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Abstract  
Museum Education and Experience 
The thesis is intended to contribute to development of communicative 
frames of reference for museum education. Inspired by the philosopher 
John Dewey it seeks for new perspectives of the research problem – mu-
seum education and experience. The understanding of museum education 
is based on research literature about museum education, two empirical 
studies and theoretical interpretations. Some of the conclusions points 
towards museum education being an interdisciplinary knowledge area in 
progress that is not much scientifically investigated. Experience is under-
stood as transaction between people and context – processes of trying and 
undergoing and can include or correspond to education, Bildung and learn-
ing.  

Museum educators describe museum education in many various ways in 
my questionnaire. The material ground, surroundings and their own ac-
tions are three of the dimensions. Their intentions or purposes are the 
fourth and with Dewey we can name this dimension “consequences of 
museum education”. The fifth dimension consists of metaphors for the 
educators own role in the museum. The visitor perspective is in focus in 
my study about young people’s experiences in relation to an exhibition. 
For them the exhibition created many important questions and thoughts 
and they were much affected by the pictures in the exhibit. They appreci-
ated being active together, to have joint engagement and taking stand-
points in the workshops. To some degree they reached a conjoint commu-
nicated experience.  

Communication is at the core of museum education. From theoretical 
readings, research literature and empirical results the context of museum 
education get three crucial and overlapping meanings. One is the meaning 
or aspect as environment – a prerequisite for the visitors’ transactions and 
experiences. The second is context as circumstances – the situation. A 
third aspect of context that will be more and more important in a global-
ized world can be named continuity or connectedness. All three meanings 
have something to do with space, place and time and can also be discov-
ered in Dewey’s extensive text production.  
 
Keywords: museum education, experience, communication, transaction, 
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1. Inledning 

Utgångspunkter – bildande av begrepp i pragmatisk 
anda 
Avhandlingens centrala begrepp är museipedagogik och erfarande. Det 
finns många tankar och föreställningar om vad museipedagogik är, kan 
eller bör vara. Därför finns behov av att både ge en generell bild av musei-
pedagogik och att söka urskiljbara drag och kännetecken för museipeda-
gogik samt dess relation till erfarande. 

Detta arbete påbörjades i en tidigare studie, presenterad 2004 som min 
licentiatuppsats. Det övergripande syftet var då att analysera och ge en 
orientering över museipedagogiken och söka avgränsa och förstå dess in-
nebörd.1 Avsikten var inte att söka ge en entydig och slutgiltig definition 
av begreppet museipedagogik. Den orientering, avgränsning och förståelse 
av museipedagogik som där ges ska snarare ses som ett försök till be-
greppsliggörande och incitament till och ett underlag för att diskutera mu-
seipedagogikens intentioner, möjligheter och utveckling. I föreliggande 
avhandling vill jag fortsätta detta arbete. 

I ett Deweyinspirerat pragmatiskt perspektiv, ser man begrepp som ar-
betande verktyg för att avgöra och klara ut olika problem. Begrepp som 
sådana har ingen absolut eller slutgiltig innebörd. Jag vill använda begrepp 
som öppna för omprövning och precisering. Hur de fungerar och hur till-
räckliga de är kan bara värderas i sammanhang och situationer då de an-
vänds – prövande och kreativt. De må vara i talet om museipedagogik eller 
i empiriska studier av museipedagogik. 

I licentiatuppsatsen 2004 resonerade jag om att begreppsliggörande och 
avgränsning är centrala och interaktiva delar i utvecklandet av en teoretisk 

                       
1 Ljung (2008/2004) Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, s. 6. Det är titeln 

på den text som förelåg inför avläggande av filosofie licentiatexamen inom ämnesområ-
det pedagogik den 14 juni 2004. I versionen 2008 av licentiatavhandlingen har några 
smärre korrigeringar, uppdateringar och omstruktureringar genomförts. 
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referensram. I det avseendet refererades till Donald Schön och Bengt Mo-
lander.2 Både Schön och Molander är influerade av John Dewey. Idag 
skulle jag hellre ha grundat mina utgångspunkter direkt i Dewey. Schöns 
uttryck problem setting motsvarar väl Deweys institution of a problem. 
Det handlar först om att kvalificera en situation som problematisk, men: 

Qualification of a situation as problematic does not, however, carry inquiry 
far. It is but an initial step in institution of a problem. A problem is not a 
task to be performed which a person puts upon himself or that is placed 
upon him by others – like a so-called arithmetical “problem” in school 
work. A problem represents the partial transformation by inquiry of a prob-
lematic situation into a determinate situation. It is a familiar and significant 
saying that a problem well put is half-solved.3  

I föreliggande avhandling fortsätter denna problematisering genom en 
teoretisk fördjupning för att bättre kunna förstå museipedagogikens inten-
tioner, utveckling, gränser och möjligheter, och på så sätt göra forsknings-
situationen mer bestämd. Även i mina tidigare museipedagogiska studier, 
före avhandlingsarbetet, har ett pragmatiskt synsätt funnits med, men då 
mer implicit.4 I avhandlingen eftersträvas en precisering av mitt teoretiska 
val som framförallt baseras på min tolkning av Deweys pedagogiska idéer. 
Förhoppningsvis ger preciseringen även ett förklarande återsken på mina 
tidigare texters, ibland underförstådda, teoretiska antaganden. 

I licentiatuppsatsen 2004 gjordes en uppdelning av museipedagogik 
som teoretiskt och praktiskt kunskapsområde. Distinktionen teoretiskt – 
praktiskt ansåg jag då skulle kunna bidra till en bättre presentation av det 
komplexa kunskapsområdet museipedagogik. Men det kan ifrågasättas om 
förståelsen av själva begreppet museipedagogik ökade genom en sådan 
uppdelning. Fortsättningsvis görs inte någon klar åtskillnad mellan teori 
och praktik i diskussionen om museipedagogik.5 Förvisso, kan man, bero-
                       
2 a.a. kapitel 1. Molander (1993) Kunskap i handling, Schön (1983/1995) The Refletive 

Practioner: How Professionals Think in Action. 
3 Dewey (1938) Logic: The Theory of Inquiry, p. 111-112.  
4 Ljung (2001) Natur och kultur eller kultur och natur? Om miljöundervisning på Skansen, 

Ljung (1999) Att så frön på barns och ungdomars väg till kunskap och bildning: En stu-
die om begrepp för lärande på Vasamuseet, Ljung (1997) Utvärdering av den pedago-
giska verksamheten vid Vasamuseets undervisningsenhet. Dewey och pragmatismen har 
även inspirerat mig i min tidigare forskning om lärarutbildning. Se t.ex. Ljung (1997) 
”Communicative Situations in Teacher Education”, i Paper presenterat på EERA-kon-
ferensen i Sevilla september 1996 samt Ljung (1996) ”De kommunikativa situationernas 
möjligheter i lärarutbildningen?”, i Utbildning och demokrati, Vol 5, Nr 2, sid 63-76.  

5 Dewey anger i t.ex. Logic: The Theory of Inquiry, det ofruktsamma i att göra en sådan 
uppdelning. 
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ende på vilka olika källor som åberopas, göra en uppdelning i ”talet om” 
museipedagogik kontra exempel på konkreta uttryck för museipedagogik. 
Men det är begrepp i användning, vare sig de prövas och tolkas i ett teore-
tiskt eller praktiskt sammanhang, som jag vill fokusera. Anledningen till 
att jag karakteriserar museipedagogik som kunskapsområde beror främst 
på att det ännu inte är ett ämne i vetenskaplig mening, till exempel finns 
ingen svensk professur i museipedagogik.6  

Museers pedagogiska roll är i ständig förändring. I relation till vissa 
aspekter av dessa förändringsprocesser och i språkliggörandet av museipe-
dagogiken prövar jag att bana väg för begreppet erfarande. Begreppet 
grundar sig i min tolkning av Deweys begrepp experience. Via begreppet 
avser jag även att ge en teoretisk belysning av delar av en studie om ung-
domars erfarande i samband med en utställning. Begreppet education, har i 
egentlig mening inte heller problematiserats i relation till museipedagogik. 
Istället är termen learning idag mer frekvent i engelskspråkliga museipe-
dagogiska texter, men ges, som kommer att visas, något varierad innebörd. 
Begreppet lärande har idag en central placering inom pedagogisk forsk-
ning och har trängt tillbaka begrepp som uppfostran, utbildning, undervis-
ning och bildning. Lärande har vunnit insteg i såväl arbetslivet som i det 
personliga livet särskilt under beteckning som livslångt lärande. I svenskt 
museipedagogiskt tal och text överförs education ofta till att vara jämför-
bart med ”lärande”. Till viss del diskuteras termen lärande i avhandlingen, 
men det är inte ett av huvudbegreppen.  

I avhandlingen kommer jag att diskutera Deweys begrepp education – 
vars innebörd tycks avvika från hur det används i museipedagogiska tex-
ter.7 Deweys begrepp education kan generellt översättas till pedagogik, 
utbildning, undervisning såväl som bildning. Ett annat pedagogiskt be-
grepp vilket inte har någon direkt motsvarighet i det engelska språket är 
bildning (Bildung). I brist på exakt engelsk motsvarighet kan bildning 
översättas med företrädesvis education, culture eller formation.  

Både i det svenska och i det internationella talet om museer och dess 
roller råder det otydlighet och ibland motsättning om vad som avses med 
flera av de för pedagogiken centrala begreppen; t.ex. lärande, bildning, 
kommunikation och erfarande. Och som sagt, flera av de pedagogiska 
termer som används i engelskspråkliga texter saknar direkta motsvarighe-

                       
6 Termen kunskapsområde har använts t.ex. inom vårdpedagogik, socialt arbete och genus-

vetenskap. Kunskapsområde förekommer inom tvärvetenskap och kan avse något som 
inte finns som ett ämne eller disciplin eller inte har en specifik akademisk hemvist, men 
som kan problematiseras och utforskas.  

7 Se vidare kapitel 3, 4 och 6.  
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ter i svenskan. I avhandlingen diskuteras några av dessa pedagogiska be-
grepp och genom tolkning och översättning hoppas jag kunna berika de 
kommunikativa referensramarna för svensk museipedagogik.  

En hel del av de teoretiska resonemang som förs i avhandlingen kan 
kännas igen i andra vetenskapliga pedagogiska texter, där andra termer 
används och där referens till Dewey inte görs. Det finns likheter inom tra-
ditioner som fenomenologi och hermeneutik, som har fokus på människans 
erfarenhets- och livsvärld, men även i sociokulturellt orienterade ansatser 
med rötter i kulturhistorisk psykologi och aktivitetsteori. Denna igenkän-
ning överlåter jag till läsaren och håller mig huvudsakligen till Dewey-
baserade källor. I mina genomgångar av tillämpade forskningsstudier inom 
museiområdet finner jag att flera forskare delvis har ett likartat tankesätt 
som Dewey, dock utan att referera till hans verk.8  

Ytterligare en utgångspunkt i denna avhandling är att jag menar att mu-
seipedagogiken framförallt framträder i möten mellan besökare och muse-
er/utställningar. Mötet ser jag som något aktivt pågående och handlings-
inriktat. En intressant skärningspunkt där museipedagogiken kan ta sig 
konkreta uttryck är i det interaktiva, kommunikativa mötet mellan besöka-
re och museum/utställning. I mötet kommer museipedagogiken i använd-
ning.9 Utställningar kan ses som den främsta pedagogiska formen inom 
museer och vissa andra kulturinstitutioner.10 Det pedagogiskt intressanta 
blir vilka berättelser som konstrueras och kommuniceras i utställningar 
och övrig museiverksamhet. I de museipedagogiska mötena finns i många 
fall en länk mellan besökare och museer/utställningar i form av en musei-
pedagog. Museipedagogik handlar i mångt och mycket om att göra museer 
och utställningar tillgängliga för besökare – att tillgängliggöra – och där 
kan museipedagogen spela en viktig roll.11 Hur mötena och museipedago-

                       
8 Se vidare främst kapitel 6. Se även Ljung (2004/2008). 
9 Ordet möte kan i sig ge positiva föreställningar om möjligheter och intentioner. Men 

huruvida mötet blir meningsskapande och kommunikativt är en empirisk fråga. Och lika-
så på vems villkor som mötet sker. 

10 Jämför engelska termer; exhibitions, display, exposition, och de svenska mindre vanliga 
uttrycken expo, exposition. Eilean Hooper-Greenhill anför i Museums and the Interpreta-
tion of Visual Culture (2000/2002) p. 124, att: “…for most visitors most of the time, it is 
the exhibitions and displays that make up the educational experience of the museum …” 

11 Tillgängliggöra är ett begrepp som jag själv menar belyser en avsikt med museipeda-
gogiken men generellt i svenska språket torde det inte vara ett så allmängiltigt ord. Där-
emot är ordet inte ovanligt inom arkivinstitutioner. Ett exempel är: “…att tillgängliggöra 
och sprida arkivbeståndens innehåll…”. Nationalencyklopedin, hämtat från 
http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=117851 den 22 juli 2008. Idag är termen till-
gänglighet vanlig i museers måldokument men i implementeringen tycks den oftast vara 
begränsad till hur man kan göra museerna mer tillgängliga för funktionshindrade.  
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giken tar gestalt är även beroende av olika omständigheter, möjligheter 
och begränsningar på politisk, professionell, institutionell, strukturell och 
kulturell nivå. Museipedagogiken formas alltid i ett visst samhälle omfat-
tande olika strukturer. De samhälleliga strukturerna framträder som eko-
nomiska, politiska, sociala, professionella och kulturella omständigheter. 
Bland många olika förutsättningar kan till exempel nämnas de ramar som 
sätts av samhälleliga, politiska och ideella styrorgan vad gäller museernas 
verksamhet. För att synliggöra museipedagogiken och göra den begriplig 
behöver även sådana omständigheter vägas in i förtydligandet av museipe-
dagogiken. 

I avhandlingens referensram och teoretiska utgångspunkter ingår en kri-
tisk pragmatisk kunskapssyn. Kunskap skapas i handling, är föränderlig 
och finns till för att lösa problem och vägleda oss i vårt fortsatta handlan-
de. Kunskap är beroende av sitt kulturella och sociala sammanhang, eller 
är med andra ord kontextualiserad. Vårt erfarande i det förflutna har sam-
band med hur vi handlar inför de problem som vi har i vår samtid och hur 
vi löser dem inför framtiden. Tidsaspekten – att det förflutna, samtiden och 
framtiden hänger samman – är utmärkande för John Deweys sätt att tänka 
om kunskap.12 Utgångspunkten är att se kunskap och museipedagogik 
både som betydelse (mening) och användning: “…ett ords mening eller 
uttryck är dess användning”.13 Följaktligen menar jag att museipedagogi-
kens mening är dess användning. Den kritiska pragmatiska kunskapssynen 
hoppas jag successivt ska framträda och bli tydligare i avhandlingen. 

                      

Museipedagogik och erfarande är komplexa, mångskiftande och svår-
fångade begrepp. Begreppsliggörande, i avsikt att förstå museipedagogik, 
är således centralt i denna studie. Tanken med detta arbete är inte att söka 
fastslå begreppens definitiva innebörd utan istället att pröva begreppens 
användbarhet i ett pågående kunskapssökande. I ett pragmatiskt perspektiv 
ses inte begrepp som givna utan istället som arbetande verktyg.  
 

 
12 Se Dewey (1916/1966) Democracy and Education. Här återger jag endast mycket kom-

primerat min pragmatiska kunskapssyn. Längre fram i avhandlingen torde tydligare 
framgå hur kunskapssynen baseras på pragmatismen och framförallt utifrån Deweys pe-
dagogiska idéer. 

13 Wittgenstein (1953/1992) Filosofiska undersökningar. Exempel finns i §§ 10, 20, 69, 
197 och s. 253.  
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Avhandlingens syften 
Det museipedagogiska kunskapsområdet är i högsta grad komplext och 
mångtydigt och behöver klargöras. Forskningen inom området är otillräck-
lig och det finns en brist på förtydligande begrepp och termer.14 Avhand-
lingens övergripande syfte är att bidra till utveckling av kommunikativa 
referensramar för museipedagogik.15 Den ambitionen inrymmer tre hu-
vudstråk, nämligen: 

                      

 
– att pröva om museipedagogik kan synliggöras, avgränsas och preciseras 

genom att kritiskt analysera relevanta museipedagogiska texter samt en 
tidigare genomförd empirisk studie (särskilt kapitlen 2 till 6), 

– att diskutera vad ungdomar erfar när de besöker en utställning och vilken 
behållning de säger sig ha haft av besöket, efter att det gått en tid (kapitel 
7), 

– att pröva om teoretisk inspiration via tolkning av Deweytexter kan vara 
fruktbar i utveckling av museipedagogisk diskussion och museipedago-
gik som kunskapsområde (särskilt kapitel 4, 6 och 8).  

 
I det tredje huvudstråket söker jag visa hur min förståelse av Deweys tän-
kande har inspirerat till försök att precisera begreppet museipedagogik och 
se dess möjligheter samt att fördjupa det teoretiska perspektivet. I denna 
avsikt ligger tyngdpunkten på tolkning av Deweys begrepp experience.16 
Begreppet experience översätter jag till ”erfarande”. Jag prövar här att 
använda begreppet i relation till museer och museipedagogik.  

Sammanfattningsvis önskar jag att mitt avhandlingsarbete kan ses som 
erbjudanden och ett bidrag till fortsatt museipedagogisk dialog. 

Metod och material 
Om man tillämpar den experimentella hållning som Dewey förespråkar 
genom att pendla mellan tidigare studier och teoretiska fördjupningar, som 

 
14 Se även t.ex. Hooper-Greenhill (2007a) Museums and Education – Purpose, Pedagogy, 

Performance. 
15 Begreppet referensram utreds i Hans-Olof Gustavssons avhandling (2007) ”Utan bok är 

det ingen riktig undervisning”: En studie av skolkulturella referensramar i sfi, s. 72-73. 
16 Översatt till svenska kan det betyda både erfara, erfarande och erfarenhet, men jag an-

vänder mestadels översättningen erfarande, vilket jag kommer att argumenterar för i av-
handlingen. 

 14 



 

jag här gör, kan begrepp få en tydligare innebörd.17 Forskningsprocessen 
utgörs av en pendling mellan och försök till sammanflätning av beskriv-
ning och analys av mina empiriska studier och annan forskning samt tolk-
ning av framförallt John Deweys texter. I datainsamlingen i de empiriska 
delstudierna som ingår i avhandlingen var inte begreppet erfarande till-
räckligt utvecklat.  

Textstudier i förening och sammanflätning med de empiriska resultaten 
har däremot lett mig fram till att pröva och tolka begreppen museipedago-
gik och erfarande i förhållande till varandra. Avhandlingsarbetet utgörs på 
så sätt ett ständigt pågående kunskapssökande genom flera olika metoder 
och olika material. I detta arbete, bestående av sökande efter relevant litte-
ratur, två empiriska delstudier och teoriprövning, har jag under resans gång 
velat vara öppen för nya tolkningar, omtolkningar och för det oförutsägba-
ra.  

Tillvägagångssättet innebär att flera olika metoder och material används 
för att få fram komplementära resultat som kan utöka förståelsen för den 
komplexa museipedagogiken. 

a) Texter med relevans för museipedagogik 
De svenska och internationella källor som jag sökt och orienterat mig i 
samt gjort urval från är både tryckta och Internetbaserade. Genomgången 
är begränsad till skandinaviska och engelskspråkiga texter. De vanligaste 
sökorden som använts, när jag sökt via databaser och sökmotorer, är mu-
seum, -s plus education, experience eller learning, respektive motsvarande 
ord på svenska.  

b) Texter om erfarande 
Via litteratur, sökmotorer och databaser har jag sökt efter experience re-
spektive erfara, erfarenhet, erfarande i texter som kan vara av relevans för 
min undersökning, däribland har många texter av och om Dewey studerats.  

c) Enkätstudie – museipedagoger 
Den ena av de empiriska studierna baseras på en enkät med svar från 113 
museipedagoger i Sverige. Enkäten distribuerades till alla medlemmar i 
Föreningen för undervisning i svenska museer (FUISM) och var alltså 
                       
17 ”What empirical method exacts of philosophy is two things: First, that refined methods 

and products be traced back to their origin in primary experience, in all its heterogeneity 
and fullness; so that the needs and problems out of which they arise and which they have 
satisfied be acknowledged. Secondly, that the secondary methods and conclusions be 
brought back to the things of ordinary experience, in all their coarseness and crudity, for 
verification.” Dewey (1925/1958) Experience and Nature, p. 36. 
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rikstäckande.18 Den vände sig framförallt till dem som arbetar med barn 
och ungdom på museer. Enkäten innehöll bl.a. ett antal öppna frågor om 
deras uppfattningar om museipedagogik och det egna pedagogiska arbetet. 
Ett av leden i att gestalta museipedagogiken utgörs alltså av pedagogernas 
egna uttryck.  

d) Kommunikation med ungdomar  
I litteraturgenomgången och i studien av museipedagogernas uppfattningar 
av museipedagogisk verksamhet har jag inte sökt utforska pedagogiken på 
specifika museer eller utställningar utan syftet har snarare varit att söka ge 
en generell bild av museipedagogik. Denna generella bild kompletteras via 
exempel från ytterligare en empirisk studie som handlar om ungdomars 
erfarande i samband med en specifik utställning och projekt kallat Gränser. 
Denna delstudie avser inte att analysera utställningen i sig utan består av 
ett antal fallstudier för att pröva om begreppet erfarande kan användas som 
undersökningsredskap. Materialet utgörs av besök som icke deltagande 
observatör i workshops, dels i den turnerande delen av utställningen på tre 
orter i Sverige och dels i den mer permanenta delen i Stockholm. I sam-
band med observationerna genomfördes gruppsamtal (semistrukturerande 
intervjuer) med ungdomar i mindre grupper. Cirka två månader efter ung-
domarnas utställningsbesök fick de besvara en e-postenkät. Dessutom har 
några av de lärare som medföljde ungdomarna under besöket besvarat en 
enkät.19 

Avhandlingens disposition 
I kapitel 2 ges en orientering om förändring av museibegreppet och muse-
ers pedagogiska roll och dess mångtydighet.  

I licentiatuppsatsen (2004/2008) presenterade jag en översikt av vad 
tryckta och digitalt producerade källor anger om museipedagogik, dess 
förutsättningar och sammanhang. Denna genomgång kompletteras i kapitel 
3 med några tendenser inom den senare museipedagogiska forskningen, 
extraherat ur flera olika tvärvetenskapliga kunskapsområden.  

Kapitel 4 tar upp några aspekter på Deweys pedagogiska filosofi och 
textproduktion som kan ge intressanta incitament i talet om museipedago-
gik. I slutet av kapitlet preciseras vad som, utifrån Deweyläsning, särskilt 

                       
18 I kapitel 2 och framförallt i Ljung (2004/2008) ges mer information om FUISM. 
19 Undersökningen i sin helhet är rapporterad i Ljung (2005) En studie av ungdomars erfa-

renheter i samband med utställningen Gränser.  
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påverkar mitt pragmatiska, öppna och prövande perspektiv på museipeda-
gogik.  

