattande 
förändringar på Skansen. Med ökad kunskap och en ny syn när det gällde att skapa 
kulturhistoriska helhetsmiljöer, genomfördes stora omflyttningar. Det var också nu som 
den geografiska tanken renodlades så att de gårdar som kom från norra Sverige 
placerades på den norra delen av området och de sydsvenska i den södra delen. 
”Lapplägret” hörde till de miljöer som förnyades under denna period. Ett sydsamiskt 
höst-och vårviste byggdes upp i området norr om fäboden.          

                                                

 

86 Texten är en förkortad version från Skansens hemsida www.skansen.se/samevistet 2006-11.17 

87 Nordsamiskt ord för kultobjekt, kunde vara en sten eller annan naturformation. www.samer.se 2006-12-01 

Lappvistet.  
Skansens arkiv 

Fotograf okänd  

Skansens nya 
sameviste 
Foto: Skansens 
fotograf 
Marie 
Andersson. 
2006 

 

http://www.skansen.se/samevistet
http://www.samer.se
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Till det nya vistet flyttades torvkåtan från 1927, förrådsboden från Jämtland, njallan från 
Lule lappmark samt förrådsskjulet. Övriga byggnader i det gamla lapplägret revs. 
2005 flyttades samevistet till sin nuvarande plats på höjden väster om det gamla vistet. 
Det nya vistet skall liksom det gamla visa ett sydsamiskt viste i början av 1900-talet.                    
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Bilaga 3 Samisk referensgrupp på Skansen  

Ájjte - svenskt fjäll och samemuseum. Öppnade 1989 i Jokkmokk. Àjtte är 
huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och 
kultur och ett informationscentrum för fjällturisten.88  

Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum. Gaaltije är sydsamiska och betyder kallkälla. 
Gaaltije är en samordnade kraft för att synliggöra sydsamisk kultur och för att stärka det 
samiska näringslivet. Centrumet är ett projekt som till stor del finansieras med EU 
medel.89  

Nordiska museet. Grundades 1872 av Artur Hazelius och är idag Sveriges största 
kulturhistoriska museum. Skansen och Nordiska museet hörde samman fram till 1963. 
Här 
finns Sveriges största samling av samiska föremål. 90  

Riksorganisationen - Same Ätnam (RSA)Riksorgansiation som har till syfte att arbeta 
med samisk kultur, främst duodji/sameslöjd.91  

Sameföreningen i Stockholm. Föreningen bildades 1947. ”Föreningen har till uppgift 
att i Stockholm med omnejd, ta tillvara och befrämja samiska intressen i kulturellt, 
socialt och ekonomiskt hänseende, samt att arbeta för att sprida kunskap om samiska 
förhållanden. Detta skall ske under demokratiska former och enligt samisk tradition.”92  
En ideell förening (min kommentar).  

Sámi Doudji – sameslöjdsstiftelsen. Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har som 
övergripande mål att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och samiskt 
konsthantverk samt att värna om det samiska hantverks- och kulturarvet. 
Sameslöjdstiftelsen bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och 
Riksorganisationen Same Ätnam.93  

Sàminourra - Samernas riksungdomsförbund.  En ideell organisation som arbetar för 
att tillvarata samiska ungdomars intressen. Man anordnar kurser och läger, man vill 
skapa opinion och debatt och mötesplatser för ungdomar. Kontor i Kiruna.94 

                                                

 

88 http://www.ajtte.com 2006-09-18 

89 http://www.gaaltije.se 2006-09-18. Gaaltije var inte med in den ursprungliga ansökan utan tillkom senare. 

90 http://www.nordiskamuseet.se 2006-09-18 

91 http://www.sameatnam.se 2006-09-18 

92 http://www.stockholm.sapmi.net/ 2006-09-18 

93 http://www.sameslojdstiftelsen.com/ 2006-09-18 

94 http://www.saminuorra.org/ 2006-09-18 
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Samiskt informationscentrum. Är en webbsajt  www.samer.se med information om 
samer och samisk kultur. Den invigdes 29 aug 2005 och är ett resultat av regeringens 
nationella informationssatsning. Som en del av denna satsning fick Sametinget i 
uppdrag att skapa ett permanent samiskt informationscenter. Centret har 2006 tre 
anställda och ligger i Östersund.95  

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) bildades 1950 i Jokkmokk. Svenska Samernas 
Riksförbund är en sammanslutning av samebyar och sameföreningar. Förbundets 
uppgift är att främja samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och 
kulturella intressen.96            

                                                

 

95 http://www.samer.se 2006-09-18. Informationscentret tillkom när de hade bildats. 

96 http:// www.samer.se/länkar 2006-09-18 

http://www.samer.se
http://www.samer.se/l�nkar
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