För att försöka språkliggöra museipedagogiken, studerar jag även olika 
aktörers yttranden och andra handlingar i en musei- eller utställningskon-
text.20 I kapitel 5 sammanfattar jag en enkätstudie där handlingspraktiken 
gestaltas genom museipedagogers egna uttryck och språk. Jag ställer frå-
gor till pedagoger som arbetar med barn och ungdom på svenska museer. 
Här snävas alltså perspektivet in och museipedagogernas uppfattningar om 
museipedagogik i praktisk verksamhet presenteras utifrån deras enkätsvar. 
I kapitlet fokuseras särskilt mötet mellan besökare och museer/utställ-
ningar och den uppgift som kretsar kring hur museer görs tillgängliga för 
besökare. 

I kapitel 6 söker jag klargöra min förståelse av Deweys begrepp experi-
ence och motiverar varför jag väljer att förstå det som erfarande. 

Att studera erfarande på museum låter sig inte göras direkt. Vi är hänvi-
sade till vad människor kan berätta om sitt erfarande, om vad de erfarit i 
konkreta utställnings- eller museisammanhang. I kapitel 7 frågar jag efter 
ungdomars eget erfarande i relation till utställningen Gränser, såsom de 
själva formulerar det i ett antal gruppintervjuer och i en efterföljande en-
kät. Här är alltså de huvudsakliga aktörerna ungdomar som besöker en 
utställning. Ett mindre kompletterande enkätmaterial finns också från någ-
ra av de lärare som följde med ungdomarna till utställningen. Min undran 
är om det går att studera det som ungdomarna erfar i samband med utställ-
ningen Gränser – en process då de själva prövar och söker förstå sina erfa-
renheter mot sina andra, för sammanhanget, relevanta erfarenheter. I vad 
mån kan ungdomarna språkligt återge detta erfarande? Och vad vill de 
kommunicera till mig i intervjuer och i den skriftliga uppföljningen?  

I ett avslutande kapitel (8) görs en uppsummering av huruvida begrep-
pen erfarande och museipedagogik har blivit mer synliga, avgränsade och 
preciserade. Jag prövar innebörden i erfarandebegreppet i relation till ett 
antal museipedagogiska frågor och sammanhang i avsikt att berika ett tän-
kande om museipedagogik. 

 
20 Jag ser även yttranden, kommunikation och språk som handling eftersom att säga något 

är att handla gentemot någon annan.  



 

 18 



 

2. Museers pedagogiska roll 

I ett forskningsarbete som har ett av sina syften riktat mot att söka syn-
liggöra, avgränsa och precisera begreppet och företeelsen museipedagogik 
behöver det ingå en orientering om kunskapsområdets traditioner. Jag har 
tidigare beskrivit framväxten av museer som pedagogisk arena och som 
offentlig angelägenhet, tillsammans med en del fakta om museer.21 I före-
liggande kapitel återanvänds något av detta, med en del kompletteringar, 
för att belysa några aspekter i utvecklingen av museers pedagogiska roll.  

Museibegreppet 
I museivärlden talar man ofta om att museer har flera roller eller huvud-
uppgifter: samla, vårda och visa. Ibland tillfogas också uppgiften forska. 
Det är framförallt i ”rollen att visa” som pedagogik på museer tar sig ut-
tryck. Försök att fastställa en slags definition av vad ett museum är eller 
ska vara har i hög grad påverkats av museernas världsorganisation ICOM 
(International Council of Museums).22 Även om ICOM inte innehar någon 
rättsligt tvingande funktion så spelar organisationen en viktig konsultativ 
roll. ICOM har en omfattande författning som ständigt revideras. Organi-
sationens museidefinition torde vara den mest internationellt refererade 

                       
21 Se Ljung (2004/2008) kapitel 2 och bilaga 1. 
22 ICOM grundades 1946 och dess författning antogs av generalförsamlingen i Hague 1989 

och har ändrats 1995 och 2001. ICOM har 26.000 medlemmar i 139 länder. (ICOM:s 
hemsida http://icom.museum/mission.html den 4 maj 2009.) Tidigare än ICOM grunda-
des två olika nationella intresseorganisationer: Museum Association (MA), redan 1889, i 
Storbritannien och The American Associations of Museums (AAM) i USA. Med det är 
relativt sent i föreningarnas historia som den pedagogiska rollen blir mer framträdande. 
Se även Ljung (2004/2008), Stephen E. Weil (2002) Making Museums Matter, Hilde S. 
Hein (2000) The Museum in Transition: a Philosophical Perspective och George E. Hein 
(1998) Learning in the Museum. 
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och tillämpade.23 Till svenska har Statens Kulturråd översatt museidefini-
tionen så här:  

Enligt The International Council of Museums (ICOM) är ett museum en in-
stitution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation 
samt förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella 
arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation 
i dag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida be-
stånd.24 

ICOM har även utarbetat etiska eller yrkesetiska regler för museer (ICOM 
Code of Ethics for Museums). Bland dessa finner man en del formuleringar 
som kan vara särskilt tänkvärda för museipedagogikens vidkommande: 

Museums have an important duty to develop their educational role and at-
tract wider audiences from the community, locality, or group they serve. 
Interaction with the constituent community and promotion of their heritage 
is an integral part of the educational role of the museum.25 

Texten är en uppmaning till museerna att utveckla sin pedagogiska roll och 
innehåller flera ord som kommer att ventileras i avhandlingen. Museer ska 
ge möjlighet för alla att vara delaktiga i dess verksamhet. Interaktion med 
det omgivande samhället ses som en integrerande del för att förverkliga sin 
pedagogiska roll. 

De ramar som sätts av samhälleliga, politiska och ideella styrorgan in-
verkar på vad museipedagogik är och kan vara. Vad dessa ramar omfattas 
av och hur de påverkar skiljer sig åt mellan olika länder. Museer i Sverige 
uppfattas vanligtvis som offentliga. Med offentlig avser jag här lika med 
öppen eller tillgänglig för alla i motsats till privat eller enskild.26 Privatmu-

                       
23 En av kommittéerna inom ICOM är särskilt intressant ur museipedagogisk synvinkel, 

nämligen delorganisationen CECA som är den internationella ICOM-kommittéen för un-
dervisning och utåtriktat arbete (International Committee for Education and Cultural Ac-
tion), “…där svenska museipedagoger tidvis spelat en framträdande roll.” menar Bengt 
Lundberg & Per-Uno Ågren (1999) Historiebilder: om intention och reception i museer, 
s. 14.  

24 Statens Kulturråds översättning och sammanfattning i Statens kulturråd (2008) Museer 
och konsthallar 2007: Kulturen i siffror 2008/4, s. 10.  

25 Ur ICOM Code of Ethics for Museums, 2006 (http://icom.museum/ethics.html) den 9 juli 
2008. I den svenska översättningen ICOM:s etiska regler (2005) s. 9 har educational i 
citatet översatts till ”utbildande” respektive ”bildande”. 

26 ”…museums are public both in the sense of being outside the private sphere of home and 
– usually – in the sense of their dependence (whether direct or indirect) on public fun-
ding.” Tony Bennett (2006b) “Difference and the Logic of Culture”, i Karp, Kratz, Szwa-
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seer är i Sverige ovanliga till skillnad från de i flera andra länder, exem-
pelvis i USA.27 Längre fram återges något om samhälleliga målsättningar 
för museiverksamheten i Sverige.  

I ICOM:s definitioner anges att museer ska vara allmänt tillgängliga 
och öppna för offentlig insyn: 

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society 
and its development, open to the public, which acquires, conserves, re-
searches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of 
humanity and its environment for the purpose of education, study and en-
joyment.28 

Begreppen ”offentlig” och ”offentlighet” kan ha olika innebörd, som varie-
rar både i rum och tid, och påverkar hur man ser på museers roller. Runt 
förra sekelskiftet, då alltfler museer grundades (se mer om detta i nästa 
avsnitt) kan man troligtvis tala om en utökad offentlighet. Frågor började 
ställas om hur samlingar ska visas. Delar av det som tidigare varit s.k. 
åskådningsmaterial för universitetsfolk blev publikt. Vad som ska anses 
vara offentligt, tillgängligt för allmänheten finns det dock varierande poli-
tiska uppfattningar om.29 Mångfalden av tolkningar och användning av 
begreppen ”offentlig” och ”offentlighet” ryms inte inom denna avhand-
ling. Så jag rundar av här med ett citat: 

Our notion of the ´public´ dates from a later time, when almost everywhere 
in the West, the advent of bourgeois democracy opened up the category of 
citizenship to ever broader segments of the population and redefined the 
realm of the public as ever more accessible and inclusive.30  

                                                                                                                          
ja & Ybarra-Frausto (eds.) (2006) Museum Frictions: Public Cultures/Global Transfor-
mations, p. 49. 

27 Se bl.a. Ågren i SOU 1994:51 (Minne och bildning, Museerna uppdrag och organisa-
tion) bilaga 1, s. 23.  

28 ICOM Statutes 2007, Article 3, Section 1 (http://icom.museum/statutes.html#2 den 4 maj 
2009.) Jämför min diskussion och kritik i Ljung (2004/2008) om den svenska översätt-
ningen av communicate till förmedling, samt i avhandlingens kapitel 5. 

29 För en diskussion om offentlighet i Sverige se t.ex. Magdalena Hillström (2006) Ansvaret 
för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild in-
riktning på Nordiska museets etablering 1872-1919 och Laila Niklasson (2007) Medbor-
garen som pedagogiskt projekt. Niklassons diskussion om offentlighetsbegreppet är 
främst inspirerat av Jürgen Habermas, s. 51-64. 

30 Konsthistorikern Carol Duncan (1995) Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums, p. 
36. 
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Trots olika internationella vägledande anvisningar om hur museum ska 
definieras visar forskning alltså att det inte råder någon samsyn om vad ett 
museum är, vilka roller det har eller borde ha. Sålunda finns det inget en-
hetligt museibegrepp. Men försöken att synliggöra museers pedagogiska 
roll kan underlättas genom att söka skildra något av museernas mångty-
dighet och tillkomsthistoria.  

Kulturell förändring och museipedagogik 

The roots of museums are conventionally traced back to the ancient west-
ern world, where art was first shown as the booty of conquest in the splen-
dour of private villas. Seen also as objects of knowledge in the classical 
world, art and scientific specimens were used in a mouseion, or community 
of scholars, in the city of Alexandria.31  

Det fanns ett slags museer redan under antiken med konst och föremål, 
dels som erövringsbyten och dels i vetenskapens tjänst. Mouseion, muser-
nas tempel, var en vetenskaplig institution i antikens Alexandria, grundad 
av Ptolemaios I Soter ca 290 f.Kr.32 Det var således inte ett museum i 
gängse betydelse. De som befolkade Mouseions byggnader var av kungen 
anställda, filosofer och vetenskapsmän. Museer i vår tids mening existera-
de inte i den antika världen.  

Ser vi till flera av nutidens europeiska museer kan man uppfatta deras 
tillblivelse som sprunget ur renässansens stora intresse för samlandet av 
föremål. Det kan finnas skäl att betrakta Konservatorspalatset (Palazzo Dei 
Conservatori), 1485, i Rom som ett av de första offentliga museerna. Ka-
pitolium och dess byggnader var en allmän plats och offentligt tillgängligt 
redan från tillkomsten. “… [F]rån renässansen och lång tid framöver för-
blev Kapitolium den plats där den romerska medborgaren hämtade inspira-
tion från det förflutna: där fanns kulturarvet materialiserat i historiska fö-
remål och dokument”.33 En tidig föregångare till dagens museer finns även 

                       
31 Flora E. S. Kaplan (1995) ”Exhibitions as communicative media”, in Hooper-Greenhill 

(ed.) (1995) Museum, Media, Message, p. 41. 
32 Peter Vergo (ed.) (1989) The New Museology, p. 1. Nationalencyklopedin Band 13 

(1994) p. 483. Jeffrey Abt, “The Origins of the Public Museum”, i Macdonald (ed.) 
(2006) A Companion to Museum Studies, p. 115-120. 

33 Lennart Palmqvist (1999) ”De första renässansmuseerna i Rom och Florens”, i Nordisk 
Museologi 1999/1 (s. 12). 

 22 



 

i 1600-talets s.k. naturalie- och kuriosakabinett.34 Själva termen museum 
användes dock först på 1700-talet om konst- och naturaliesamlingar. Det 
offentliga museet har inte särskilt länge varit något självskrivet. Först från 
och med slutet av 1700-talet spreds tanken om att museerna skulle kunna 
vara tillgängliga för en bredare publik. Tidigare hade museer i huvudsak 
varit begränsade till vetenskapsmän och andra lärda för att sedan övergå 
till att alltmer uppfattas som offentliga verksamheter. Genom uppkomsten 
av vetenskapsakademier tillkom i Europa flera museer där museisamlingar 
användes som pedagogiskt studiematerial. Som det första museet i modern 
betydelse brukar många räkna British Museum i London, grundat 1753, 
som fungerade som både nationalmuseum och bibliotek till 1973.35 Strax 
därefter uppstod flera offentliga museer, däribland Louvren i Paris 1793. 
Museernas tidiga framväxtshistoria är mycket en europeisk historia, de 
etablerades ofta i de europeiska huvudstäderna. Icke-europeiska museer, 
som senare växte fram, kan man direkt relatera till kolonisatörernas ny-
byggen; Charleston 1793 i Nordamerika, Sydney 1821 i Australien, Rio de 
Janeiro 1815 i Latinamerika och det första afrikanska museet i Cape Town 
1825.36 Så här beskrivs utvecklingen i Nordisk familjebok 1913: 

Från 1800-talets början har det egentliga museiväsendet utvecklat sig, och 
det på ett storartadt sätt samt med genomförd vetenskaplig ordning och 
särskillning, i motsats till de föregående århundradenas systemlösa sam-
manförande af likt och olikt, allehanda kuriosa bland det verkligt värdeful-

                       
34 Hooper-Greenhill redovisar i Museums and the Shaping of Knowledge (1992) intressanta 

diskussioner om synsätten på dessa kabinett.  
35 Tonte Hegard, bland flera andra, anför emellertid i Romantikk og fortidsvern: historien 

om de første friluftsmuseene i Norge (1984) att den första offentligt tillgängliga samling-
en dateras från 1677 i och med tillkomsten av Ashmolean Museum i Oxford, s. 235. På 
Ashmoleans egen hemsida (www.ashmolean.org/about/historyandfuture den 4 maj 2009) 
står att museet öppnade 1683. ”With the opening of its doors on 24th May 1683, the 
Ashmolean Museum provided a setting in which the private collection emerged into the 
public domain. Even the use of the term 'Museum' was a novelty in English: a few years 
later the 'New World of Words' (1706) defined it as 'a Study, or Library; also a College, 
or Publick Place for the Resort of Learned Men', with a specific entry for 'Ashmole's Mu-
seum', described as 'a neat Building in the City of Oxford'.” Se även Abt (2006) p. 115, 
124-125 i Macdonald (ed.) (2006), Georges Bataille (2004) ”Museum”, in Bettina Mes-
sias Carbonell (ed.) (2004) Museum Studies: an Anthology of Contexts, p. 430 och 
Sharon Macdonald & Paul Basu (eds.) (2007) Exhibition Experiments, p. 2.  

36 Martin Prösler (1996) “Museums and Globalization”, in Macdonald & Fyfe (eds.) (1996) 
Theorizing Museums: Representing Identity and Diversity in a Changing World, och 
Kenneth Hudson (1977) Museums for the 1980s: a Survey of World Trends. 
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la. Nutidens utpräglade historiska sinne och håg för att med åskådningsma-
terial göra kunskapen lefvande har gifvit fart åt nämnda utveckling.37  

Motsatserna som anges i citatet kommenteras längre fram i detta kapitel. 
Det kan även tilläggas att museer som grundades i Europa under 1800-talet 
ofta anses vara nära förknippande med statens intressen, för att bl.a. söka 
stärka den nationella identiteten.38 Museer formaliseras och blir institutio-
ner och anses ofta vara uttryck för upplysning och modernitet. Vid muse-
ers tillkomst har traditionellt grunden och det mest centrala och viktiga 
varit samlandet och samlingar, närmare bestämt föremål som identifieras 
och klassificeras enligt taxonomi, historiskt eller estetiskt värde och som 
kan bevaras för eftervärlden.39 

Den största etableringen av museer, i många delar av världen, har emel-
lertid skett under de senaste decennierna. Steven Hoelscher (med referens 
till Lowenthal) hävdar att 95% av de museer som existerade 1998 tillkom 
efter andra världskriget. Antalet museer i hela världen ges ingen uppgift 
om. Enbart i Tyskland fanns 6000 museer år 2004 och i USA ökade antalet 
museer från 1200 år 1968 till 77000 år 2004.40 I Storbritannien finns mel-
lan 2000 och 2500 museer beroende på vilken definition som används.41 
De senaste siffrorna beträffande svenska museer är följande: år 2007 fanns 
det cirka 2000 museer i Sverige varav 257 ingår i museistatistiken. Under 
samma år uppskattas det totala antalet besök på de 257 svenska museerna 
och konsthallarna till cirka 18,9 miljoner och drygt 2300 utställningar pre-
senterades, varav nästan 1300 var nyproducerade. Museerna och konsthal-
larna genomförde vid 96 268 tillfällen publika aktiviteter under 2007. Det 
är här vi finner museipedagogernas huvudsakliga sysselsättning. De publi-
ka aktiviteterna utgjordes till alla största delen av visningar (79 procent). 
Resterande aktivitetstillfällen utgjordes mestadels av övrig programverk-

                       
37 Nordisk familjebok, Volym 18 (1913) s. 1922. 
38 Jämför också Bennett (1995) The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, Staffan 

Carlén (1990) Att ställa ut kultur: om kulturhistoriska utställningar under 100 år, Stefan 
Bohman (1997) Historia, museum och nationalism samt Gunnar Broberg & Sverker Sör-
lin, (1991) ”Umgänget med museerna”, i Tvärsnitt 1991, nr 1-2, s. 3-13. Sharon Macdo-
nald i Macdonald & Fyfe (eds.) (1996) p. 7. Se även vidare Bennett (2004) Past Beyond 
Memory: Evolution, Museum, Colonialism, om hur evolutionsidéer i slutet av 1800-talet 
formar insamlande och utställningar av både natur- och kulturobjekt, s. 39-40, 56, m.fl. 

39 Hein (2000) p. 4-5. Se även Hooper-Greenhill (2000/2002) p. 16 och 151, Weil (2002) p. 
197 f. och Prösler (1996) p. 34-35, 40. 

40 Hoelscher (2006) “Heritage”, i Macdonald (ed.) (2006) p. 201. Jämför även Weil som 
2002 skriver att: ”… at least three quarter of the worlds´s active museums were establi-
shed after 1945.” (p. 31). 

41 Hooper-Greenhill (2007a) p. 66. 
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samhet inom museet, 11 procent. Övriga aktiviteter bestod av stadsvand-
ringar, kurser och studiecirklar samt övrig programverksamhet utanför 
museerna eller konsthallarna. Av samtliga publika aktiviteter var 39 pro-
cent riktade till skolor och/eller förskolor.42 

”Vi tycks leva i en museiglad tid” skriver Gottfried Korff, och syftar 
främst på de kulturhistoriska museerna i Tyskland. Korff diskuterar ett 
antal olika orsaker till tillväxten, vilka jag föreställer mig kan ha en mer 
generell betydelse. En av förklaringarna till musealiseringsbenägenheten, 
som han tar upp, kan vara att museerna erbjuder möjligheter att kompense-
ra för brist på förtrolighet och förtrogenhet som orsakas av ett anonymt 
och teknifierat samhälle.43 Samtidigt blir arbets- och produktionsprocesser 
mindre iakttagbara. John Dewey skrev redan vid förra sekelskiftet om det-
ta fenomen då han såg ett abstrakt samhälle formas och det blev bl.a. sko-
lans uppgift att göra den osynliga världen synlig.44 Korff gör också ett 
tillägg till denna orsaksförklaring – nämligen att själva autenticiteten hos 
museiföremålen och upplevelseformen ger en motvikt till de alltmer tek-
niska medieformerna i samhället. Ytterligare en förklaring till intresset för 
museer finns, enligt Korff, i människors önskan att lära känna sina rötter.  

Från svensk horisont kan ses hur det ökade historieintresset tagit sig ut-
tryck i populärhistorisk litteratur, medeltidsspel45, lajvare, nybyggda forn-
borgar, upplevelsedagar med mera. Inom den svenska museipedagogiken 
blir historiska dramatiseringar och tidsresor allt vanligare inslag. De olika 
generella tendenserna i museernas expansion som man kan uttrycka som – 
en nationalromantisk folkbildning kontra vetenskapligt upplysning samt en 
visuell populärkultur – är inte separata spår eller drag som tidsmässigt 
följer på varandra. Även i vår samtid finns många museer med utställning-
ar av traditionell montertyp med taxonomiskt, encyklopediskt eller krono-
logiskt ordnade föremål osv. Vissa präglas ännu av kolonialistiska eller 
                       
42 Siffrorna avser museer som ingår i museistatistiken i Statens kulturråd (2008) Museer 

och konsthallar 2007: Kulturen i siffror 2008/4, s. 12, 20, 27, 29. För att inkluderas i den 
svenska officiella museistatistiken ska museer och konsthallar även ha anställd yrkesut-
bildad personal, där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverke, det 
vill säga arbetstid motsvarande minst en heltidsanställd under året. . 

43 Korff (1991) ”Historia som utställningsämne”, i Tvärsnitt 1991/1-2, s. 72. Korff är pro-
fessor vid Ludvig-Uhland-Institutet i Tübingen.  

44 Se Dewey (1899/1900) School and Society: Being three Lectures, översatt i Dewey 
(2004) Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, och Dewey 
(1916/1999) Demokrati och utbildning. 

45 Lotten Gustafsson analyserar i sin avhandling (2002) Den förtrollade zonen. Lekar med 
tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland, hur historien gestaltas och ges 
mening genom lekar, berättande och andra iscensättningar. Hon vill öka förståelsen för 
sådana alltmer vanliga former av historieskapande. 
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rasistiska värderingar. Men idag finns också en utveckling mot multime-
dialitet, vandringsutställningar, virtuella utställningar, programverksamhet 
i form av performance, installation och forum. Samtida museer verkar i en 
medialiserad värld av digitala nätverk, snabba flöden av bilder och i ett 
kommersialiserat konsumtionssamhälle. Alltfler museer har idag datorer, 
audioguider och annan multimedial utrustning som besökare kan använda 
som komplement till samlingar och visningar. Ett tjugotal science centers 
har växt fram i Sverige under det senaste decenniet.46 Här är det inte sam-
lingar och föremål som är i fokus utan aktiviteter och experiment. En ma-
joritet av centren har som syfte att öka intresset för naturvetenskap och 
teknik. Flera av centren har haft Exploratorium i San Francisco, grundat 
1969, som förebild. Exploratoriums idéer och verksamhet präglades myck-
et av “hands-on” och i centrum var upplevelser och det lustfyllda läran-
det.47 Men inte bara formerna i dagens museiverksamheter är under för-
ändring utan även innehållet. Flera museer utnyttjar sig av möjligheten att 
vara värd för diskussioner om samtiden och för om- och nytolkningar som 
öppnar nya perspektiv. Det tycks vara en generell tendens. Några exempel 
på teman som idag blir vanligare i museernas utställningar är teman om, 
nationalism, kön, identitet, rasism och demokrati. Under de senaste decen-
nierna har museibegreppet tänjts ut eller utvidgats. Till detta bidrar även 
tillväxten av särskilda science centers och barnmuseer, vilka sällan har fler 
än enstaka föremål, samt virtuella museer, digitalisering, simuleringsmöj-
ligheter, samhällelig informationstäthet och när kultur görs till eller betrak-
tas som en vara (kommodifiering).48 

                      

Som redan antytts kan synsätten på museers roller, både historiskt och i 
nutid, präglas av motsättningar och spänningar. Det kan röra sig om olika 
riktningar som inte alltid är förenliga: folkbildning – vetenskaplig upplys-

 
46 Om framväxten av science centers som pedagogiska arenor se Vaike Fors (2006) The 

Missing Link in Learning in Science Centres. Se även Michelle Henning (2006a) Muse-
ums, Media and Cultural Theory och Richard Tonn (2007) “Science Centres: a Museum 
Studies Approach to their Development and Possible Future Direction”, in Knell et al. 
(eds.) (2007) Museum Revolutions: How Museums Change and are Changed, p. 105-
117. 

47 www.exploratorium.edu den 2 januari 2009. Men det museum som kan anses vara det 
som tog de första stegen mot ett science center är Deutsches Museum i München, år 
1925, (www.deutsches-museum.de/e_index.htm, den 22 dec. 2007). Se även Hilde Hein 
(2006) Public Art: Thinking Museums Differently, p. 6. 

48 Hilde Hein (2000) The Museum in Transition: a Philosophical Perspective, och m.fl. Om 
virtualitet se Henning (2006a) “The word ‘virtual’ is often used to describe the represen-
tation produced in these (new digital) media as a world separate from, and substituting 
for, concrete reality.” (p. 71) (Inom parentes i citatet finns mitt förtydligande.) Se även 
Hein (2006). 
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ning – visuell populärkultur. Det finns olika tillvägagångssätt att söka tyd-
liggöra motsättningarna och spänningarna genom att t.ex. ta hjälp av kate-
goriseringar och metaforer, med förbehåll för att dessa har olika innebörd 
för olika läsare. Jag tar här utgångspunkt i Magdalena Hillströms figur, 
men använder till viss del några andra ord.49 

Besökarorientering 

Medborgarbildning Skådespel 
(Elev, medborgare, (Konsument, åskådare på den 
deltagare) upplevelseindustriella marknaden) 

Lärdoms-  Spektakel/ 
institution  Upplevelse- 

  kultur 

Sakarkiv Skattkammare 
(Forskare, vetenskaplig (Specialister, rara, unika 
dokumentation) autentiska ting) 

Samlingsorientering 
 
Figur 1. Bearbetning av Hillström (2006) s. 365. 
 
De två huvudmotsättningarna i synsätt i figuren utgörs av: 
1) den mellan samlingsorientering och besökarorientering (lodrät axel),  
2) den mellan lärdomsinstitution och spektakel/upplevelsekultur (vågrät 

axel).50 

                       
49 Hillström (2006) s. 365 f. Figuren används även i Svante Beckman & Magdalena Hill-

ström, ”Museets självbilder”, i Palmqvist & Beckman (red.) (2003) Museer och framtids-
tro, s. 253 och i Aronsson (2004) Historiebruk: att använda det förflutna, s. 163. 

50 Angående begreppet “spektakel” hänvisar Hillström (2006) s. 364 till Pierre Guillet de 
Monthoux (1998). En intressant infallsvinkel på Spectacles of Exhibition and Displays, 
med rötter tillbaka till 1920-talet, ges även i Nick Prior (2006) ”Postmodern Restructu-
rings”, i Macdonald (ed.) p. 514-518. Se även Nicholas Abercombie & Brian Longhurst 
(1998) Audiences: a Sociological Theory of Performance and Imagination, vilka identi-
fierar en framträngande spectalization i rum och hos personer. Emma Barker anför att 
begreppet utvecklats ur den marxistiska kulturkritiken, inte minst genom Guy Debords 
ofta refererade bok The Society of the Spectacle (första gången publicerad 1967), som 
kritiserar den ökande kommodifieringen och byråkratiseringen av vardagslivet. (Barker, 
ed.) Contemporary Cultures of Display,1999, p. 17.) ”The Spectacle is not a collection of 
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I korsvägen mellan de två huvudmotsättningarna framträder fyra idealty-
per: Medborgarbildning, Skådespel, Sakarkiv och Skattkammare. I figuren 
har jag under idealtyperna inom parentes satt in de främsta aktörerna. Det 
har under museernas tillväxthistoria funnits spänningar och förskjutningar 
mellan de fyra idealen.51 

Den äldre traditionen av samlingsorientering, i figurens nedre del, med 
idealtyperna Sakarkiv respektive Skattkammare står i motsättning till be-
sökarorienteringen, med idealtyperna, som Hillström benämner, ”Folkbild-
ningsanstalt” respektive ”Historieteater”, men som jag kallar ”Medborgar-
bildning” respektive ”Skådespel”. Museernas auktoritet och legitimitet har 
länge varit just samlingsorienteringen, framförallt samlingars autenticitet.52 
Det som dock händer under senare decennier är att en förskjutning mot 
besökare och iscensättning av föremål många gånger blir viktigare än det 
som ställs ut och berättande presentation ersätter alltmer det objektcentre-
rade exponerandet.53 Den övre vänstra delen i figuren ”Medborgarbild-
ning” kommer här att vara den ”idealtyp” som avhandlingen mest kommer 
att kretsa kring. I min egen tolkning kommer den att handla om bildande 
erfarande, tillgänglighet för en mångfald besökare, en idealtyp som är dy-
namisk och inte statisk och som har ett demokratiserande syfte. Men, som 
också kommer att visa sig, kan även ett sådant synsätt på museipedagogik 
luta sig mot idealtypen ”skådespel” och, med professorn i performance 
studies Barbara Kirshenblatt-Gimblett, låta förstå att spektakel är komplext 
och kan ha en potential att skapa bildande erfarenheter.54 

Ett flertal forskare påvisar att den flerdubbla funktion som museer har 
idag är ett internationellt stort problem: dels den vetenskapligt inåtriktade 

                                                                                                                          
images; it is a social relation between people that is mediated by images.” (Debord, 
1967/1983, övers. Ken Knabb, s. 4.) 

51 Motsättningar inom museer skildras på flera olika sätt i olika källor. Redan 1914, enligt 
Lundberg & Ågren (1999) s. 13, talar Karl-Erik Forslund i Hembygdsvård om folkbild-
ningsideal (företrädd av folkhögskolan) i kontrast till lärdomsideal i olika utställnings-
former. Här kanske man kan tala om graden av formalisering inom olika former av ut-
ställningsspråk. (Se vidare om Artur Hazelius – längre fram i kapitlet.) Lisa C. Roberts 
talar i From Knowledge to Narrative: Educators and the Changing Museum (1997) om 
olika uppfattningar om museernas funktioner i USA. Särskilt tar hon upp konflikten mel-
lan popularisering och lärdom/vetenskap (Popularization versus Scholarship): “Although 
this struggle appears to be about defining the nature of museum education, it is also in 
effect about redefining quintessential features of the institution – from the power struc-
ture it upholds to the manner in which objects are interpreted and experienced.” (p. 21).  

52 Hein (2006) p. 144.  
53 Palmqvist (2003) ”Utställningskonst – science eller fiction”, i Palmqvist & Beckman, s. 

273. Se även vidare nästa kapitels avsnitt “Performativitet, berättelser och utställningar”. 
54 Kirshenblatt-Gimblett (1998) Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage. 
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funktionen, som främst innehåller frågor om insamling och bevarande, och 
dels den funktion som här är särskilt i fokus – den utåtriktade och kommu-
nikativa.55. Den utåtriktade funktionen i figuren, kallad besökarorientering, 
tycks vara det som museer idag rör sig alltmer emot. Hur rörelsen tar sig 
uttryck har även att göra med den paradox eller ambivalens som ligger i 
museets roll och uppgift som offentlig angelägenhet, nämligen att dels 
gestalta stabilitet, autenticitet och stora berättelser och samtidigt erbjuda 
publiken utmaningar och mångfald. Museipedagogiken finns i ett spän-
ningsfält mellan tradition och förnyelse, mellan beständighet och nya ut-
maningar. Förnyelse och nya utmaningar handlar dessutom i hög grad om 
hur museer förhåller sig till teknologisering, allt större samhälleliga infor-
mationsmängder, effektivisering, globalisering, marknadisering etc. 

Förändringstendenser inom museer och utställningar får betydelsefulla 
konsekvenser. Speciellt rör det sig om ett skifte från föremålscentering och 
samlingar till en betoning på besökare och vad de erfar. Denna förskjut-
ning, varom mer presenteras i nästa kapitel, återges ibland genom att citera 
Stephen E Weil: ”From being about something to being for somebody”.56 
Denna förskjutning utmanar i sin tur museers kunskapsteoretiska och este-
tiska grundvalar.57 

Museer, profession och skola i Sverige  
De kulturella förändringar och tendenser som ovan har sammanfattats och 
exemplifieras skapar utmaningar för museipedagogiken och kan komma i 
konflikt med traditioner och trögrörlighet. Här kommer jag specifikt att 
inrikta mig på några svenska förhållanden av betydelse för museipedago-
giken. Samtidigt avser avsnittet att ge en bakgrund och inramning till det 
femte kapitlet om svenska museipedagogers uppfattningar om museipeda-
gogik.  

                       
55 Bland andra Roberts (1997) p. 159, Per-Uno Ågren & Sophie Nyman (red.) (2002) Mu-

seum 2000. Confirmation or Challenge? p. 285, Weil (2002), Macdonald & Fyfe, (eds.) 
(1996) och Peter van Mensch (ed.) (1989) Professionalising the Muses: The Museum 
Profession in Motion, p. 13. I Sverige pågick t.ex. under 60- och 70 talen, bl.a. under 
museiutredningens tolv år långa utredningstid, en strid om det var kulturminnesvården 
eller publikverksamheten som skulle få dominera. (Se bl.a. Sten Rentzhog ” 70-talets 
museum – 25 år efteråt”, i Nordisk Museologi 1996-1, (s. 23-30). 

56 (2002) p. 28. Se även John H. Falk, Lynn D. Dierking, & Susan Foutz (2007) In princip-
le, In Practice: Museums as Learning Institutions, “…from collecting and preserving to 
educating.” (p. xvi). 

57 Hein (2000).  
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Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 äger stora omvandlingar i det 
svenska samhället rum. En betydande folkomflyttning sker mellan land 
och stad och även till USA, industrialismen och den tekniska utvecklingen 
accelererar, olika bildningsrörelser växer fram parallellt och i samarbete 
med de nya folkrörelserna. Det är en tid då gammalt och nytt bryts mot 
varandra. Flera större museer öppnas i Stockholm: Naturhistoriska Riks-
museet 1831, Nationalmuseum 1866, Biologiska museet 1893, Tekniska 
museet 1924, m.fl. Under samma tidsepok växer det upp museer på flera 
andra håll i Sverige,58 t.ex. var Georg Karlin betydelsefull för framväxten 
av det som sedan blev Kulturen i Lund. Fornminnesföreningar bildades, i 
vilka flera av länsmuseerna har sitt ursprung. Intresset för folkkultur och 
fornhistoria bidrar till framväxten av hembygdsgårdar och hembygdsmu-
seer.59 Länsmuseerna, eller de så kallade regionmuseerna, har en lång tra-
dition av pedagogisk verksamhet för barn och unga: “…museilektorer och 
andra pedagoger har varit verksamma nästan lika länge som det funnits 
regionala museer”.60  

Artur Hazelius pionjärgärning under 1800-talets senare del finns om-
skriven i många olika skrifter, även utländska.61 Hans livsverk att ge liv åt 
det förflutna resulterade i grundandet av Skansen (1891) och Nordiska 
museet (1907) och kan ses som en viktig del i den nationalism och Skan-
dinavism som präglade denna tid.62 Vid Världsutställningen i Paris 1878 
deltog Hazelius med sin skandinavisk-etnografiska samling. Hans utställ-
ningssätt – med interiörer, modeller och sättet att ge liv och rörelse åt ma-
terialet – rönte stort internationellt rykte. Utställningsformen blev banbry-
tande inte bara för de kulturhistoriska men också för de naturhistoriska 

                       
58 Se vidare t.ex. Carlén (1990) (s. 41-47) och framförallt Kerstin Arcadius (1997) Museum 

på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien. 
59 Maria Björkroth (2000) Hembygd i samtid och framtid 1890-1930. En museologisk studie 

av att bevara och förnya. Hennes avhandling är den första i svensk museologi och be-
handlar just den svenska hembygdsvårdsrörelsens framväxt under slutet av 1800-talet 
och fram till 1930-talet. ”Hembygdskunskap blev ett ämne i folkskolans läroplan 1919.” 
(s. 209). 

60 Statens kulturråd (2001) Regionala museer och nationell kulturpolitik. Mål, medel och 
framtid, s. 76. Ernst Klein var den första museilektorn i Sverige och Europa och enligt 
Nationalencyklopedin (http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=226094 den 9 juli 
2008) var han etnolog och museiman, amanuens vid Nordiska museet 1921-29 och mu-
seilektor där 1929-37. Vidare omtalas att han från början var journalist med anknytning 
till folkbildningsrörelsen och var föregångsman i fråga om museipedagogik i Sverige.  

61 T.ex. i Bennett (1995) p. 115 
62 I Ljung (2004/2008) kapitel 2 har jag skrivit mer om Hazelius.  
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museerna.63 Skansen sägs vara världens första friluftsmuseum.64 Här ville 
han skapa ett Sverige i miniatyr, en mötesplats för kultur- och naturhistoria 
och genom folkfester och helgfirande skapa en fosterlandskänsla. Ett vik-
tigt publikt inslag under Hazelius museiexpansion var att anställa dalkullor 
på Skansen som biljettförsäljare och vakter. De skulle med sin klädsel och 
kulturella bakgrund åskådliggöra den kultur som han ville rädda åt framti-
den.65 

Det folkbildningsarbete som Hazelius genomförde torde ha inspirerats 
av bl.a. Ellen Key. Hon var författare och pedagog och i ett av hennes se-
nare verk finner man en intressant utopi om museer för barn.  

Vad m u s e i b e s ö k e n , angår så är vidare den rätta metoden att, så snart 
man kan tilltro barnen nog varsamhet, låta dem gå ensamma på muséet för 
att själva upptäcka och vid hemkomsten berätta.[…] Vad man för barnen 
som folkets skull måste fordra, är:  
1) att muséerna ha upplysande underskrifter under konstverken; 
2) att i stället för råa vaktmästare kunniga och upplysningsvilliga personer 

anställas. 
3) att en lättfattlig, rolig och billig översiktskatalog utarbetas. Förevisning-

ar böra däremot vara mycket sällsynta.66 

Att döma av Ellen Keys texter om folkbildning tycks visningar på museer 
under början av 1900-talet knappast vara till fördel för barnet. “Den peda-
gogiska lidelsen att förklara och utfråga är förkastlig. Sak samma med 
naturutrycket. Verket och naturutrycket måste stilla öva sitt inflytande.”67 
Hon vidhåller i boken, liksom i Barnets århundrade, sin kritik av tidens 
pedagogik präglad av kunskapsfragmentisering, formaliserade arbetssätt 
och föga hänsyn till barnens egna behov och intressen. Hon hade också i 
tidigare texter tagit upp frågor om bildning och smakfostran. Ellen Key 

                       
63 Se bl.a. Carlén s. 58-59, Björkroth s. 161-167, Kerstin Smeds (1996) Helsingfors – Pa-

ris: Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851-1900. 
64 I många källor står det att Skansen är världens första friluftsmuseum, men det har disku-

terats framförallt utifrån hur man definierar friluftsmuseum, folkmuseum eller open-air 
museum. Se t.ex. Hegard (1984) och Rentzhog (2007) Friluftsmuseerna: En Skandina-
visk idé erövrar världen, s. 57-61. 

65 Ingrid Bergman ”Dalkullorna – en viktig kategori”, i Hans Medelius, Bengt Nyström & 
Elisabet Stawenow-Hidemark (red.) (1998) Nordiska museet under 125 år, (s. 72-73). 

66 Ellen Key (1915) Folkbildningsarbetet. Särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling. 
En återblick och några framtidsönskningar, s. 21. Om Ellen Keys smakfostrande ideal – 
se vidare Anders Ekström, (1994) Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 
och 1800-talets världsutställninga,r s. 252-255 och Anna-Lena Lindberg (1991) Konst-
pedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna strategier, s. 190-207. 

67 Key (1915) s. 23. 
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levde och verkade i en tid då det bland skolfolk finns ett intresse för den 
reformpedagogiska rörelsen eller progressivismen. Vid denna tid hade 
några av Deweys texter översatts till svenska, tidigare än till något annat 
språk. Dewey som är en av nittonhundratalets mest inflytelserike pedago-
giska tänkare verkade för en skola i demokratisk anda och en skola som 
förberedelse för livet i hela sin mångfald.68  

Samhällsförändringarna bidrar till omvandlande och växande krav på 
kunskap och lärande. Det ställs krav på att ständigt lära om och andra krav 
på kunskap om att leva som medborgare i ett alltmer differentierat och 
osynligt samhälle. Retoriken i utbildnings-Sverige det senaste decenniet 
har präglats av begrepp som livslångt lärande. Idén om det livslånga läran-
det har även förts fram av EU, OECD och Unesco, som samtliga betonar 
betydelsen av att engagera diskriminerade folk- och samhällsgrupper.69 

Museiutredningen 1994 framhävde särskilt att museerna borde anpassa sin 
pedagogik till skolan och läroplanerna.  

Museipedagogiken har haft och har en relation till skolan, vilket kan be-
lysas med två citat: 

Museibesök anordnas av skolor i allt större utsträckning för att göra under-
visningen åskådlig o. intresseväckande.70 

De flesta museibesökare är i Sverige i åldern 7 till 14 år – det är den grupp 
som har flest besökare per capita och år. En stor del av de här besöken sker 
i skolans regi.71  

Citaten skrevs med nästan 50 års mellanrum, 1946 respektive 1994, och 
visar på museernas betydelse för skolorna men också skolornas betydelse 
för museerna. Och så här skrev man om museibesök i Psykologisk Peda-
gogisk Uppslagsbok år 1944: 

I sin strävan att göra undervisningen konkret och intresseväckande har sko-
lan alltmer kommit att utnyttja det rika studiematerial som våra museer 
rymmer. Museernas föremål berättar ofta bättre än vad läraren kan göra 

                       
68 Se vidare kapitel 4. 
69 EU:s och Unesco:s hemsidor. Gabriella Stöger & Anette Stanett (red.) (2001) Museer, 

brobyggare och livslångt lärande. Erfarenheter från fem länder. Under 1998-2000 på-
gick EU-projektet Museums, Keyworkers and Lifelong Learning inom EU:s vuxenutbild-
ningsprogram Socrates. Sverige genomförde tillsammans med fyra andra europeiska län-
der arbeten i olika kulturella sammanhang, med olika former av samarbete mellan muse-
er och brobyggare. Se vidare nästa kapitel om begreppet livslångt lärande. 

70 Psykologisk Pedagogisk Uppslagsbok (1946) s. 2116 
71 SOU 1994:51 Minne och bildning, s. 104.  
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med ord och har ett stort värde som komplement till det talade och tryckta 
ordet, inte minst då det gäller att 'forma bilden av en gången tid' eller att 
låta de unga följa t.ex. de tekniska framstegen på skilda områden.72  

Det var inte förrän på 1960-talet som svenska museer blev föremål för ett 
mer omfattande reformtänkande samtidigt som den utåtriktade pedagogis-
ka verksamheten ökar betydligt. Man kan se att detta sker parallellt med, 
eller i samma tidsanda som, flera skolreformer i Norden genomförs. Det 
var också under detta årtionde som man starkast föreställde sig att utbild-
ning kan planläggas, genomföras och kontrolleras av staten.73 

Museiutredningen (MUS 65) utkom med tre betänkanden 1972-74. I ett 
av betänkandena fokuseras museernas utställningar och publika verksam-
het och påpekas en del brister: 

De saknar i många fall möjlighet att bedriva utåtriktad verksamhet, som 
förmår nå mer än begränsade grupper av människor. Medel saknas allmänt 
för en uppsökande verksamhet eller för att i museerna introducera nya 
grupper av besökare. En förnyelse och en förstärkning av de lokala och re-
gionala museernas utställnings- och undervisningsverksamhet måste be-
traktas som den för svenskt museiväsende mest angelägna frågan.74  

Något som utredningen resulterade i var starten för försöksverksamheten 
med Riksutställningar och tillkomsten av Statens kulturråd medan frågan 
om den utåtriktade verksamheten som den mest angelägna synes bli nag-
gad i kanten. I utredningen berörs museiforskningen mycket kort. Utred-
ningen får dock återverkningar bl.a. på kulturminnesvården och centralmu-
seernas organisation.75 

Under 1970- och 80-talen utvidgas synen på kulturarvet. Hela den geo-
grafiska, sociala och kulturella miljön anses ingå i det kulturella arvet och 

                       
72 Psykologisk Pedagogisk Uppslagsbok (1944) s. 1257 
73 Vid samma tid sker också en likartad utvecklingsinriktning inom konstmuseerna i USA, 

anför Emma Barker (ed.) (1999), p. 25. De hade tidigare blivit kritiserade för att vara eli-
tistiska och exklusiva institutioner. Men museerna börjar från slutet av 60-talet att ut-
veckla undervisningsprogram och andra möjligheter för publiken i avsikt att bli mer de-
mokratiska.  

74 Museerna (SOU 1973:5) s. 204. (MUS 65) (MUS 65´s övriga delar heter Kulturminnes-
vård (SOU 1972:45) och Utställningar (SOU 1974:43). Jag refererar inte till dessa två 
övriga delar i denna framställning.) 

75 Göran Rosander, Museet som makt och motstånd (1996a) s. 16-19 och i Rosander i SOU 
1994:51, bilaga 3. 
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museernas ansvarsområde breddas betydligt.76 Detta sker, som presenterats 
i föregående avsnitt, parallellt med en vidgad syn på museibegreppet. Det 
viktigaste som sedan händer under 90-talet på museiområdet, från politiskt 
håll, är den s.k. Museiutredningen 1994, Minne och bildning.77 Utredning-
ens övergripande syfte var att göra en översyn av museernas mål- och 
strukturfrågor. Museiutredningen talar om ett uppdrag, ett nationellt upp-
drag, som förenar alla museer. Det gemensamma uppdraget består i att 
utgöra samhällets kollektiva minne. Museisystemets syfte är att verka för 
bildning så att kunskaper och erfarenheter används i samhällslivet. De stat-
liga insatserna skall strategiskt disponeras så att museisystemet i sin helhet 
fullgör bildningsuppgiften och utvecklas till ett väl fungerande, levande 
och använt kollektivt minne.78 Med museisystem menas här alla landets 
museer. Det är alltså bildning som omnämns och förkunnas vara museer-
nas huvuduppgift, och det mycket kraftfullt: 

Museiutredningen vill med största tyngd och kraft betona att museernas 
huvuduppgift är bildning. Det som görs inom museisystemet skall ha som 
främsta uppgift att aktivera det kollektiva minnet så att medborgarna i hela 
landet kontinuerligt kan utveckla kunskaper, färdigheter och berikande up-
plevelser.79 

Museiutredningen följdes av Kulturutredningen.80 De kulturpolitiska må-
len gäller för verksamheter inom hela kultursektorn. I stort är de jämförba-
ra med 1974 års kulturpolitiska mål med den skillnad att 1995 kommer 
kulturarv och bildning in som begrepp. 

                      

Målen för den nationella kulturpolitiken är: 
– att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 

använda den, 
– att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt till eget skapande, 

 
76 Annika Alzén, i Alzén & Hillström, (red.) (1999) Kulturarvet, museerna och forskningen, 

s. 198. Se även Aronsson (2004) och Palmqvist & Bohman (2003) Museer och kulturarv. 
En museivetenskaplig antologi. 

77 Minne och bildning, Museerna uppdrag och organisation, SOU 1994:51. I Ljung 
(2004/2008) noteras att Minne och bildning publicerades två år efter betänkandet inför 
skolans nya läroplaner – Skola för bildning (SOU 1992:51) – dock utan att göra någon 
koppling till detta.  

78 SOU 1994:5, s. 41. 
79 a.a. s. 24. 
80 Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84. 
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– att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och där-
igenom motverka kommersialismens negativa verkningar, 

– att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället, 

– att bevara och bruka kulturarvet, 
– att främja bildningssträvandena samt 
– att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer 

inom landet.81 
 
Dessa mål som handlar om att främja och ge möjligheter till att alla får 
tillgång till kulturen är i mångt och mycket pedagogiska frågor. Flera av 
målen ligger i linje med t.ex. artikel 31 i FN:s konvention om barnets rät-
tigheter: ”…att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet…”.82 
Även i den svenska skolans läroplaner finns en samstämmighet om med-
borgarbildande värden såsom förståelse, respekt och tolerans för skillnader 
och mångfald.83 De kulturpolitiska målen är styrande än idag på så sätt att 
de ofta ingår i museernas egna verksamhetsplaner och skrivs fram i de 
statliga museernas regleringsbrev. I denna avhandling tangeras frågor om 
kulturpolitikens betydelse för museipedagogisk teori och praktik, men 
utgör ingen huvudfråga.84 Nyligen har en ny kulturutredning lagt fram sitt 
betänkande över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer.85 De 
offentliga måldokumenten för museers uppdrag, som både förvaltare och 
omvandlare av kulturarv, kan ses som ett slags samhälleliga politiska mål-
sättningar. Men i jämförelse med skolan så har inte museer styrinstrument 
i form av läro- och kursplaner och inte samma krav på uppföljning och 
utvärdering. Det kan dock knappast påstås att musei- och kulturutredning-
arna bidragit till att bildningsfrågor fått en mer framskjuten plats i svensk 
museipolitik. 

                       
81 Se Propositionstexten för Kulturpolitiken: Prop.1996/97:3. Genom 1996 års kulturpoli-

tiska beslut (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129) lades inriktningen 
för kulturpolitiken fast. Se Kulturutskottets betänkande 1996/97:3: 
(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=199
6/97:KrU1 den 4 maj 2009). 

82 Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter. (2006) s. 48. 
83 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo94 och 

Lpf94) (1994). 
84 Jämför t.ex. Hooper-Greenhill (2007a) p. 18 f, Hooper-Greenhill (2000/2002) p. 19 f.  
85 SOU 2009:16 Betänkande av Kulturutredningen. Såsom jag anade anger den nya kultur-

utredningen, med ett begränsat statligt reformutrymme, avreglering och marknadsliberala 
krafter, ett annat synsätt på offentlig kultur jämfört med de senaste decennierna.  
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FUISM (Föreningen för undervisning i svenska museer) är en förening 
som tillkommit specifikt genom ett intresse för pedagogiken på museer. 
Bengt Lundberg och Per-Uno Ågren skriver 1999 att: 

Utan överdrift kan sägas, att det är inom denna organisation som den mest 
livaktiga diskussionen och handlingskraftiga reformverksamheten utveck-
lats, när det gäller museernas förmedlingsarbete. Internt i museerna är det 
uppenbart att det är den museipedagogiska reflexionen som skapat en med-
vetenhet om utställningars kommunikativa problematik.86  

FUISM bildades efter en konferens på Julita gård 1968. Från 60-talet bör-
jade museernas personalstyrkor att bli större och den utåtriktade verksam-
heten ökade i omfattning. Arbetsuppgifterna blev alltmer specialiserade 
och utställningar utvecklades i mer pedagogiska former och ofta med stör-
re inriktning på skolan. Då ingen adekvat utbildning fanns för denna typ av 
verksamhet ansåg pedagogerna att nya typer av tjänster borde tillsättas. 
Det fanns även ett stort behov av utbyte av erfarenheter och av fortbild-
ning.87 Under slutet av 60-talet utökas barnverksamheten t.ex. vid Moder-
na museet, Nordiska museet och Stockholms stadsmuseum med verkstäder 
eller andra aktivitetsfrämjande insatser. De radikala utställningsåren i slu-
tet på 1960-talet finns beskrivna i några texter med museipedagogiska in-
slag. Rosander skildrar t.ex. kreativiteten vid Moderna museets verkstad 
och påminner om att den då nye chefen på Stockholms Stadsmuseum såg 
museet som “en estrad för opinionsbildning”.88 Helena Friman, då pedagog 
på Stadsmuseet, skriver bl.a. så här om tidsperioden: 

Vi som arbetade med undervisning på museet ville tala klarspråk om makt-
förhållanden och berätta om de ekonomiska, politiska och sociala orsaker-
na till historiska händelser.89 

Även om många museer växte fram kring förra sekelskiftet så är det inte 
förrän cirka 1969 som begreppet museipedagog dyker upp i svensk text. 
Via korrespondens med Boel Hazelius på Svenska Akademiens ordboks-
redaktion har jag fått följande information: 

                       
86 Lundberg & Ågren (1999) s. 14. I Ljung (2004/2008) finns en utförligare presentation av 

FUISM. De pedagoger som ingick i enkätstudien, vilken kommer att diskuteras i kom-
mande kapitel 5, var medlemmar i FUISM. 

87 Se bl.a. Lena Boëthius (1983) ”Fuism – en kort historik”, i Svenska museer 1983/4, s. 37-
38. 

88 Rosander (1996) ”Museerna och tidsandans förändring”, i Nordisk Museologi 1996/1, s. 
16-18.  

89 Helena Friman (1996) Morfars Hus. Om att se det förflutna, s. 47. 
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De äldsta beläggen i våra samlingar är från 1969 resp. 1985 (se nedan). Vi 
excerperar ju ett urval av texter och det är inte särskilt troligt att vi lyckats 
fånga upp de allra första beläggen, men dessa årtal bör ge en fingervisning 
om när orden dyker upp i svenskan.  

'Vi undervisar blivande historielärare om kulturhistoria ... elever från Lä-
rarhögskolan i Malmö undervisas i museipedagogik.' Kulturen. En årsbok. 
1969, s. 8.90  

'SVERIGES TEKNISKA MUSEUM söker TVÅ MUSEIPEDAGOGER' 
Annonsrubrik i Dagens Nyheter 8/8 1985, s. 39 

Belägget från 1969 visar alltså att begreppen troligen börjar förekomma i 
svensk text ungefär vid samma tid som FUISM börjar etableras. En intres-
sant nordisk jämförelse kan ges med ett exempel från Danmark: 

For 25 år siden blev det for første gang lovfæstet, at museerna skulle 
ansætte folk til at varetage formidlingsasrbejdet. Ordet museumspædagog 
blev opfundet ved denne lejlighed.91 

Detta skrevs 1994 i Dansk Tidskrift for Museumsformidling och då var ”25 
år siden” år 1969 – alltså ordet museumspædagog togs i Danmark i bruk 
samma år som ”museipedagogik” i Sverige. Men fastän att begreppen mu-
seipedagog och museipedagogik inte torde ha använts i text tidigare i dessa 
två länder så har det funnits utåtriktad och pedagogisk verksamhet på mu-
seerna tidigare i historien, även om det kan konstateras att denna verksam-
het i ringa mån är dokumenterad. 

Beskrivningen av vad museipedagogik är och kan vara har konsekven-
ser för hur man betraktar yrket museipedagog. Det är främst från och med 
1960-talet som museerna utvecklar sin publika verksamhet. Utställningar 
utvecklar sina pedagogiska former och barnverksamheter växer fram. Ett 
antal förändringstendenser sammanfaller i tiden. Frågan är hur beroende 
tendenserna är av varandra. Museer med sin starkare publikorientering 
växer och 1969 grundas, som nämnts tidigare, science center-förebilden 
Exploratorium.92 Ungefär vid denna tid blir de yrkesverksamma peda-
gogerna aktörer i organisations- och fackförbund. FUISM och fackför-
                       
90 E-postkorrespondens med Boel Hazelius på Svenska Akademiens ordbok den 2 decem-

ber, 2003. 
91 Författare till dessa ord var Inge Adriansen, Sønderborg Slot, facklärare i historia och 

filosofie doktor i nordisk folkemindesvidenskap. Förord i nummer 14, 1994, Dansk Tid-
skrift for Museumsformidling. 

92 Se kapitel 4. Exploratoriums pedagogiska sida: (www.exploratorium.edu den 5 maj 
2009). 
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bundet Sveriges Museimannaförbund bildas. Det är också först då som 
museipedagog dyker upp i svensk text och svenska museer och föranleder 
mer omfattande reformtänkande. I ett av betänkandena från MUS 65 an-
förs t.o.m. att museernas utåtriktade verksamheter är den mest angelägna. 
Men hur omsätts dessa och senare reformtankar i praktisk handling? Hur 
gestaltas i pedagogisk praxis uppmaningarna från Museiutredningen om att 
fullgöra bildningsuppgiften eller kulturpropositionens anmodan om att 
ställa museipedagogikens uppgift i centrum? Om detta saknas djupare kun-
skap.  

Frågan om museipedagog är en profession är ständigt aktuell. Begrep-
pet profession kan ges olika innebörd. Professionaliseringen inom museer, 
generellt och internationellt får museipolitiska konsekvenser. Men hur 
museiprofessionernas framväxt i Sverige ser ut och vad det betyder för 
museipedagogiken har ännu inte studerats.93 Här tas helt kort upp de krite-
rier som samhällsvetenskapliga professionsforskare brukar tillskriva ett 
professionellt yrke.94 Kriterierna jämförs gentemot museipedagogyrket, 
bland annat såsom jag har uppfattat det i enkätstudien som presenteras i 
Ljung (2004/2008):  
 
– Yrket har en vetenskaplig grund, inklusive yrkesspråk. /Det har inte mu-

seipedagogerna (ännu), och sällan krav på specifik utbildning.  
– Yrket har någon slags legitimation (inträdeskrav). /Nej, inte musei-

pedagoger. 
– Yrket har etiska riktlinjer inklusive sanktionssystem. /ICOM:s yrkes-

etiska regler skulle kunna preciseras för museers olika professioner. 
– Yrkesmässig autonomi. /Vilken handlingsfrihet som pedagogerna har i 

sitt arbete varierar. Självständigheten eller friheten i yrkesutövandet är 
något som ett par pedagoger nämner i sina beskrivningar av yrket. “Fri-
het under ansvar”, som en pedagog uttrycker det.95 Men det kan också 

                       
93 Jämför Hillström (2006) s. 264 (se not 29). Mer om professionalisering av museimanna-

yrket se Arcadius (1997) och om profession i friktionen mellan vetenskap och utställning 
i Jenny Beckman (1999) Naturens palats: nybyggnad, vetenskap och utställning vid Na-
turhistoriska riksmuseet 1866-1925. För en diskussion om professionalism och etiska 
koder se Hein (2000) p. 91 f. samt för definition av profession, not 8 p. 166 i samma käl-
la. 

94 Om professionskriterier se t.ex. Gunnel Colnerud & Kjell Granström (2002) Respekt för 
lärare. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Jämför även van Mensch (1989) (ed.).  

95 Ljung (2004/2008) kapitel 5. 
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diskuteras hur självständiga, eller autonoma, museipedagoger är i rela-
tion till andra yrkesgrupper. 

 
Ur ett professionaliseringsperspektiv är flera aspekter av ICOM:s musei-
definition intressanta, såsom att man identifierar museum som en public 
service institution med en klar kommunikationsfunktion och att verksam-
heten ska ledas av yrkesutbildad personal. Där uppges även att musei-
personalen ska ha fått specialiserad utbildning eller ha motsvarande prak-
tisk erfarenhet. Så är inte fallet när det gäller museipedagoger.96 Redan i 
MUS 65, liksom i Museiutredningen 1994, och påtagligt i mina enkätsvar, 
anges att det behövs fortbildning för museernas personal. Men när det 
gäller professionaliseringssträvanden inom det här yrket så är det kompli-
cerat och bör ses i relation till övriga professioner inom museet. Många 
museipedagoger saknar formell pedagogisk utbildning men samtidigt har 
de allra flesta en akademisk ämnesbakgrund i t.ex. arkeologi, konstveten-
skap, historia med mera. Museipedagogers profession och yrkesroll kom-
menteras i kapitel 5. 

Bland olika perspektiv som anläggs på museer, vare sig perspektiven är 
distanserat abstrakta och teoretiska eller konkret praxisnära, torde idag 
finnas en övervägande del som vill framhäva museers pedagogiska och 
kommunikativa roll. Det kan betyda att pedagogisk verksamhet idag kan 
ses som en av museernas primära funktion.97  

Museers pedagogiska roll fortfar att vara mångtydig. Vissa tillskriver 
museet som helhet denna roll medan andra definierar den pedagogiska 
rollen som museipedagogik och avser då det arbete som utförs av speciali-
serad museipersonal.98 Denna avhandling pendlar mellan dessa båda bety-
delser, då begreppet museipedagogik kan vara tänjbart. Innehållet i muse-
ers pedagogiska roll omfattas av pedagogisk verksamhet som är komplex 
och mångsidig. I vid mening kan sägas att allt som angår eller berör besö-
kare är fokus för museipedagogik. Museers pedagogiska roll och dess 
verksamhet kan omspänna hela spektrum av pedagogiska handlingar – från 
idé till utvärdering. Förutom besökarnas fysiska möten med utställningar 
och museer kan verksamheten t.ex. innefatta medverkan i eller produktion 
av utställningar och utställningskataloger, lärarhandledningar eller webb-
sidor för virtuella eller potentiella besökare. Vad svenska museipedagoger 
anser att museipedagogik kan innehålla och hur det kan definieras kommer 
jag att diskutera i kapitel 5. 
                       
96 a.a. 
97 Weil (2002) Hein (2000) och (2006) Hooper-Greenhill (2007a). 
98 Hooper-Greenhill (2007a) p. 4. 
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I källor som beskriver den historiska framväxten av museerna har jag 
inte funnit särskilt mycket om det som skulle kunna kallas museipedagogik 
eller om det som besökare möter eller får vara med om på museer.99 Bilden 
av museipedagogikens traditioner fortfar att vara diffus. Förutom knapphe-
ten på museipedagogisk relevant litteratur är museer och dess verksamhe-
ter i hög grad olika och varierar alltmer i form och innehåll. Det kan även 
konstateras att de förändringstendenser inom museer som jag beskriver i 
Ljung (2004/2008) har förstärkts i flera avseenden. Avsikten med detta 
kapitel har varit att visa komplexiteten i olika synsätt på museer och dess 
roller. Synsätten är, bland andra faktorer, även betingelserna för vad och 
hur något väljs ut att vetenskapligt studeras. I nästa kapitel avser jag att 
diskutera något av det som väljs ut – som skulle kunna benämnas musei-
pedagogisk forskning. 

                       
99 Hooper-Greenhill anför att mycket få författare som forskar om museipedagogik har 

integrerat historiska perspektiv i sina analyser. Hooper-Greenhill (2007b) ”Education, 
Postmodernity and the Museum”, in Knell et al. (eds.) (2007), p. 368. 
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3. Museipedagogisk forskning – ett område 
under utveckling 

Förändringar i kultur och samhälle och olika synsätt på museer och deras 
roller påverkar den museipedagogiska forskningen. Det utvidgade musei-
begreppet samt rörlighet inom och mellan olika vetenskapliga discipliner 
är ytterligare omständigheter som gör forskning om museipedagogik än-
mer komplex. I detta kapitel behandlas några tendenser inom senare mu-
seipedagogiskt orienterad forskning, i vid bemärkelse.100 Jämförelser mel-
lan olika tvärvetenskapliga studier med anknytning till museipedagogik 
blir inte särskilt meningsfulla då metodologi, perspektiv och termer är rela-
tivt olika och ofta knapphändigt återgivna.101 Dessutom varierar högst på-
tagligt fokus, betingelser för och innehåll i det som studeras. Konsekven-
serna blir, och då empiriska studier är relativt sällsynta, att det som presen-
teras i kapitlet snarare främst ska ses som exempel på begrepps- och idé-
planet. Den senaste museipedagogiskt relevanta forskningen har granskats 
utifrån om den skulle kunna berika en kommunikativ referensram för mu-
seipedagogiken. Exemplen utgörs främst av källor som ofta refereras till 
och kan ses som indikationer på vad som kan vara under utveckling inom 
kunskapsområdet. Exemplen har sammanförts i ett antal tematiserande av-
snitt nedan. Därutöver presenteras i kapitel 6, i avsnittet ”Begreppet expe-
rience inom museipedagogisk forskning”, ett urval exempel från forsk-
ningslitteraturen som har en särskild betydelse för avhandlingsrubrikens 
andra viktiga ord – erfarande. 

                       
100 I Ljung (2004/2008) finns en mer genomgripande orientering om forskning inom främst 

pedagogik och museivetenskap, utifrån skandinaviska och engelskspråkliga texter, som 
har relevans för museipedagogik. Där diskuteras även problematiken med att kunna ur-
skilja vad museipedagogik är eller kan vara. 

101 Jämför Jennifer A.Vadeboncoueur (2006) ”Engaging Young People: Learning in Infor-
mal Contexts”, in Green & Luke (eds.) (2006) Review of Research in Education, 30, p. 
242.  

 41 



 

Pedagogik, museologi och kulturarv 
Pedagogik som vetenskap har främst varit koncentrerad till skolans områ-
de och haft en nära anknytning och tidvis ett beroendeförhållande till ut-
bildningspolitiken. Pedagogik – sett som läran om uppfostran, undervis-
ning och bildning – slits mellan krav att både vara en professionsvetenskap 
och en kulturvetenskap med syfte att förstå hur människor, samhällen och 
kulturer utvecklas. Idag behandlar pedagogikforskningen även pedagogik 
utanför skolans väggar och består av ett myller av subdiscipliner och del-
områden, ofta med en tvärvetenskaplig prägel. I relation till denna peda-
gogiska mosaik har mina tidigare efterforskningar generellt sett visat att 
den pedagogiska forskningen och de pedagogiska institutionerna intresse-
rat sig föga för museipedagogik. Detta förhållande tycks hålla i sig, både i 
Sverige och internationellt, trots talet om och föreskrivande av livslångt, 
livsvitt och informellt lärande i en mångfald miljöer. Föreställningarna om 
innebörden i livslångt lärande är dock olikartade. Livslångt lärande kan 
t.ex. tolkas både som ett fritt erbjudande om att främja ett aktivt medbor-
garskap, t.ex. i form av studiecirklar, och som ett tvingande påbud om an-
passning till att hantera en globaliserad arbetsmarknad eller främja anställ-
ningsbarhet. 

Områden inom museipedagogisk forskning, vilka kan antas ligga peda-
gogik som vetenskap mest närliggande, är studier om lärande på museer 
och besökarstudier. Sådana studier tas upp i ett avsnitt längre fram i kapit-
let. Dessförinnan vill jag ge en orientering om museipedagogik i ett vidare 
forskningssammanhang. 

Inom flera tvärvetenskapliga discipliner har viss uppmärksamhet ägnats 
museiföremåls och utställningars kontextuella sammanhang och betydelse 
för besökare. Den gamla museologin, som enligt Vergo (1989) handlade 
för lite om museers syften och alltför mycket om metoder,102 ersätts allt-
mer av kritiska och teoretiska studier med större betoning på museiutställ-
ningars kulturella och sociala aspekter. Liksom inom flera kultur- och so-
cialvetenskapliga discipliner börjar frågor om representation och represen-
tativitet ställas. För museers vidkommande uppmärksammas mer och mer 
vad, hur och varför vissa föremål och artefakter och visst kulturarv insam-
las, bevaras och ställs ut.103 Därigenom synliggörs alltemellanåt även frå-
gor om museers ideologiska karaktär och relationen till olika maktord-
                       
102 Vergo (ed.) (1989) p. 3. I Ljung (2004/2008) redogörs för relationer mellan de svenska 

begreppen museiforskning, museivetenskap och museologi.  
103 Se flera artiklar i Macdonald (ed.) (2006) samt Wera Grahn (2006) ”Känn dig själv”: 

Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museipresentationer. (se vidare not 115 
om avhandlingen).  
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ningar och kulturpolitik.104 Om man kondenserar den museipedagogiska 
forskningsfrågan till frågor om mötet mellan besökare och museer/utställ-
ningar så blir emellertid slutsatsen att dessa frågor fortfarande i ringa grad 
blir belysta inom den museologiska/museivetenskapliga forskningen. 

Termen kulturarv förekommer allt oftare i diskussionerna om forskning 
och utbildning inom det museivetenskapliga kunskapsområdet. Kultur-
arvsbegreppet används alltmer frekvent både i Sverige (jämför t.ex. kultur-
arvspedagogik, kulturarvsvetenskap och diskussionen inom kulturvår-
den)105 och internationellt (cultural) heritage, främst genom organ som 
UNESCO och EU. I flera länder har även universitetsinstitutioner eller 
centra vuxit fram där man bedriver heritage studies och som i hög grad är 
tvärvetenskapliga. Från 1970- och 80-talen har, som tidigare nämnts, sy-
nen på kulturarvet vidgats och det institutionella ansvaret för kulturarv har 
successivt ökat.106 Begreppet kulturarv är mångsidigt och innebörden i 
begreppet varierar.107 Ibland begränsas kulturarv till att gälla fysiska läm-
ningar i miljön i form av bebyggelse, anläggningar, kulturlandskap etc. – 
det så kallade materiella kulturarvet. Men allt oftare sägs kulturarvet inbe-
gripa samhällets arv i dess vidaste bemärkelse, omfattande även det imma-
teriella såsom traditioner, idéer och värden som medvetet eller omedvetet 
övertas från tidigare generationer. ”…today it includes roots, identity, and 
sense of place and belonging.”108 Miljöer, artefakter och aktiviteter som 
tidigare inte tilldrog sig någon historisk uppmärksamhet blir idag alltmer 
institutionaliserat och organiserat som kulturarv. Den rikhaltiga floran av 
litteratur omkring kultur- och naturarv, och även tillkommande begrepp 
                       
104 Gordon Fyfe (2006) “Sociology and the Social Aspects of Museums”, i Macdonald (ed.) 

(2006), Henning (2006a), Bennett (1995), Hooper-Greenhill (1992).  
105 I en rapport av redaktörerna Alzén och Hillström (1999) problematiseras kulturarvsbe-

greppet och likaså i Alzén & Aronsson (red.) (2006) Demokratiskt kulturarv? Nationella 
institutioner: Universella värden: Lokala praktiker. 

106 Gösta Weissglas m.fl. (2002) Kulturarvet som resurs för regional utveckling. En kun-
skapsöversikt. s. 21. John Urry (1996) ”How Societies Remember the Past”, i Macdonald 
& Fyfe, (eds.) (1996). p. 52 f.  

107 Jämför Alzén (1996) Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevaran-
de i Norrköping 1950-1985. Aronsson anger i Alzén & Aronsson (red.) (2006) s. 2, ett 
som han kallar snävt kulturarvsbegrepp: ”kulturarv är det som skapas genom institutiona-
liserade praktiker som i egna och andras ögon syftar till att skydda, bevara och förmedla 
historiska artefakter och minnen”. Se även Hoelscher (2006) p. 198-218, och Björn 
Horgby & Dag Lindström (2002) ”Begreppet kulturarv – något för historievetenska-
pen?”, i Historisk tidskrift 2002:2 (s. 309-322) och Bernhard Eric Jensen (2009) 
Kulturarv: et identitetspolitisk konfliktfelt.  

108 Hoelscher (2006) p. 200. Se även Kirshenblatt-Gimblett (2006) ”World Heritage and 
Cultural Economics” in Karp et al. (eds.) (2006) för en intressant diskussion om Världs-
arv (World Heritage). 
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som historieanvändning, kulturarvsbruk och historiekultur, medför att 
forskningen blir ännu komplexare och mångdimensionell och museipeda-
gogisk forskning blir mer komplicerad att urskilja.109 

Som visas i detta kapitel är det museipedagogiska kunskapsområdet i 
högsta grad tvärvetenskapligt. Ett tvärvetenskapligt angreppssätt på musei-
forskningen menar jag att Macdonald uttrycker på ett målande sätt: 

…museums are a fertile field precisely because they can be tackled from a 
range of theoretical perspectives which cross many of the established divi-
sions of disciplines. […]They are like a kind of theoretical thoroughfare: 
place where unexpected meetings and alignments may take place.110  

Museer är ett fruktbart teoretiskt område som man kan gripa sig an från en 
rad olika perspektiv som korsar många av de etablerade vetenskapsindel-
ningarna. Forskningen är som en sorts teoretisk genomfartsled, en plats där 
oväntade möten och allianser kan äga rum. Macdonald pekar på att det är 
just i de tvärvetenskapliga teoretiska perspektiven, i en korsning mellan 
många av de etablerade vetenskaperna, som museer kan studeras på flera 
fruktbara sätt.111 Detta påstående gjordes för tretton år sedan och en hel del 
har hänt sedan dess. 

Kulturvetenskap och museipedagogik 
Flertalet vetenskapliga discipliner kan ha någon beröringspunkt med mu-
seipedagogiska frågor. Här berörs dock frågorna ur perspektiv inom kul-
tur- och samhällsvetenskap samt humaniora. Det kan vara problematiskt 
att söka klassificera olika tvärvetenskapliga och multidisciplinära kun-
skapsområden som kan relateras till museipedagogisk forskning då dessa 
inom olika länder och lärosäten benämns på många olikartade sätt och är 
mer eller mindre etablerade. Fokus och kunskapsteoretiska grunder varie-
rar. Beträffande kulturvetenskap i vid mening säger sig vissa forskare ha 
                       
109 Närliggande både kulturarvsforskning och museipedagogisk forskning finns den histo-

riedidaktiska forskningen som jag till viss del har bekantat mig med. Det torde finnas fle-
ra gemensamma forskningsfrågor inom forskningsinriktningarna som jag vill få tillfälle 
att utveckla i ett senare sammanhang, efter avhandlingen. 

110 Macdonald i Macdonald & Fyfe (eds.) (1996) p. 6. 
111 Flera sådana tvärvetenskapliga källor har redan nämnts eller refererats till i föregående 

kapitel om museers pedagogiska roll, vilka har betydelse för eller anger förutsättningar 
för museipedagogik. Det synes som att senare tids forskning i relativt stor utsträckning 
inspireras av eller mognar fram i förbindelse med kulturella och samhälleliga föränd-
ringstendenser. 
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sin tillhörighet inom kulturteori eller inom ett kulturteoretiskt kunskaps-
område eller culture studies medan andra hävdar att forskningsområdet 
eller perspektivet kan benämnas som postkolonialt, feministiskt, hermene-
utiskt, antropologiskt, poststrukturellt, semiotiskt etc.112 Inte förrän de se-
naste åren har museer och utställningar blivit föremål för så kallade kultur-
studier, det varierar hur kunskapsområdet benämns. Innehållet i analyser 
av kultur varierar alltifrån kultur som liv och levnadssätt till kultur som 
estetiskt verksamhet. Culture studies avser oftast ett öppet, tvärvetenskap-
ligt och multidisciplinärt fält. Det är inte meningsfullt att söka gå in på 
någon bestämd definition av culture studies, men jag vill utifrån mitt kun-
skapsintresse och för presentationens skull, pröva att tentativt urskilja fyra 
kategorier där museipedagogik vetenskapligt så smått börjar belysas:  
 
1) frågor om maktperspektiv och intersektionalitet,  
2) mångfald, identitet, tillgänglighet, 
3) kommunikations- och mediastudier,  
4) medborgarbildning och community.  
 
Inom kulturteoretisk museiforskning ges en ökad uppmärksamhet på frå-
gor om relationen styrningsmakt, museer och kulturpolitik.113 Museer kan, 
som redan nämnts, diskuteras i termer av att ha makt och auktoritet att göra 
urval av vad och hur något representeras och benämns.114 Dessutom kan 
den expanderande intersektionalitetsforskningen finna sin plats inom den-
na första kategori, med sökljuset inriktat på museibesökare. Intersektiona-
litet – där klass, genus, etnicitet, nationalitet och sexuell läggning ses som 
starkt sammanlänkande och inte som separata kategorier – tycks vinna viss 
terräng inom forskning om museer. Det finns en begynnande forskning om 
hur genus, manligt och kvinnligt, gestaltas och representeras inom museer 
och utställningar.115 Dock är studier av intersektionalitet eller kulturella 
                       
112 Macdonald (ed.) (2006). Utifrån svenska förhållanden ges en överblick över kulturstu-

dier i Bodil Axelsson & Johan Fornäs (red.) (2007) Kulturstudier i Sverige, s. 24, 349-
350, 365-367. 

113 Martin Hall (2006) ”The Reappearance of the Authentic”, in Karp et al. (eds.) (2006) p. 
74-75, Rhiannon Mason (2006) “Cultural Theory and Museum Studies”, in Macdonald 
(ed.) (2006) p. 23-24, Bennett (1995), Hooper-Greenhill (1992).  

114 Duncan (1995), Hooper-Greenhill (2000/2002). 
115 Det finns t.ex. i antologin Det bekönade museet: genusperspektiv i museologi och mu-

seiverksamhet (2005) (med redaktörerna Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling) en på-
börjad problematisering av relationen genus och museer. Wera Grahns avhandling (2006) 
”Känn dig själv”: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museipresentationer 
avser utställningar på Nordiska museet, främst ur ett genusperspektiv. Även om avhand-
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skillnader ur ett besökarperspektiv fortfarande sällsynta inom det som 
skulle kunna kallas museipedagogisk forskning.  

Detta leder in på den andra kategorin, där jag sökt fokus som ligger mer 
på besökare än på föremål och utställningar. Men jag finner ganska litet 
vetenskaplig text inom området museer med tyngdpunkt på kulturell 
mångfald (diversity), identitet eller kulturella skillnader (difference), trots 
att det har förekommit och förekommer många konferenser, seminarier 
och utställningar runt om i världen med dessa teman (dock mest utifrån 
utställningsinnehåll).116 Identitet är ett komplext begrepp som i forskning-
en ges olika innebörd i en mängd olika sammanhang, inklusive museer. 
Identitet kan ses som alltifrån – en politisk term inbegripande makt och 
konflikt – till individers kännetecken på hur de lever sina liv.117 Sharon 
Macdonald anger att museer kan ses som institutioner par excellence (utan 
jämförelse) för erkännande och identitet.118 Frågor om vad, hur och varför 
vissa artefakter eller visst kulturarv insamlas, bevaras, ställs ut och kom-
municeras kan anföras som identitetspolitiska frågor. Besökarnas identitet 
framhålls ofta som central i deras meningsskapande på museer.119 I viss 
mån sammanfallande med övriga kategorier finns frågor om museernas 
tillgänglighet, i vid bemärkelse. Hur ska man nå nya bredare befolknings-
grupper och hur ska medborgarna eller allmänheten kunna vara mer delak-
tiga i och ha inflytande över museiverksamheten? Termer som access och 
inclusion förekommer allt oftare i engelskspråklig litteratur.120 I den svens-
ka museiretoriken finner jag däremot att begreppet tillgänglighet ofta är 

                                                                                                                          
lingen inte direkt berör utställningar i förhållande till besökare så är den ett berikande 
tillskott i den vidare kontext inom vilken museipedagogisk forskning kan finnas.  

116 Ett av undantagen är Richard Sandell (2007) Museums, Prejudice and the Framing of 
Difference. (Se vidare not 151.) 

117 Se t.ex. Kirsten M. Ellenbogen, Jessica J. Luke & Lynn D. Dierking (2007) ”Family 
Learning in Museums Perspective on a Decade of Research”, in Falk et al. (eds.) (2007), 
Lynda Kelly (2007) Visitors and Learners: Adult Museum Visitors' Learning Identities, 
samt Gaea Leinhardt, & Karen Knutson, (2004) Listening in on Museum Conversation. 
Jay Rounds (2006) ”Doing Identity Work in Museums”, in Curator 49/2 •April 2006, är 
mer intresserad av vad museibesökare gör i sitt identitetsarbete än vad besökarens identi-
tet skulle kunna vara. 

118 Macdonald (ed.) (2006) p. 4. 
119 Se t.ex. Jem Frasers artikel som baseras på analyser av 3000 besökarkommentarer på ett 

museum i Glasgow, “Museums – drama, ritual and power”, in Knell et al. (eds.) (2007). 
Se även Palmyre Pierroux (2006) Meaning, Learning and Art in Museums, p. 88 och 
Leinhardt & Knutson (2004) p. 51f.  

120 Se t.ex. Richard Sandell (ed.) (2002): Museums, Society, Inequality och Kawashima 
Nobuko (2006) “Audience Development and Inclusion in Britain”, in International Jour-
nal of Cultural Policy, vol 12, No. 1, 2006. 
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begränsat till om eller hur man kan göra museerna mer tillgängliga för 
funktionshindrade.121 

Ett annat tvärvetenskapligt forskningsområde är kommunikations- och 
mediestudier, den tredje kategorin, där man skulle kunna tänka sig att 
forskning om museer finns. Men inom detta mångdiversifierade område är 
de vetenskapliga studierna av museer ännu ganska underutvecklade.122 
Inom medie- och kommunikationsforskningen i Sverige har jag inte funnit 
någon forskning med anknytning till museer. Frånvaron av museirelaterad 
forskning i denna kategori är oväntad när visuella och digitala medier, 
nätverk och uttrycksformer blir allt vanligare, och om det är så som Mi-
chelle Henning, med sitt materiella perspektiv, anför att museer ibland 
beskrivs som media.123 På ett sätt kan virtuella museer och digitaliserad 
information i relation till föremål och samlingar etc. skapa en demokra-
tiserande tillgänglighet men å andra sidan har inte alla museiinstitutioner 
ekonomiska förutsättningar för sådana investeringar och dessutom är det 
endast vissa människor i världen som har tillgång till och råd med dessa 
nya media.124 Förvånande för mig är även att de vetenskapliga fälten mate-
rial culture studies och visual culture studies sällan framträder med ett 
besökarperspektiv i den museipedagogiska litteraturen. T.ex. presenterar 
Hooper-Greenhill redan 2000 dessa nya forskningsfält inom vilka hon 
menar att förståelsen kan öka för de komplexa relationerna mellan betrak-
tare/besökare och föremål.125 

Inom den fjärde kategorin, som jag kallat medborgarbildning, finns 
diskussion om museer som medborgarinstitutioner och om medborgerligt 
engagemang i friktion med mer kommersiella former av kultur.126 Om 
museer ses som mötesplatser kan medborgarbildning ta sig uttryck som 
identitetsskapande, förhandlingar om skillnader och annanhet. Då är inte 
medborgare begränsad till vita män från medelklass, som enligt Bennett 
varit det dominerande synsättet inom museer.127 Om man i medborgarbild-

                       
121 Se t.ex. Det demokratiska rummet. Om museernas nya uppdrag (2004) som är en rapport 

från konferensen Museer för alla i Norden, den 19 september 2003 på Nationalmuseum i 
Stockholm. 

122 Sharon Macdonald (1996) i Macdonald & Fyfe (eds.) (1996), Corinne Kratz och Ivan 
Karp, i Karp et al. (eds.) (2006). 

123 Henning (2006a) och (2006b) ”New Media”, i Macdonald (ed.) (2006). 
124 Jämför t.ex. Kratz & Karp i Karp et al. (eds.) (2006) p. 13-14. 
125 Hooper-Greenhill (2000/2002) se särskilt p. 106-108. Om Hooper-Greenhill – se vidare 

avsnittet ”Lärande och museipedagogik”, i detta kapitel. 
126 Se t.ex. Kirshenblatt-Gimblett in Karp et al. (eds.) (2006) p. 188, Bennett (2006a) i 

Macdonald (ed.) (2006) p. 263-264 och Hein (2000) p. 37 f. 
127 Bennett (2006a) i Macdonald (ed.) (2006) p. 278. 
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ningsbegreppet ser de kulturella dimensionerna; identitet, skillnad och 
kulturell mångfald som centrala så kan denna kategori sägas inkludera 
även den andra kategorin. I viss mening kan även museum och community 
(ungefär gemenskap) inräknas i denna kategori. Community har blivit nå-
got av ett slagord i den senare engelskspråkliga museilitteraturen.128 Be-
greppet kan ses ur flera olika aspekter: som till exempel museers ansvar 
för att samarbeta med det omgivande samhället, eller som olika kulturella 
gruppers (exempelvis olika ursprungsbefolkningars) krav på och arbete 
med att vara representerade på museer och känna tillhörighet.  

et.  

                      

Flera forskare anknyter även till begreppet eller idén om museet som 
”kontaktzon”.129 Möjligtvis är det i högre grad en vision än en realitet. I det 
perspektivet ses museer som platser där olika gemenskaper och kulturer 
kan integreras och ha en ömsesidig dialog utan att vara bundna av eller 
underordnade museiinstitutionens kunskapsspridning och kontroll. Muse-
um som kontaktzon förstår jag i flera avseenden som en offentlig, publik 
arena. Begrepp som place, space och time är begrepp, ofta influerade av 
historieforskning, som har betydelse för museipedagogikens förutsättning-
ar och sammanhang. Platsen (place och space) anger Hoelscher (2006) 
som en av de viktigaste förutsättningarna för kulturarv. Place kan även 
diskuteras i alltfler rumsligt konstituerade världsarvsplatser och minnes-
platser (sites of memories). Med referens till Edward Casey (1987, s. 186) 
citerar Hoelscher: ”it is the stabilizing presence of a place as a container of 
experiences that contribute to its intrinsic memorability”.130 Butinx & Karp 
vill däremot betona museer som sociala spaces och mindre som geografis-
ka places, inte minst med tanke på vandringsutställningar.131 Valet av pla-
ce eller space kan således ha att göra med synsätt på utställningars och 
museers beständighet och varaktigh

 
128 Se Elisabeth Crooke (2007) Museums and Community: Ideas, Issues and Challenges 

och flera artiklar i Karp et al. (eds.) (2006). Jämför även det tidigare citatet från ICOM:s 
etiska regler: ”…Interaction with the constituent community…”, där det i den svenska 
översättningen i ICOM:s etiska regler (2005) blir ännu tydligare att samhället är upp-
dragsgivare: .”..Interaktion med det samhälle som är uppdragsgivare… (s. 9). Se även 
exempel i Graham Black (2005) The Engaging Museum: Developing Museums for Visi-
tor Involvement, p. 55-59, på en oproblematiserad användning av community. 

129 Henning (2006a) p. 118, Bennett (2006a) i Macdonald (ed.) (2006) p. 279 samt Mason i 
Macdonald (ed.) (2006) p. 25. Forskarna refererar till James Clifford (1997) Routes: 
Travel and Translation in the Late Twentieth Century som i sin tur har lånat begreppet 
contact zone från Mary Louise Pratt. ”When museums are seen as contact zones, their 
organizing structure as a collection becomes an ongoing historical, political, moral rela-
tionship, a power-charged set of exchanges, of push and pull. (Clifford. p. 192).  

130 Hoelscher i Macdonald (ed.) (2006) p. 205. 
131 I Karp et al. (eds.) (2006) p. 214. 
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Överlappande med de tidigare nämnda kulturvetenskapliga inriktning-
arna vill jag här även tillägga en begynnande fokusering på museer i rela-
tion till globalisering, ett omtvistat begrepp med varierande innebörd.132 
Om det är så att globaliserande processer innebär att banden blir lösare 
mellan medborgarskap och nationalstat – så torde frågan om vad detta 
betyder för museers former och innehåll vara högst aktuell att studera. 

Alla exemplen ovan, inom kulturteoretiskt inriktade museistudier, har 
betydelse, på en kulturell eller strukturell nivå, för besökares möten med 
museer och dess sammanhang. Det finns dock generellt inom culture stu-
dies tendenser att besökare ignoreras eller ses som okritiska konsumenter. 
T.ex. menar Mason (2006) att kulturteori ibland har underskattat subjektet 
i sina analyser.133 Den svenska forskningen inom culture studies har ännu 
inte nämnvärt berört det museipedagogiska kunskapsområdet.  

Fortsättningsvis i kapitlet presenteras tre avsnitt utifrån en museipeda-
gogisk tematik: ”performativitet, berättelser och utställningar”, ”besöka-
re”, samt ”lärande” där olika forskningsstudier inte särskiljs utifrån om de 
skulle kunna benämnas som kulturvetenskapliga, culture studies, pedago-
giska eller ha en annan vetenskaplig eller tvärvetenskaplig beteckning. 

Performativitet, berättelser och utställningar 

… the museum is a performance in which objects and people participate.134 

Such performances can be interpreted for what they tell us about making 
citizens, and making publics in democracies.135 

Museer och utställningar, men även museibesökare omtalas ibland i termer 
av performance och performativitet.136 Å ena sidan kan man, som Bennett, 

                       
132 Globalisering kan t.ex. ses som motbegrepp till, eller hot mot, nationalstatens eller 

marknadens reglerande makt. Se t.ex. Mark W. Rectanus “Globalization; Incorporating 
the Museum”, in Macdonald (ed.) (2006) p. 381-382, Bennett (2006b) p. 57-58, Cama-
rena Cuatémoc & Teresa Morales (2006) “Community Museums and Global Connec-
tions: the Union of Community Museums of Oaxaca”, i Karp et al. (eds.) (2006) p. 322-
323. 

133 Mason (2006) i Macdonald (ed.) (2006) p. 17-30.  
134 Hein (2006) p. 111. 
135 Eric Gable (2006) “Cultural Studies at Monticello”, i Janet Marstine (ed.) (2006) New 

Museum Theory and Practice: an Introduction, p. 124. 
136 Abercombie & Longhurst (1998) och Bagnall (2003) “Performance and Performativity 

at Heritage Sites”, i museum & society 2003, nr 1-2. Bagnall beskriver besökare som re-
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redan 1995 talade om, avse hur utställda föremål arrangeras och placeras i 
rummet för att tjäna som ett stöd för en framställning.137 I det fallet kan 
man tala om performance, ungefär i betydelsen iscensättning. Museer ses 
som scen eller teater och inte bara som en plats för utställningar, föremål 
och samlingar.138 Senare, å andra sidan, när forskningen börjar uppmärk-
samma tecken på en förskjutning på museiområdet från föremål till besö-
kare, talas även om performativitet – där besökare både kan vara publik 
och själva agera och uppträda inför andra i olika situationer. 

Performativitet har varit en term framförallt inom språkfilosofi och 
lingvistik, införd av språkfilosofen John. L. Austin som menar att perfor-
mativa handlingar är sådana som inte bara beskriver, utan som faktiskt 
också upprättar det den beskriver: ”…the performative should be doing 
something as opposed to just saying something;…” 139 Talaren inte bara 
gör ett yttrande utan utför också den handling som beskrivs i yttrandet, 
som till exempel: jag tager denne xx till min äkta man att älska i nöd och 
lust. Sedan har begreppet performativitet spridit sig till antropologi, konst- 
och teatervetenskap, genusstudier m.fl. I den senare forskningen kan per-
formativitet ses som en nyckel till att förstå identitetsbildning, särskilt 
använd i hur genusidentitet skapas performativt.140  

                                                                                                                         

På ett sätt kan begreppet performativitet inom museer ses som en renäs-
sans för fenomen som förekom rikligt under världsutställningarna, under 
1800-talets senare hälft, med iscensättningar och försök till levandegöran-
de genom aktörer, illusioner och dioramor. Detta omtalades inte då som 
performativitet men har likheter med dagens iscensättningar, som i sig är 
mer än gestaltning eller dramatisering. Tidsresor, Living History, rollspel 
och dramatiserade visningar är idag pedagogiska former som blir allt van-
ligare inom museer. Och museer kan, såsom avsnittet inleddes med Hilde 
Hein, förstås i sig själv som ”a performance” där föremål och människor 
deltar.141 

Nära tankebanorna om performativitet finns studier där museer och ut-
ställningar förstås som text och berättelser. Här önskar jag ta upp något om 

 
flexiva performers utifrån konsumtionsperspektiv och empiriska studier. 
(www.le.ac.uk/ms/museumsociety.html den 4 maj 2009). Se även Hooper-Greenhill 
(2007a) p. 37. 

137 Bennett (1995) p. 186.  
138 Jämför Figur 1. 
139 John Langsaw Austin (1962/2005) How to Do Things with Words s. vi. Austin (1911-

1960) hade en föreläsning i Göteborg i oktober 1959 med titeln Performatives.  
140 Se bl.a. Peripeti: tidskrift for dramaturgiske studier, nr. 6, (2006) (Temanummer om 

Performativitet) och Hilde Hein (2006). 
141 Se tidigare citat från Hein (2006) p. 111.  
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berättelser – berättande – narration då jag menar att dessa är begrepp som 
kommer att bli alltmer frekventa inom museipedagogisk relaterad forsk-
ning. I historisk och historiedidaktisk forskning används berättelser och 
berättande alltmer.142 Inom avhandlingens kunskapsområde ligger fokus på 
visitor-as-reader snarare än på curator-as-author.143 Perspektiven på narr-
ration är flera, men jag tolkar de gemensamma dragen som uppmärksam-
het på vad som innesluts och utesluts i utställningar och museer och på att 
de innehåller många olika meningsinnebörder. Fokus kan ligga på vilka 
berättelser som formas och återges i utställningar (exhibition narrativs) 
men även på besökarnas egna berättelser. I det senare fallet refereras ofta 
till Paul Ricoeur eller Jerome Bruner och den narrativa förståelsen. Narra-
tivitet kan då förstås som att människan definieras och förstår sig själv 
genom berättelser och berättande. Med Lisa C. Roberts, som är en frekvent 
referens på området, kan museipedagogik ses som en i grunden menings-
skapande aktivitet som involverar förhandling mellan museers berättelser 
och besökarnas berättelser.144 Det pedagogiskt mest intressanta blir vilka 
och vems berättelser som konstrueras och kommuniceras i utställningar 
och övrig museiverksamhet. Narrativitetsbegreppet framkallar frågor om 
vilken betydelse som berättelser och berättande på museer och utställning-
ar har för gestaltningen av människans liv. Hur kan berättelser och berät-
tande bidra till besökares förståelse av sig själva och sin värld, där varje 
besökare möter berättelsen på sitt sätt?  

                      

För de flesta besökare är det museers utställningar som utgör eller ska-
par de pedagogiska erfarenheterna: ”…for most visitors most of the time, it 
is the exhibitions and displays that make up the educational experience of 
the museum”.145 De presenterade idéerna om narrativitet och performativi-
tet får betydelse för utställningars form och innehåll.  

 
142 För en utvecklad genomgång av historiskt berättande, bland annat i förhållande till tid 

och historiemedvetande se Jörn Rüsen (2005) History: Narration – Interpretation – Ori-
entation. Författaren presenterar perspektiv som, jag menar, vore intressanta att utveckla 
i relation till berättande och berättelser på museer. För en frekvent tillämpning av be-
greppen berättelser och berättande i svensk historiedidaktisk forskning se t.ex. Kenneth 
Nordgren (2006) Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige. 

143 Mason (2006) i Macdonald (ed.) (2006) p. 26 f.  
144 Roberts (1997). I Sue Allens bidrag “Exhibit Design in Science Museums”, in Falk et al. 

(eds.) (2007) p. 53 anges att narrativitet är mindre framträdande inom science museer där 
hands-on fortfarande är den mest dominerande utställningsformen kombinerad med en 
enda auktoritativ förklaring.  

145 Hooper-Greenhill (2000/2002) p. 124. 
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Udstillingen skaber gennem det samlende design muligheter for, at tingene 
kan bruges til at fortælle historier med. Den forvandler så at sige tingene, 
personerne og institutionerne til aktører i et narrativt forløb.146 

Den helt dominerande utställningsformen tills för ett trettiotal år sedan var 
föremål i glasmontrar tillsammans med skriftlig informationstext. Sedan 
har det blivit vanligare att exponerandet av föremål eller samlingar får dela 
uppmärksamhet med, eller ersätts av, iscensättningar och berättande pre-
sentationer och besökares interaktion och interaktivitet i olika avseenden 
(performativitet).147 Detta antyddes redan i föregående kapitel. I antologin 
Exhibition Experiments (2007), redigerad av Sharon Macdonald & Paul 
Basu, ges flera intressanta bidrag där utställningar diskuteras som experi-
ment i meningsskapande. Den första experimentalistiska perioden associe-
ras med upplysningsprojektet som sedan avlöses av en period som känne-
tecknas av ”representationskrisen” där objektivitet, visshet och Sanning 
ifrågasätts.148 Det finns en hel del forskning om utställningar på museer 
som endast tangeras här. Det ska dock betonas att merparten handlar om 
design (i betydelsen formgivning) och representation och mindre om besö-
kares möten med utställningar.149 

                       
146 Bruno Ingemann (2005) i Ingeman & Heilskov Larsen (red.) (2005) Ny dansk museolo-

gi, s. 241. 
147 Här har jag använt de båda begreppen föremål och samlingar. Det tycks som att musei-

pedagoger oftare använder ordet föremål medan utställningsintendenter och curatorer an-
vänder ordet samlingar. Denna skillnad i ordval mellan museets olika personalkategorier 
har även Hooper-Greenhill (2000/2002) uppmärksammat (dvs. objects kontra collec-
tions) p. 104-105. Om förändringar av utställningsmedia – se vidare Mieke Bal (2006) 
”Exposing the Public”, i Macdonald (ed.) (2006) och Prior (2006) samt Lennart Palm-
qvist (2003). Palmqvist anger att man generellt sett kan definiera utställning som en an-
ordning av arrangerade ting i ett avgränsat rum för social interaktion. (s. 273). Ett litet 
tillägg kan dock göras om att ting oftast kallas föremål när det kommer till museet. 

148 Basu & Macdonald (eds.) (2006) p. 6. 
149 Utställningens design är en blandning av estetik, funktion och teknik, anför Ingemann 

(2005), men det är inte så som vi upplever en utställning. (s. 249). Design i en mer utvid-
gad betydelse anges av Staffan Selander och Anna-Lena Rostvall (2007) i Rostvall & Se-
lander (red.) (2007) Design för lärande, s. 21. ”Det kan avse: a) teckensystem och medi-
er som designas för lärande; b) sättet på vilket den lärande formar förutsättningar för sitt 
eget lärande; c) ett sätt att analysera lärprocesser under olika betingelser.” 
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Besökare 
Uppgiften att tillfredställa museipublikens behov och intressen var något 
som fick allt större vikt i efterkrigstiden. 

The most fundamental change that has affected museums during the [past] 
half century … is the, now almost universal conviction that they exist in 
order to serve the public.150 

Därmed växte forskning fram i form av en visitor orientation (besökarori-
entering) där man tar större hänsyn till hela processen från utställningsidé 
(motiv, intentioner) till det budskap som besökare uppfattar och tolkar. I 
den engelskspråkliga museipedagogiska litteraturen är termen visitor enligt 
min bedömning, vanligare än både public och audience. I The Educational 
Role of the Museum (1999) skiljer Hooper-Greenhill på “the audience” och 
“the visitor” och menar att genom användandet av audience skulle alla de 
människor som inte kommer till eller besöker museer, alltså alla potentiel-
la besökare och även virtuella sådana, kunna inkluderas. I sina senare tex-
ter tycks hon emellertid överge begreppet.151 Audience översatt till svenska 
kan betyda publik, vilket jag mer förknippar med åhörare och som något 
änmer passivt än visitor. 152 Under senare år har även arkeologisk forskning 
fått en visitor orientation. Dock använder man sig här oftast av termen 
public archaeology eller publik arkeologi. Termen används för flera olika 
syften, framförallt för att öppna upp den professionella arkeologin till att 
omfatta en vidare publik. Främst i USA och Storbritannien finns en del 
röster som vill framhäva den pedagogiska rollen inom arkeologin. I en 
svensk kontext avses ofta med publik -i publik arkeologi- offentlig för 
allmänheten.153  
                       
150 Kenneth Hudson, 1998, i Museum International, p. 197, refererad i Weil (2002) p. 30. 

Hudson (1916-1999) var en mycket flitig föreläsare, tidningsdebattör och författade om-
fattande arbeten om framförallt museer. Se t.ex. Hudson (1977) Museums for the 1980s: 
a Survey of World Trends. 

151 Däremot är audience frekvent använd i Sandells senaste bok (2007) som avser frågor 
om besökares fördomar utifrån två fallstudier; Anne Frank House i Amsterdam och St 
Mungo Museum of Religious Life and Art i Glasgow. 

152 Hooper-Greenhill (1999) The Educational Role of the Museum (1999) (second edition) 
p. 255 f. Se även mitt slutkapitel, 8 om att se besökare som ”deltagare”. Besökarstudier 
torde vara lika med det som Svante Beckman (2002) i ett inlägg i Forskning, museer, 
kulturpolitik, kallar brukarstudier (se hans fjärde kategori i Ljung (2004/2008) kapitel 4). 
Publikundersökning är ett annat begrepp som används t.ex. av Bohman, i Palmqvist & 
Bohman (2003) s. 107 f.  

153 Se vidare Nick Merriman (ed.) (2004) Public Archaeology, Fredrik Svanberg & Katty 
H. Wahlgren (2008) Publik arkeologi. 
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I olika källor finns sammanställningar över studier inom det expande-
rande fältet av visitor studies. George Hein (1998) gör en översikt av den 
historiska utvecklingen av sådana studier och visar att de har olika fokus 
under olika perioder, från de tidiga behavioristiska studierna på 1920-talet 
till de studier som börjar runt 1960-70 med nya undersöknings- och utvär-
deringstekniker.154 Men man kan också, med Weil, tillägga att trots den 
pedagogiska retoriken, som exemplifieras i föregående kapitel, var det den 
inåtriktade blicken med fokus på bevarandet och studier av samlingarna 
som dominerade den museipedagogiska forskningen ända intill 50 år efter 
andra världskriget.155 Besökarstudierna präglades länge av ensidiga kvanti-
tativa och behavioristiska metoder men kan numer sägas röra sig alltmer 
mot flexibla och tolkande modeller.156  

Klassisk och ofta refererad till är Pierre Bourdieus och hans medarbeta-
res omfattande studie av konstmuseibesökare i Europa.157 De använde det 
stora materialet för att bland annat studera skillnader i värderingar av konst 
på museer mellan olika sociala grupper. De kom fram till att konstgallerier 
och museer fungerar som instrument för social åtskillnad (distinction), som 
en plats för redan initierade och bildade besökare, med kulturellt kapital 
som Bourdieu senare kom att kalla det.158 Detta ger en association till det 
som Hilde Hein skriver om att kunna “ta till sig (acculturate) museet” och 
om “museum literacy”, alltså en förmåga att förstå och använda sig av 
museet. “Sometimes called 'museum literacy,' that competence includes 
the ability to 'read objects' and also to benefit from all of the additional, 
higher-order physical and programmatic services that museums are capa-
ble of providing.”159 I de museipedagogiskt inriktade texterna resoneras 
ibland om att för att kunna lära sig på museum måste man förstå “musei-
koden”. Ofta refereras i de sammanhangen till Bourdieus studie.160  

Jag önskar så ta upp en empirisk studie, som sällan nämns i museirelate-
rad forskningslitteratur. Det är Roy Rosenzweigs och David Thelens stora 

                       
154 Hein (1998) p. 41-77, 100-134. Se även Hooper-Greenhill (ed.) (1995), Hein (2006) p. 5 

och Kelly (2007).  
155 Weil (2002) p. 30-31. Weil refererar här även till Hudson.  
156 Se Gordon Fyfe & Max Ross ”Decoding the Visitor´s Gaze: Rethinking Museum Visi-

ting”, in Macdonald & Fyfe, (eds.) (1996). 
157 Pierre Bourdieu & Alain Darbel, with Dominique Schnapper (1990) The Love of Art: 

European Art Museums and their Public. (Originaltitel: L'amour de l'art: les musées d'art 
européens et leur public (1966)). 

158 Se även Prior (2006) p. 518, Hooper-Greenhill (ed.) (1995), Bennett (1995) p. 35, 164.  
159 Hein (2000) p. 10. 
160 Bourdieu & Darbel (1990). Se t.ex. Lindberg, (1991), Palmqvist & Bohman (2003), 

Hein (2000).  
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empiriska studie i USA 1994. Den handlar om hur människor använder 
historia i vardagen (popular use of history) för att förstå sin samtid och 
orientera sig inför framtiden. Studien presenteras i The Presence of the 
Past: Popular Use of History in American Life (1998). Det stora materialet 
bestod av telefonintervjuer med 808 slumpmässigt valda innevånare i 
USA. Därtill lades ett kompletterande material med svar från 645 USA-
innevånare med afrikanskt, mexikanskt respektive indiansk (Oglala Sioux) 
bakgrund. Forskarna valde, efter noggranna förstudier, att i intervjufrågor-
na använda sig av begreppet the past istället för the history. I studien 
framkommer bland annat följande intressanta resultat:  

…visits to museums and historic sites made respondents feel extremely 
connected to the past. Part of the reasons, it seems, is that Americans be-
lieve they uncover ‘real’ or ‘true’ history at museums and historic sites. 
[…] Their visits – far from a passive viewing of a version of the past ar-
ranged by a museum professional – became a joint venture of constructing 
their own histories either mentally or in conversation with their friends and 
kin. (s. 32)  

Bland de intervjuade i USA hade 57 % besökt museer eller historiska plat-
ser under de senaste tolv månaderna. Museer fick den högsta rankingen i 
trovärdighet som källa för information om det förflutna (8.4 i medelvärde 
på en rankingskala 1-10). Jämförelsevis fick historielärare på high school 
ett medelvärde på 6.6.161 Studien visar sålunda bland annat att museer upp-
fattas som trovärdiga kunskapskällor och används historiedidaktiskt i hög 
utsträckning. Medborgarna i USA har ett större förtroende för museer och 
historiska minnesplatser, jämfört med andra källor, i syftet att utforska det 
förflutna.162 

För att återvända till de mer frekvent använda referenserna inom visitor 
studies kan sägas att: 

…museum visitor studies encompass a range of types of study carried out 
by different bodies, for different purposes, and using different research 
paradigms.163  

Bland alla dessa olika studier tas här endast ett exempel upp som kommer 
från David Anderson, Martin Storksdieck och Michael Spocks artikel 
(2006) där de sammanställt iakttagelser om den långsiktiga inverkan som 
museer och utställningar kan ha på besökare. Här visas ett urval sådana 
                       
161 a.a. p. 19-22. 
162 a.a. p. 105. 
163 Hooper-Greenhill (2006) ”Studying Visitors”, in Macdonald (ed.) (2006) p. 365. 
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som har relevans för den studie som jag presenterar i avhandlingens kapi-
tel 7. Artikelförfattarna menar att framförallt tre faktorer tycks viktiga i 
formandet av besökares erfarande; återgivande (rehearsal) av museiminne-
na, känslomässig effekt i samband med ursprungserfarenheten samt graden 
av uppfyllande av förväntningar inför museibesöket. Det kan t.ex. handla 
om att man har delat erfarenheter med andra som förstärker minnena: 

Sharing experiences with others through conversations …or by expressing 
emotions of the visits such as enjoyment, curiosity, frustration, and anger 
… helps shape and enforce memories and therefore the subjective impact 
of museum visit.164 

Weil hävdar att den senare besökarforskningen stödjer ett perspektiv där 
man betraktar museet som en miljö för meningsskapande (construction of 
meaning) – en mening som är olika för olika besökare.165 Synsätten på 
besökare som aktiva och performativa börjar göra sig gällande. I några av 
de senare studierna kan, förutom ett aktörsperspektiv, skönjas dels ett kri-
tiskt förhållningssätt till traditionell museiverksamhet och dels participato-
riska strävanden. Med participatorisk menar jag en strävan efter att flera 
och olika besökare och grupper ska ha tillträde till, delaktighet i och infly-
tande över museiverksamheten. Begreppet kan på så sätt avse det som 
tidigare diskuterades som tillgänglighet i vid bemärkelse. 

Dock finns det alltför lite kunskap, särskilt i Sverige, om hur besökare 
upplever utställningar och dess sammanhang – vad besökare tillgodogör 
sig vid besöken, erfar eller upplever – menar jag. Lundberg & Ågrens kon-
staterande 1999 om att “Publikundersökningar förekommer blott undan-
tagsvis.” gäller fortfarande.166 Barn och unga anges i svenska museidoku-
ment som angelägna målgrupper men det behövs även studier av vuxna 
besökare ur genus-, mångkultur-, klass- och livslångt lärandeperspektiv. 
Studier som inkluderar en dimension av medborgarbildning med fokus på 
både museibesökare och ickebesökare i ett longitudinellt perspektiv är 
ytterst sällsynta. 
                       
164 David Anderson, Martin Storksdieck & Michael Spock (2007) ”Understanding the 

Long-Term Impacts of Museum Experiences”, in Falk et al. (eds.) (2007) p. 202. 
165 Weil (2002) p. 68. 
166 a.a. p. 16. Offentliga svenska publik- eller besökarundersökningar är tämligen sällsynta. 

Även Helene Illeris (2004) framhåller, i Konstpædagogisk forskning og formidling i 
Norden 1995-2004, att det finns få exempel i Norden på undersökningar av museibesöka-
res intressen för och behov av lärande och erfarenheter. (s. 15) Den senaste rapporten om 
kulturvanor från Kulturrådet Nya kulturvanor. Svenska kulturvanor i ett 30-
årsperspektiv: 1976-2006 (2008) visar utvecklingen i ett 30-årsperspektiv men endast 
frekvens och skillnader uppdelat på variabler som kön, ålder m.fl. 
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Inom visitor studies finns däremot under senare tid en tendens mot det 
som kan kallas effekt- och resultatstudier. Många museer som är beroende 
av offentlig finansiering på nationell och lokal nivå har under det senaste 
årtiondet blivit ålagda att visa bevis på resultat i form av t.ex. bibehållna 
eller ökande besökarsiffror eller att de måste bevisa att de är effektiva 
lärandeinstitutioner. Det ställs krav på museer, särskilt i USA och Storbri-
tannien, att de ska kunna mäta effekter t.ex. i form av besökares ökade 
kunskaper, i likhet med de krav som ställs på den organiserade och syste-
matiserade undervisningen inom utbildningsinstitutioner.167 Dock saknar 
museer jämfört med skolsystemen läroplaner och kursplaner, betyg och 
nationella mål som måttstockar. Termer som evidens, impact och customi-
zation (kundorientering) blir alltmer märkbara inom besökarstudier. Weil 
talar om kundbaserade marknadsmodeller och Falk, Dierking & Adams 
anför att museer måste: ”…adopt a new business model.”168 

Studier av museibesökare ökar, vissa utifrån effektivitetskrav och andra 
utifrån behovet av att veta vem som besöker eller inte besöker museerna 
samt varför/varför inte, och många utifrån att man önskar underlag för att 
göra museerna ännu bättre för besökare och framför allt för att de ska lära 
sig något. Syftet med studierna och hur de genomförs kan avslöja synsät-
ten på museibesökare. Ser man besökare: 
– som passivt åskådande och objektiverade, 
– kunder på en marknad, 
– eller som socialt och aktivt handlande medborgare och medverkande 

deltagare? 

Lärande och museipedagogik 
Flera av de termer som har presenterats i kapitlet om museipedagogisk 
forskning – identitet, kommunikation, narrativitet, performativitet – börjar 
synas i den senare forskningen med fokus på lärande och museer. Det här 
avsnittet tar framförallt upp forskning publicerad under de senaste åren, 
som komplement till den forskning som presenteras i Ljung 
(2004/2008).169 Därjämte omnämns ett antal författare som det ofta refere-
ras till i forskningen. 
                       
167 Se bland andra Hooper-Greenhill (2007a) p. 7, 18 och Black (2005). 
168 John H. Falk, Lynn D. Dierking & Marianna Adams (2006) “Museums and Free-choice 

Learning”, in Macdonald (ed.) (2006) p. 336. 
169 Avsnittet kan även ses som en komplettering till Eva Insulander (2005) Museer och 

lärande – en forskningsöversikt. 
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Antalet museirelaterade publikationer har under de senaste decennierna 
ökat betydligt och särskilt i USA och Storbritannien där det finns en spridd 
uppfattning om att museer är pedagogiska institutioner. I kapitel 2, om 
museipedagogikens expansion, har jag bland andra nämnt Tony Bennet 
och Eilean Hooper-Greenhill. För det museipedagogiska området är fram-
förallt arbeten som utförts inom forskningscentret Research Center for 
Museums and Galleries (RCMG) vid Leicester University väsentliga. Där 
verkar Hooper-Greenhill som en av de ledande forskarna på museipedago-
gikens område. Forskningen startade där för snart 20 år sedan när ämnes-
området var nästintill outvecklat. Hooper-Greenhill har en konstpedago-
gisk bakgrund och särskilt intressanta är hennes teoretiska diskussioner 
men också att hon ofta kopplar dessa till konkret museipraktik. Hon har 
gett ut ett flertal böcker som handlar om relationer mellan museer och 
deras användare, kommunikation och lärande.170  

Sedan 2003 har den Brittiska regeringen finansierat samarbete mellan 
museer och skolor i England (Renaissance in the Regions). Forsknings-
centret RCMG har i anslutning till detta genomfört fyra utvärderingsstudi-
er mellan 2003 och 2007. Totalt sett deltog 3579 lärare och 64063 elever 
från skolor i England som besökt mellan 36 till 69 museer. De fick fylla i 
enkäter och deltog i gruppdiskussioner. Därtill genomfördes ett antal fall-
studier.171 Några av resultaten visar att bland elever som besöker museer är 
de flesta från primary schools (elever i åldern 4-11 år). Omkring tre fjär-
dedelar av eleverna som ingick i studierna var mellan 7 och 10 år. De fles-
ta lärare använder museer i anknytning till skolornas kursplaner och över 
hälften av lärarna anger historieämnet som det som föranleder besöken. 
Det tycks även som att de lärare som använder museer kontinuerligt, och i 
större utsträckning, arbetar mer ämnesintegrerat.172 För att kunna identifie-
ra och mäta läranderesultat framarbetades en referensram kallad Generic 
Learning Outcomes (GLO) baserad på konstruktivistiska och sociokultu-

                       
170 Hooper-Greenhill (1992), (2000/2002) och (2007a).  
171 Research Center for Museums and Galleries (RCMG) (2007) Inspiration, Identity, 

Learning: The Value of Museums. Second Study. “Since 2003 the Department for Cul-
ture, Media and Sport (DCMS) and the Department for Education and Skills (DfES), 
now Department for Children, Schools and Families (DCSF) have jointly sponsored a 
partnership between national and regional museums in England that is designed to in-
crease and deepen relationship between museums and schools and to strengthen relation-
ships between museums and communities” (Hooper-Greenhill (2007a) p. 1). Flera av 
rapporterna från utvärderingsstudierna kan även laddas ner från 
www.le.ac.uk/museumstudies/research/rcmgpublicationsandprojects.html (4 maj 2009). 

172 Hooper-Greenhill (2007a) p. 87-104. 
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rella lärandeteorier. Utarbetandet av GLO utgick från denna definition av 
lärande:  

Learning is a process of active engagement with experience. It is what peo-
ple do when they want to make sense of the world. It may involve increase 
in or deepening of skills, knowledge, understanding, values, feelings, atti-
tudes and the capacity to reflect. Effective learning leads to change, deve-
lopment and the desire to learn more.173 

Under utvärderingsprojektens pilotfas testades och framdiskuterades fem 
kategorier inom GLO som kom att innehålla följande: 
– Knowledge and understanding,  
– Skills,  
– Attitudes and values,  
– Enjoyment, inspiration, creativity, 
– Activity (including action), behaviour, progression.174 
 
De läranderesultat som värderades högst bland både elever och lärare var 
enjoyment, inspiration, creativity.175 Förutom enkäter och diskussioner fick 
de flesta eleverna i studierna skriva en fri text eller rita utifrån påståenden 
såsom: ”What amazed me most on my visit was…”.176 Resultaten från de 
fria texterna och bilderna kan knytas till en viss museikontext till skillnad 
från de kvantitativa enkätsvaren. Hooper-Greenhill anför vidare att utvär-
deringsstudierna visar mycket starka bevis på elevers lärande på museer 
och museers effektiva pedagogiska arbete.177 Hon menar att fyra tentativa 
slutsatser om lärande på museer kan identifieras: 

…that the conceptually distinct learning outcomes are integrated rather 
than distinct in practice; that learning occurs through mind and body work-
ing together; that museum experiences both demand and generate learning; 
and that museums can impact powerfully on identity.178 

                       
173 a.a. p. 32. Definitionen hade antagits av Museum, Libraries and Archives Council 

(MLA), som tidigare hette Resource. 
174 a.a. p. 52-56. Hooper-Greenhill tillfogar i not 17 på p. 205 att ”action” och ”activity” här 

kan ses som utbytbara. 
175 a.a. p. 200, och Research Center for Museums and Galleries (2007) p. 29-32. 
176 a.a. p. 139 f.  
177 a.a. p. 200. 
178 a.a. p. 170. 
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De i huvudsak kvantitativa forskningsresultaten kan inte relateras till vilka 
sammanhang som eleverna deltagit i eller till interaktion mellan elever och 
utställningar eller pedagogisk verksamhet på museerna, etc. Trots Hooper-
Greenhills tentativa slutsatser kan de resultat som presenteras tolkas som 
att lärande ses som produkt snarare än process, trots att hon i många andra 
sammanhang anför det motsatta. 

Hooper-Greenhill gjorde tillsammans med Theano Moussori en översikt 
av forskning om lärande på museum under 1990-1999 och anger områden 
som de rekommenderar mer forskning om. Bland annat förordar de rele-
vanta studier som har ett bredare interdisciplinärt angreppssätt, inklude-
rande t.ex. sociologi, cultural studies, antropologi.179 Framväxten av såda-
na bredare perspektiv har jag visat exempel på i tidigare avsnitt i det här 
kapitlet. 

Lisa C. Roberts (1997) påstår att: “Museum education is a distinctly 
American idea.”180 Jag tolkar det som att hon egentligen syftar på att de 
nyetablerade museer i USA från början var öppna för allmänheten till 
skillnad från de flesta europeiska muser som från begynnelsen ansågs vara 
avsedda för en elit och för vetenskapen. Men Roberts kanske avser det 
som Hilde Hein uttrycker så här: ”The idea that museums have a responsi-
bility to educate the general public and not just a privileged few was 
deeply embedded in the American museum movement from its earliest 
origins.”181  

Professor emeritus George Hein, från USA, har verkat länge på det mu-
seipedagogiska forskningsområdet. Hans bok Learning in the museum 
(1998) refereras alltjämt ofta till. Den största förtjänsten med skriften, 
enligt min mening, är att han betonar vikten av att tydliggöra de epistemo-
logiska (kunskapsteoretiska) grunderna för lärandeteorier. Hans kunskaps- 
och lärandemodell har troligtvis hos många skapat en förståelse för detta. 
Modellen innehåller fyra pedagogiska grunduppfattningar om museipeda-
gogik: ”Didactic, expository”, ”Stimulus-respons”, ”Discovery” och ”Con-
structivism”. Hans egen uppfattning är att besökare lär sig bäst när kun-
skapen aktivt konstrueras i deras egna medvetanden, i utställningar som är 
fysiskt, socialt och intellektuellt tillgängliga för varje besökare. Han visar 
                       
179 Eilean Hooper-Greenhill & Theano Moussori (2002) Researching Learning in Museums 

and Galleries 1990-1999: A Bibliographic Review, p. 30. Se även slutkapitlet i Ljung 
(2004/2008).  

180 Roberts (1997) p. 4. Citatet är från hennes bok From Knowledge to Narrative: Educa-
tors and the Changing Museum, som fortfarande frekvent åberopas som källa i forsk-
ningslitteraturen. 

181 Hein (2000) p. 117-118. I nästa kapitel om Dewey tar jag upp lite grann om några pion-
järer på det museipedagogiska området i USA, med referens till George Hein. 
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hur museer kan anpassa sig till att skapa en sådan miljö, vilken kan utgöra 
vad han kallar det “konstruktivistiska museet”. Man bör dock vara upp-
märksam på att det finns även andra innebörder än de som Hein tillskriver 
begreppen i sin modell. 

Flera andra forskare inom museipedagogik beskriver förändringar av 
syn på lärande i teori och praktik. Lynda Kelly, från Australien, använder 
fem kategorier för att beskriva och placera in olika lärandeteorier; behavio-
ristiska, kognitiva, sociala, konstruktivistiska och sociokulturella. Kelly 
utvecklar sedan en 6P model of museum learning. De 6 p:na står för: per-
son, purpose, process, people, place and product – utifrån hur forsknings-
litteratur, besökare och museipersonal beskriver lärande på museum.182  

Byggande av modeller är också något som Falk och Dierking (Institute 
for Learning Innovation, Annapolis, Maryland) blivit kända för och refere-
ras till, särskilt i USA och Australien. De använder sig av något som de 
kallar Contextual Model of Learning när de beskriver besökares lärande 
och meningsskapande. Modellen innehåller tre överlappande kontexter, 
den personliga, den sociokulturella och den psykiska. De menar också att 
man i studier av lärande på museum måste veta mycket om besökarna 
själva:  

Why visitors come, with whom they visit and for what reasons, what they 
already know, what their interests are, what their prior museums experi-
ences are, and what subsequent reinforcing events occur in their lives play 
as great a role in learning – if not a greater one – as anything that happens 
inside the museum.183 

I den senaste boken (2007), där Falk och Dierking är redaktörer tillsam-
mans med Susanne Foutz, anges i förordet att antologin är ett resultat av en 
nationell konferens med över 100 museiprofessionella samt internetbase-
rade diskussionsartiklar, med stöd från National Science Foundation. Där 
uppges även att det i det gemensamma arbetet var viktigt att få till en 
gemensam vokabulär och definitioner.184 Den gemensamma definitionen 
på lärande anges så här:  

Learning – This is the most difficult definition of all. For purposes of this 
book, learning is defined as a personally and socially constructed mecha-

                       
182 Kelly (2007) främst hennes kapitel 2 och 7. 
183 Falk & Dierking, (2000) Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making 

of Meaning, p. 8. I kapitel 6, sjätte avsnittet, tar jag upp lite mer om deras modeller ut-
ifrån begreppet experience. 

184 Falk et al. (eds.) (2007) p. xiv, xvix. 
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nism for making meaning in the physical world. The definition is a broad 
one and includes changes in cognition, affect, attitudes, and behaviour.185 

Citatet involverar både ett personligt och ett socialt konstruerat lärande. I 
några artiklar i antologin understryks interaktionens och språkets betydelse 
för lärande. 

Although learning is personal, it is not an isolated process. Learning ex-
periences in museums involve people interacting with other people, or with 
objects and artefacts, in some kind of learning environment, and using so-
cially constructed language.186 

En av artikelförfattarna i antologin, Janette Griffin, presenterar sin forsk-
ning om integrerat eller kombinerat lärande i skola och museum. Hon stu-
derar vad som hindrar och möjliggör elevernas lärande utifrån elevper-
spektiv, lärarperspektiv och museiperspektiv. Utifrån sina australiensiska 
undersökningar betonar hon bland annat elevernas val och kontroll av sitt 
eget lärande. De behöver veta varför de ska göra studiebesök och hur in-
formationen ska användas. ”They need some freedom to choose specific 
aspects of learning, and encouragement to share their learning with class-
mates and elders,…”187 Hon framhåller också att forskning pekar på beho-
vet av en större förståelse bland museipedagoger och skolpedagoger för 
varandras pedagogiska sammanhang och strategier. På så sätt skulle ett 
fördjupat samarbete kunna åstadkommas i syfte att tillgodose elevernas 
lärandebehov.188 

Hooper-Greenhill kritiserar Falk och Dierking för att länka lärande till 
funktionalism och att det rimmar dåligt med meningsskapande som de 
också vill framhäva.189 Hon refererar här till Falk & Dierking (2000): 
”…learning results in societal members who can keep the society func-
tional and a society that defines for its members what it means to be func-
tional human.” (s. 41) Jag kan instämma med Hooper-Greenhill i att det 
kan tyckas inskränkt att definiera kultur som anpassning (adaption)190. I 

                       
185 a.a. p. xvix. 
186 a.a. p. 60. Léonie J Rennie & David J Johnston (2007) “Research on Learning From 

Museums”, in Falk et al. (eds.) (2007). 
187 Griffin (2007) ”Students, Teachers, and Museums: Toward an Intertwined Learning 

Circle”, in Falk et al. (eds.) (2007). p. 34. 
188 Det var just denna brist på förståelse mellan lärare i skolan och museipedagoger som 

föranledde mig att fortsätta mina forskningsstudier inom det museipedagogiska kun-
skapsområdet. Se vidare kapitel 5. 

189 Hooper-Greenhill (2007a) p. 39-41. 
190 a.a. p. 39. 
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deras teori saknas perspektiv på kulturella skillnader och det finns en brist 
på konflikt- och maktperspektiv, i synnerhet när de säger sig stå för en 
helhetssyn. En styrka i deras senare skrift (2007) är däremot att man fram-
häver att det behövs longitudinella studier om man ska kunna säga något 
om lärande på längre sikt.191  

En av de få avhandlingarna om lärande och museer inom Norden är 
Vaike Fors studie (2006), The Missing Link in Learning in Science Cen-
tres, som behandlar deltagande och meningsskapande i relation till aktivi-
tet och utställningar på Teknikens Hus – ett science center i Luleå.192 De 
videofilmer som de fem tonåringarna i studien producerat under ett besök 
används sedan i en gruppintervju. Ett undersökningsresultat som Fors 
framhäver är att särskilt en aspekt är underskattad i science centrets ut-
ställningar – ”the missing link” som är: ”…the space of negotiability that 
provides possibilities to the visitor to contribute to and develop the mean-
ing of these activities”.193 Fors baserar sig på sociokulturell teori och dis-
kuterar utifrån att science centret, tonåringarna och forskaren har olika 
”agendor”.  

Termen ”agenda” används alltmer i nordamerikansk forskning utan att 
sällan klargöra termens innebörd. Men i Falk et al. (ed.) (2007) ges några 
exempel på vad agenda kan betyda i relation till läranderesultat. Besöka-
rens agenda sägs var motiveringar och förväntningar på museibesöket, 
vilket påverkar besökarens lärande (s. 5). Family agenda anges som resur-
ser som familjen tar med sig till museet (s. 23). 

Ett sociokulturellt synsätt på lärande präglar även de studier som har 
bedrivits vid Museum Learning Collaborative, i USA. Och som framförallt 
analyserat lärande när besökare konverserar sinsemellan.194 

I kapitlet har presenterats några exempel på forskning inom området 
lärande och museipedagogik under de senaste åren. Däremot har jag inte 
sett det som så angeläget att diskutera huruvida education, eller learning i 
form av t.ex. informal eller semiinformal learning eller free-choice lear-
ning är de mest passande termerna. Hooper-Greenhill anför att i England 
har uttrycket museum learning alltmer ersatt museum education.195 Men 
inom det internationella museipedagogiska kunskapsfältet råder det inte 
någon samsyn varken om vad learning eller education i relation till museer 

                       
191 a.a. t.ex. p. xiv, 9, 13-14.  
192 Fors (2006).  
193 a.a. p. 153. 
194 Se t.ex. Leinhardt & Knutson (2004), Leinhardt, Crowley & Knutson (eds.) (2002) 

Learning Conversations in Museums. 
195 Hooper-Greenhill (2007a) p. 4. 
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är uttryck för eller hur termerna ska definieras.196 Viktigare att framhålla är 
emellertid att synsätten på lärande på museer förändras alltmer från – över-
föring eller förmedling av ett klart definierat budskap till en massa – till att 
betona den lärandes egen aktivitet och meningsskapande.  

I mångt och mycket kan man förstå förändringar i synsätt på lärande, 
museers roller och utställningsformer som att de grundar sig i en förändrad 
kunskapssyn, mer eller mindre medveten. Skiften i tankesätt kan uttryckas 
som att: 

The once prevalent view that knowledge is objective and verifiable has 
been widely challenged by the notion that knowledge is socially con-
structed and shaped by individual.197 

Vidgade forskningsperspektiv 
När det gäller museipedagogiken i västvärlden, och i synnerhet i USA och 
Storbritannien, så har pedagogikens roll och status som en självständig 
professionell specialitet inom museer och gallerier förflyttat sig från mar-
ginalen till centrum. Museers pedagogiska roll betraktas i större utsträck-
ning som ett nyckelredskap i utvecklandet av museerna och intrycken från 
flera forskningskällor pekar på ökad betoning på besökare, pedagogik, 
undervisning och lärande som meningsskapande processer.198 I den senare 
forskningslitteraturen talas det en hel del om ett skifte från föremålscentre-
ring och samlingar till en betoning på besökare och vad de upplever.  

Det finns även en större medvetenhet om kulturell mångfald och att ti-
digare uppfattningar om museerna som tempel för en kulturälskande mino-
ritet börjar vackla. Men trots detta finns i forskningen generellt en svaghet 
då den i hög grad endast skildrar en liten och begränsad del av världens 
musei- och utställningsverksamhet. Den visar en bit av västvärldens per-
spektiv på museer. 
                       
196 Se t.ex. Kelly (2007), Hein (1998). Både Hooper-Greenhill (2007a) p. 32 och Falk & 

Dierking (2000) p. 9 talar om learning som slippery. Hooper-Greenhill refererar inte i det 
fallet till Falk & Dierking som i sin tur refererar till Csikszentmihaly. 

197 Roberts (1997) p. 2. 
198 För att nämna ytterligare några forskare som stödjer detta, förutom Falk & Dierking, 

Hein och Hooper-Greenhill (1992) (1995) (2000/2002), vilka är de författare som refere-
ras mest till, så är det t.ex. Bonnie Pitman, (ed.) (1999) Presence of Mind: Museums and 
the Spirit of Learning, Roberts (1997), David Anderson (1997) A Common Wealth. Mu-
seums and Learning in the United Kingdom och Scott G. Paris (ed.) (2002) Perspectives 
on Object-centered Learning in Museums.  
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The musealisation of the world is the musealisation of a certain kind of 
world.199  

Stora delar av övriga världens museiverksamhet har blivit föga belyst och 
uppmärksammat. Rachida de Souza Ayari, som arbetar på Kulturdeparte-
mentet i Bénin, belyser detta. Nedan är en fortsättning på citatet ovan, här i 
Ågrens översättning i samma källa: 

Musealiseringen av världen gäller alltid en särskild sorts värld. Det är fallet 
särskilt med Afrikas museer som skapades för att tillgodose de koloniala 
förvaltningarnas behov av ett fönster mot infödingarna eller 'de primitiva 
kulturerna'. De förblev länge etnocentriska miniatyrbilder av lokala kultu-
rer. Efter självständigheten blev de en sorts smältdeglar för nationer som 
var multikulturella och sökte efter en egen identitet. I nutiden när de befin-
ner sig i hjärtat av ofta sårbara demokratier, frågar de sig om sin uppgift i 
sina ständigt föränderliga samhällen.200  

I förordet till antologin A Companion to Museum Studies (2006) uppger 
redaktören Sharon Macdonald att artiklarna avser att spegla viktiga aspek-
ter, presentera perspektiv och identifiera samtida frågor inom museer och 
museum studies. Dock anges inget om att perspektiven och frågorna endast 
avser en avgränsad del av världen.201 Bland de 35 författarna i antologin är 
nästintill alla från, eller verksamma i, USA eller Storbritannien (16 respek-
tive 13). Fem av de övriga författarna arbetar i några andra europeiska 
länder. Därutöver finns det en representant från Australien. Som en mot-
vikt till den ensidigt västerländska representationen och litteraturproduk-
tionen kan exempel tas från en annan antologi, från samma år – 2006. Mu-
seum Frictions: Public Cultures/Global Transformations, under redaktion 
av Karp et al., där över hälften av författarna är från Sydamerika eller Af-
rika. Även i den senast utgivna omfattande antologin Museum Revolutions: 
How Museums Change and are Changed (2007) av Knell et al. (eds.) finns 
ett flertal företrädare utanför EU och Nordamerika. I Falk et al. (eds.) 
(2007) är däremot 36 av 40 författare från USA eller Canada. Även om det 
är såsom en del forskare hävdar – att museer och de röster som hörs är en 
del av en västerländsk kulturtradition202 så är det anmärkningsvärt, trots 

                       
199 de Souza Ayari (2002) ”Museums and Communities: Who Needs the Museum?”, i 

Ågren, & Nyman (red.) (2002) (p. 48).  
200 a.a. s. 52, i Ågrens översättning. 
201 Macdonald (ed.) (2006) (p. 1-12). 
202 Se t.ex. Fred Myers “The Complicity of Cultural Production: The Contingencies of 

Performance in Globalizing Museum Practices”, in Karp et al. (eds.) (2006) p. 530 och 
Henning (2006a) p. 115. 
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eventuella språk- och översättningsproblem, att världens största kontinent 
till yta och befolkning – Asien – inte är företrädd i forskningen.203 

I kapitlet har även betonats att forskning inom museipedagogik och mu-
seum studies, i vid bemärkelse, blir alltmer tvärvetenskaplig. I Falk et al. 
(2007) har nästan alla författare en naturvetenskaplig bakgrund (science). 
Men om man fortsätter att göra en kvantitativ bedömning bland de övriga 
tre antologierna och prövar att urskilja vilka discipliner som dominerar så 
är antropologi och konst något mer företrädda jämfört med övriga diversi-
fierade ämnen. 

I många texter överlag, i denna forskningsgenomgång, har det varit 
svårt att urskilja de teoretiska perspektiv som praktiker och forskning 
grundar sig på. I den mån man kan skönja en teoretisk grund i texterna så 
finns det ett antal olika riktningar. Sammantaget kan konstateras att det är 
de konstruktivistiska och sociokulturella synsätten på lärande som domine-
rar den internationella museipedagogiska forskningen. Och som referera-
des i föregående avsnitt om besökarstudier så har det meningsskapande 
paradigmet alltmer börjat ersätta det traditionella kulturöverföringspara-
digmet i synsätt på och i studier av vad som händer i mötet mellan besöka-
re och museum. Men begreppet meaning making används också ibland på 
ett mindre underbyggt sätt: “…the concept is more an assemblage of in-
triguing ideas and provocative experiments than a coherent and compre-
hensive theory with clear implications for practice.”204 John Dewey skrev 
redan 1916, om mening och meningsskapande, i betydelsen att när något 
har en mening för oss menar vi det, vi har en avsikt.205  

I litteratur under de senaste åren, av relevans för museipedagogik, finns 
ett stort glapp mellan teoretiska idéhistoriska samt filosoferande forsk-
ningstexter å ena sidan och den litteratur som är mer av handbokstyp å 
andra sidan. I den senare litteraturen är kritiskt vetenskapliga perspektiv 
sällsynta och har karaktär av metodlära med undertoner av “att man bör 
göra på detta sätt”.206 I båda typerna av litteratur är empiriska studier av 

                       
203 Nästa ICOM Världskonferens kommer äga rum i Shanghai 2010 med temat Museums 

and Harmonious Society. Det kanske något kan förändra det asiatiska forskningsunderlä-
get! För andra synsätt på museer än det västerländska se t.ex. Vasant Bedekar (1995) 
New Museology for India. 

204 Jay Rounds (1999) “Meaning Making: a New Paradigm for Museum Exhibits?” in Ex-
hibitonist 99 vol 18. 

205 Dewey (1916/1999) p. 29. Men det är få texter på detta område som refererar till Dewey. 
T.ex. i den 550-sidiga antologin A companion to Museum Studies är det enbart Georg 
Hein som har Dewey som referens. Se vidare kapitel 6. 

206 Exempel på handbokskaraktär: Black (2005), Barry Lord & Gail Dexter Lord (eds.) 
(2002) The Manual of Museum Exhibitions, Hazel Moffat & Vicky Wollard (eds.) (2004) 
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existerande pedagogisk verksamhet sällsynt. De exempel på verksamhet 
som ges i litteraturen är ofta utifrån andra skriftliga källor eller bygger på 
författarnas egna mer eller mindre subjektiva bedömningar i relation till 
ideal, trender och visioner. En del av litteraturen är av spekulerande natur, 
snarare än teoretiskt underbyggd. Även Helen Illeris kartläggning av 
konstpedagogisk forskning i Norden, vilken har många beröringspunkter 
med den museipedagogiska, visar att forskningen är fragmentarisk och 
beroende av enskilda personers intressen och insatser samt svår att över-
blicka.207 Vetenskapliga tidskriftsartiklar inom museiområdet är huvudsak-
ligen författade av forskare inom ”science” och ”art” i vida bemärkelser 
och relateras främst till science- och konstmuseer, jämfört med forskare i 
de antologier som jag har omnämnt i kapitlet.  

I en recension av den senaste antologin, Museum Frictions, berör 
McCarty just den stora mångfalden av discipliner som rör sig på musei-
fältet. Men han ifrågasätter även tillämpligheten: 

Academics and critics of every stripe have something to say about muse-
ums, which furnish convenient manifestations of any number of social and 
cultural theories of little use to museums, those who work in them or those 
who use them.208  

Huruvida sociala och kulturella teorier kommer till praktisk användning 
kan alltid diskuteras. Dock kan konstateras att resultaten av den kritiska 
granskningen av texter som presenteras i de två senaste kapitlen betyder att 
museipedagogik, som verksamhet och forskning, inte torde ha blivit mer 
synlig, avgränsad och preciserad. Istället har forskning av relevans för 
museipedagogik blivit alltmer diversifierad och spretar åt många håll. Den 
har förgrenats till flera olika tvärvetenskapliga kunskapsområden, och blir 
vanskligare att urskilja. Det kan betyda att museipedagogisk forskning har 
svårigheter att framträda och eventuellt även att göra sig gällande, inte 
minst i Sverige. 

En slutsats som framförallt kan dras från min forskningsgenomgång är 
att museipedagogiken är otillräckligt utforskad och att det finns en stor 
brist på museipedagogisk forskning, i synnerhet i Sverige. Forsknings-

                                                                                                                          
Museum & Gallery Education: a Manual of Good Practice, Patrick J. Boylan (2004) 
Running a Museum: a Practical Handbook. 

207 Illeris (2004). 
208 Conal McCarty (2007) “Review article: Museum Frictions – the Transformation of 

Museum Studies”, in museum & society, Nov 2007 5(3), p. 179. 
(www.le.ac.uk/ms/museumsociety.html den 4 maj 2009). 
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genomgången så långt kanske ännu inte kan anses ha berikat en kommuni-
kativ referensram för museipedagogiken. 

Det får förbli en öppen fråga i vad mån och på vilket sätt som utveckling-
en av museipedagogisk forskning avspeglar och orsakas av förändringar: 
– inom musei- och kulturarvssektorn (breddning, rörelse med många olika 

tendenser), 
– inom och mellan vetenskapsområden,  
– generellt inom kulturer och samhällen. 
 
Det komplexa och mångdimensionella innehåll, som de två senaste kapit-
len har gett exempel på, kan i stort sett sammanfattas i förändrade synsätt 
på museer och att det finns: 

… a more sophisticated understanding of the complex relationships be-
tween culture, communication, learning and identity that will support a 
new approach to museum audiences; a second basic element is the promo-
tion of a more egalitarian and just society;…209 

Begrepp i citatet såsom: cultur, communication, learning (education), 
identity och egalitarian and just society blir vanligare i den senaste musei-
pedagogiskt relevant forskningslitteraturen. Det är begrepp som reflekteras 
i John Deweys tankegångar från omkring förra sekelskiftet, varom nästa 
kapitel ska handla om. Längre fram har jag i ett särskilt avsnitt, i kapitel 6, 
samlat några exempel på hur begreppet experience hanteras i museipeda-
gogisk litteratur på ett ofta snävt och oproblematiserat sätt. Detta kan lätta-
re påvisas om jag därförinnan presenterar Dewey och hans pedagogiska 
tankar, samt min förståelse av hans begrepp experience. 

                       
209 Hooper-Greenhill (2007a) p. 1. 
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4. Varför Dewey? 

Flera av de problemområden som John Dewey behandlade i sin filosofi, 
eller i övrigt engagerade sig i, är sådana som berör frågor om museer och 
museipedagogik. Även om det är omkring ett sekel sedan han skrev om till 
exempel sin syn på skola och undervisning så är hans tankar fortfarande 
relevanta idag och inte minst i relation till det museipedagogiska kun-
skapsområdet. I det här kapitlet kommer jag att ge en orientering och an-
vända och referera till texter skrivna av och om Dewey för att pröva om de 
kan berika ett tänkande om museipedagogik.  

Det första avsnittet introducerar Dewey med några axplock ur hans liv 
och verk. Kapitlets andra avsnitt tar upp något om Deweys inflytande och 
det tredje ger förtydligande motiv till varför Dewey skulle kunna inspirera 
museipedagogisk forskning och praktik. 

Några ord om Deweys skrifter, resor och 
bekantskaper 
John Dewey levde ett långt liv. Han föddes 1859, före inbördeskriget i 
USA, och dog efter andra världskriget, år 1952. Under tidigt nittonhundra-
tal och fram till åtminstone andra världskriget var Dewey en av portalge-
stalterna inom den internationella progressiva rörelsen och reformpedago-
giken. För svenska läsare kanske Dewey är mest känd som amerikansk 
pedagog, och internationellt är han en klassiker inom filosofi och central 
gestalt inom pragmatismen. Han verkade dessutom inom andra områden 
som t.ex. handlar om politiska, vetenskapliga, etiska, filosofiska, religiösa 
och estetiska frågor. Dewey var synnerligen produktiv hela livet. Hans 
samlade verk fyller 37 tjocka volymer.210 Det finns också många publice-

                       
210 Deweys samlade verk, The Collected Works of John Dewey (1882-1953) finns utgivna 

av Jo Ann Boydston (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1967-1991). De 
samlade verken består av tre delar, EW (Early Works), MW (Middle Works) och LW 
(Later Works) och innehåller över 15000 tryckta sidor från böcker, tidningsartiklar, re-
censioner av och förord och inledningar till olika böcker m.m. Jag kommer endast undan-
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rade uttolkningar av Dewey, däribland en hel del biografier. Den stora 
mängd verk som har skrivits om Dewey framgick av en Internetbaserad 
förteckning på 111 sidor. Då var ändå inte de texter som författats efter 
2002 med i förteckningen.211  

Biografierna berättar att Dewey var den tredje av fyra söner och växte 
upp i Burlington, i delstaten Vermont i nordöstra USA. Han tog en grund-
examen 1879 vid University of Vermont och arbetade därefter som lärare 
på en high school i Oil City i Pennsylvania i två år och ett år i Burlington. 
Sina doktorandstudier i filosofi genomförde Dewey vid Johns Hopkins 
University i Baltimore och blev filosofie doktor 1884, när han var 25 år. 
Johns Hopkins var ett nytt universitet 1876 och hade nya undervisnings-
modeller och de flesta av lärarna hade fått sin grundläggande skolning i 
Tyskland. Förutom Hegels filosofi, var Darwins evolutionsteori en viktig 
inspirationskälla för Dewey liksom den amerikanska pragmatismen, före-
trädd av framförallt William James, ett teoretiskt synsätt, men framförallt 
ett förhållningssätt, som Dewey i flera avseenden senare kom att utveck-
la.212  

Efter studierna vid Johns Hopkins och avhandlingen om Kants psykolo-
gi innehade Dewey en undervisningstjänst i tio år på University of Michi-
gan i Ann Arbor, med undantag av ett år på University of Minnesota. Un-
der Michigantiden träffade han Alice Chipman som han gifte sig med 1886 
och de kom att få flera barn tillsammans.213 Dewey skrev Psychology vid 
                                                                                                                          

tagsvis, med beteckningarna EW, MW och LW, att referera till de samlande verken. I 
möjligaste mån refererar jag till andra publicerade källor författade av Dewey. 

211 Arbeten om Dewey till och med år 2002 – se Levin, Barbara Chronology of John De-
wey´s Life and Work (Internetbaserad källa över är en pågående sammanställning av ma-
terial (http://www.siuc.edu/~deweyctr/CHRONO.pdf den 22 juni 2009). I två skrifter, 
med svenska översättningar av Deweys texter, finns i inledningarna intressanta uppgifter 
om och tolkningar av Dewey – Se Dewey (2004) Individ, skola och samhälle: Utbild-
ningsfilosofiska texter. (översättning: Ros Mari Hartman, 4., [utök.] utg. / urval, inled-
ning och kommentarer av Sven Hartman och Ulf P Lundgren ) och Dewey (1916/1999) 
Demokrati och utbildning (översättning: Nils Sjödén; inledning: Tomas Englund). Mitt 
kapitel kan ses som ett komplement till refererade inledningar men med en något annor-
lunda tyngdpunkt.  

212 Louis Menand (2001) The Metaphysical Club, Alan Ryan (1995) John Dewey and the 
High Tide of American Liberalism, Jay Martin (2002) The Education of John Dewey: a 
Biography, Robert B Westbrook. (1991) John Dewey and American Democracy, John P. 
Murphy (1990) Pragmatism. From Pierce to Davidson, James W. Garrison (1998) “John 
Dewey’s Philosophy of Education”, in Hickman (ed.) (1998) Reading Dewey: Interpre-
tations for a Postmodern Generation.  

213 Frederic Arcebald f. 1887, Evelyn f. 1889, Morris f. 1892 (dog i difteri i Milano 2½ år 
gammal), Gordon f. 1896 (dog i tyfoidfeber 8 år gammal under resa i Europa), Lucy f. 
1897, Jane f. 1900. Makarna Dewey adopterade också en åttaårig pojke i Italien år 1904. 
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denna tid – den första grundboken i modern psykologi som publicerats i 
USA.214 Deweys pedagogiska idéer, vilka han fortsatte att utveckla, särskilt 
under det kommande decenniet (1894-1904) då han var professor vid Uni-
versity of Chicago, utgår från att skola och utbildning ska ses som integre-
rade delar i samhället. Hans idealskola präglas av en helhetssyn på under-
visning och som ett medel för den sociala reformeringen av ett demokra-
tiskt samhälle. Dewey fick möjlighet att testa sina pedagogiska idéer och 
förverkliga dem i sin försöksskola Laboratory School som låg på Chicagos 
universitetsområde och som han drev tillsammans med sin fru Alice 
Chipman Dewey. Skolan skulle utvecklas som en samarbetande gemen-
skap med integrering mellan ämnen, mellan alla delar i skolsystemet, mel-
lan teori och praktik samt mellan elever med olika bakgrund. Aktiv hand-
ling stod i centrum för kunskapsbildning i skolan. Aktiviteterna skulle 
knytas till de erfarenheter som eleverna redan hade liksom till det sociala 
sammanhanget utanför skolan, till livet självt (inklusive arbetsliv, lands-
bygd, hemmet, natur och kultur, forskning med mera). I The School and 
Society (1899) ger Dewey uttryck för sina pedagogiska idéer.215 Där visas 
också flera skisser över en ideal skolbyggnad varav särskilt en är intressant 
ur museipedagogisk synvinkel. I en av skisserna (se Figur 2), som inte ska 
ses som en stiliserad arkitektritning över en skolbyggnads våningsplan, 
utan som en symbolisk idéplan, syns museet placerat i mitten på det andra 
våningsplanet. Museet är här ett centralt rum som binder ihop rummen för 
våningens övriga sysselsättningarna.216 Det är omgivet av studier/ateljéer 
för konst och musik på ena sidan och biologi-, fysik- och kemilaboratorier 
å den andra sidan. Dewey strävar här efter att göra en syntes av konsterna 
och vetenskaperna.217 I skolans nedre plan har biblioteket samma samman-
bindande funktion som museet, men är där omgivet av kök, matsal, snick-
ar-, plåt- och textilverkstäder. 
                                                                                                                          

Alice Chipman Dewey dog 1927. John Dewey gifte sig ännu en gång när han var 87 år 
gammal (1946) med Roberta 42 år. De adopterade två barn. Jag vill nämna det här om 
barnen då de, trots att Dewey ofta var uppfylld av annat arbete, upptog mycket av hans 
omsorg och tankar.  

214 Publicerad 1887 (finns i EW2). Se vidare Svend Brinkman (2006) John Dewey. En 
introduktion s. 86 och Martin (2002).  

215 The School and Society: Beeing three Lectures (1899/1900) finns översatt i Individ, 
skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter (2004) s. 57-105. 

216 Med sysselsättning (occupation) avser Dewey: ”…a mode of activity on the part of a 
child which reproduces, or runs parallel, some form of work carried on in social life.” 
(MW1, p. 2) 

217 Se även Brinkman (2006) och Philip Jackson (1998) John Dewey and the Lessons of 
Art, p. 166 f. Längre fram i detta kapitel förtydligas att Dewey hade ett brett och inklude-
rande synsätt på konst.  
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Figur 2. Översta våningen i Deweys idealskola.218 
 
Ett smakprov kan ges på vad Dewey kan mena med museum som en inte-
grerad del i skolan. Citatet nedan (i den svenska översättningen) visar även 
hur Dewey önskar att skolans pedagogik ska ta sig uttryck – en pedagogik 
som alltid, i en eller annan form, ska ha kontakt med det omgivande sam-
hället. Här talar han med tyngdpunkt på det konstnärliga arbetet i skolan. (I 
två parenteser i citatet har jag satt in de engelska uttrycken från ursprungs-
texten.) 

All konst involverar fysiska organ, öga och hand, öra och röst och ändå är 
det något utöver teknisk skicklighet som krävs för själva uttrycket. Den in-
begriper en idé, en tanke, en andlig framställning av tingen och ändå är den 
något annat än ett antal idéer i sig själva. Den är en levande förening mel-
lan tanke och uttrycksmedel. Därför kan man säga att den ideala skolan 
passerar det konstnärliga arbetet från verkstäderna via en destillations-
process i bibliotek och museum och ut i handlingsomlopp igen. 

Tag textilslöjden som ett exempel på en sådan syntes. Jag talar om den 
framtida skolan som vi hoppas att vi någon gång skall få. Detta rum är i 
första hand en verkstad (workshop) där man tillverkar saker, syr, spinner 
och väver. Barnen kommer i direkt beröring med materialen, med olika ty-
ger av silke, bomull, lin och ull. Upplysningar kommer in i direkt anslut-
ning till materialen, deras ursprung, historia, deras lämplighet för olika an-
vändningsområden och i anslutning till de olika maskiner som används för 
att förädla råvaran. Disciplin uppnås när man handskas med de problem 
som uppstår. Både teoretiska och praktiska. Var kommer bildningen (the 

                       
218 Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter (2004) s. 101.  

 72 



 

culture) in? Till en del genom att man betraktar alla dessa saker återspegla-
de via deras naturvetenskapliga och historiska betingelser och associatio-
ner. På detta sätt lär sig barnen att uppskatta dem som tekniska landvin-
ningar, som tankar omsatta i handling. Och till en del genom att konstidéen 
förs in i rummet självt. I den ideala skolan skulle det finnas något liknade 
detta: först ett fullständigt industrimuseum, med exempel på material från 
olika stadier i tillverkningskedjan och verktyg från de enklaste till de mest 
komplicerade som används i tillverkningen. Sedan en samling fotografier 
och teckningar som visar de landskap och platser som dessa material kom-
mer ifrån, deras hemtrakt och var de framställs. En sådan samling skulle 
vara en levande och fortgående lektion i syntesen av konst, vetenskap och 
industri. Där skulle också finnas prov på utsökta textilarbeten som t.ex. ita-
lienska, franska, japanska och orientaliska. Där skulle finnas föremål som 
illustrerade motiv för design och dekoration som kommit in i produktionen. 

 
Dewey talar också om bidrag från litteratur och musik och fortsätter sedan: 

Verkstaden blir ett illustrerande museum som tilltalar ögat. Den skulle inte 
bara ha material, vackert trä och designade mönster, utan också ge en över-
sikt av den historiska utvecklingen inom arkitekturen genom sina ritningar 
och bilder.219 

Det är en storslagen vision av en pedagogik med museet i centrum och det 
som binder samman skolans olika ämnen och delar. Makarna Dewey valde 
att organisera skolan som en reflektion av samhället, i lokalt kunskapspro-
ducerande sammanhang och i en kooperativ gemenskap utgående från bar-
nens intressen, behov och förmågor. Undervisningen bedrevs genom olika 
meningsfulla aktiviteter och experimenterande problemlösningar.220  

Chicago präglades vid den här tiden, runt förra sekelskiftet av klassmot-
sättningar och en stor befolkningsökning, från ½ miljon år 1880 till 1,7 
miljoner invånare 1900. Tre fjärdedelar utgjordes då av utrikes födda och 
deras barn. Jane Addams (1860-1935), grundare av Hull House Settlement 
i Chicago 1889, var även hon engagerad i utbildning och demokrati. (Sett-
lementrörelsen motsvaras ungefär av hemgårdsrörelsen i Sverige.) Hon 
arbetade för att ge utbildning, arbete, hälsa och övrigt medborgarförstär-
kande stöd till fattiga, särskilt kvinnor. Jane Addams var den första ameri-

                       
219 Översättning från The School and Society: Being three Lectures (1899/1900) s. 104-106. 

Jämför s. 102-103 i Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter (2004). The 
School and Society skrevs ursprungligen som föreläsningar för föräldrarna till eleverna i 
Deweys skola. Se även Brinkman (2006) s. 180. 

220 Se bl.a. Garrison (1998) p. 69 och Martin (2002) p. 200.  
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kanska kvinna som fick Nobels Fredspris (år 1931). Addams och Dewey 
blev nära vänner och hade ett radikalt inflytande på varandra.221 

Museer spelade en stor roll i Deweys pedagogik. Museer som ger histo-
riska exempel på tanke och handlingar i förening och på en syntes mellan 
vetenskap, industri och konst kan förstärka och berika bildande erfarande, 
menade Dewey.222 Det var också så att ett museum existerade på The La-
boratory School, det var ett stort rum som låg på andra våningen. Skolans 
anda finns kvar än idag: 

…the force of John Dewey, who founded the school, continues to be felt – 
most strikingly evidenced in the value we attach to the democratic process 
and in our pragmatic approach to the educational process.223  

Deweys visionära idéer var att skolans aktiviteter bör förenas med barnens 
erfarande å ena sidan och det bredare sociala livet å den andra med an-
knytning till det omgivande samhället. Det är tankar som påminner om 
vissa aspekter i det idag museipedagogiskt populära ordet community, som 
togs upp i kapitel 3.224 De korta skrifter som Dewey skrev kring sekelskif-
tet är kopplade till denna experimentskola. Flera av dessa skrifter finns 
översatta till svenska. Den första artikeln My Pedagogical Creed (1897)225, 
livlig och engagerad med idealistisk inspiration från Hegel, banar väg för 
mer konkreta pedagogiska uttryck i den nyss nämnda och citerade The 
School and Society (1899) liksom också i The Child and the Curriculum 

                       
221 Se Ryan (1995) s, 148-152, Westbrook (1991) s, 83-89, Martin (2002) p. 164-168, Lee 

Benson, Ira Harkavy & John Puckett (2007) Dewey's Dream: Universities and Democra-
cies in an Age of Education Reform: Civil Society, Public Schools, and Democratic Citi-
zenship, p. 35f.  

222 Tracie E. Constantino (2004) “Training Aesthetic Perception: John Dewey on the Role 
of Art Museums”, i Educational Theory, Vol. 54, No 4, 2004. Uttrycket bildande erfaran-
de förtydligar jag i kapitel 6.  

223 William Harms & Ida DePencier (1996) Experiencing Education. 100 Years of Learning 
at The University of Chicago Laboratory Schools, kap. 1, p. 9. Skolan omtalas även om-
växlande som Deweyskolan, Försöksskolan och Dewey benämner den själv som Univer-
sity Elementary School i The School and Society. (Se Individ, skola i samhälle: Utbild-
ningsfilosofiska texter (2004) s. 73). Se även den nuvarande skolans, The University of 
Chicago Laboratory Schools hemsida: www.ucls.uchicago.edu/about/history/ (den 8 maj 
2009). 

224 Om Deweys varierade användning av begreppet community se framförallt James Camp-
bell (1998) ”Dewey´s Conception of Community”, in Hickman (ed.) (1998) p. 23-42. 

225 Artikeln publicerades ursprungligen 1887 i tidskriften The School Journal. (Se Brink-
man s. 177.) Den finns översatt i Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska tex-
ter, s. 45-56.  
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(1902), där Dewey pläderar för att barnet och läroplanen tillsammans ska 
utvecklas i en aktiv process.226  

Efter tiden i Chicago tillträdde Dewey en professur vid Colombia Uni-
versity i New York, vilken han innehade från 1904 fram till sin pensione-
ring 1930. Hans rykte som filosofisk pedagog spred sig även till delar av 
övriga världen. Det var inte bara via sina omfattande skrifter som Dewey 
blev internationellt känd utan även genom sitt inflytande inom Colombia 
Teacher College, dit lärare från hela världen kom för bildning och fortbild-
ning.227 Lärarutbildningen stimulerade också hans fortsatta intresse för 
pedagogisk teori och författarskap, varav Democracy and Education 
(1916) kom att bli en pedagogisk klassiker. I boken inviterar Dewey läsa-
ren att tillsammans med honom tänka igenom vilka kunskapsteorier och 
etiska teorier som leder fram till en tillräckligt god demokratisk utbildning. 
Han utvecklar här också sin filosofiska grunduppfattning: 

If we are willing to conceive education as the process of forming funda-
mental dispositions, intellectual and emotional, toward nature and fellow 
men, philosophy can be defined as the general theory of education.228 

Skälet till att han kunde fastställa filosofi som den generella teorin om 
pedagogik var att hans syn på pedagogik (education) var mycket bred. 
Ordet education kan på svenska innefatta bildning, utbildning, undervis-
ning och uppfostran. Skriften Democracy and Education är såväl en upp-
summering av hans pedagogiska reflektioner under de gångna tjugo åren 
som en utveckling. 

Just as Dewey defined education as a process by which students learn to 
use past and present experiences for intelligent action […] so Dewey was a 
student to himself in this book, looking backward as a vehicle for going 
forward.229 

I citatet finns ett uttryck som behöver kommenteras, nämligen det av De-
wey använda begreppet intelligent action som är något som pedagogiken, 
eller undervisningen, ska omfatta. Dewey återkommer ofta till detta be-
grepp vilket kan förstås som att aktivt pröva och experimentera. Intelligens 
får här en betydelse utöver den ordinära, det vill säga som undersökande 
(inquiry) – experimentell handling och dess resultat. Ett intelligent liv in-

                       
226 a.a. s. 106-125. 
227 Murphy (1990), Martin (2002). 
228 Democracy and Education p. 328. 
229 Martin (2002) p. 255.  

 75 



 

nefattar på så sätt en tro på, eller förväntan om, att vi kan förbättra de exi-
sterande livsvillkoren genom att pröva genomtänkta lösningar i hand-
ling.230 I många förenklade svenska framställningar om Dewey ges han 
epitetet learning by doing – ett uttryck som han själv mycket sällan använ-
de

k i denna rörelse och som även 
rik

mellan traditionell pe-
dagogik och progressiv pedagogik uttryckas så här: 

 

                      

. 
Flera av Deweys texter relaterar till skolan och i synnerhet i opposition 

mot de uttryck som skolan i USA tar sig runt förra sekelskiftet och ett 30-
tal år därefter. I progressivistisk anda protesterar han mot den etablerade 
skoltraditionen, mot synsättet om att det finns en fix och färdig kunskaps-
massa som ska förmedlas till eleverna. På flera håll i västvärlden riktas 
kritik mot den traditionella skolan. Det är en rörelse som omväxlande be-
nämns som progressiv och som reformpedagogisk.231 I kapitel 2 berörde 
jag Ellen Key som en av dem som ingic

tar kritik mot pedagogiken på museer.  
Dewey fortsätter även senare i sin textproduktion att kritisera tradi-

tionell pedagogik genom att föreslå en radikalt annorlunda skola i progres-
siv riktning. I en sammanfattande svensk översättning från Experience and 
Education, 1938, kan skillnaderna, i min tolkning, 

 
230 John J. Stuhr (1998) “Dewey’s Social and Political Philosophy”, in Hickman (ed.) 

(1998) p. 95, Martin (2002) p. 494, Brinkman (2006) s. 166. 
231 Se t.ex. Gerd B. Arfwedson som använder sig av benämningen reformpedagogik som en 

sammanfattning för de idéer och praktikansatser som prövades för att förändra skolan i 
en annan riktning. (Arfwedson (2000) Reformpedagogik och samhälle. En komparativ 
studie av pedagogiska reformrörelser i USA och Tyskland från 1890-talet till 1930-talet.) 
Englund anför i inledningen till Demokrati och utbildning, s. 15, att den progressiva ut-
bildningsfilosofin är en samlingsbeteckning på en reformpedagogisk idétradition i syfte 
att förändra den traditionella skolan. Se även not 249 om reformpedagogik inom konsten.  
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Traditionell undervisning Ny pedagogik 
 
tvinga på uppifrån uttrycka och bilda/ 
 utveckla individualitet 
 
yttre disciplin fri aktivitet 
 
inlärning genom (learning from) lärande genom (learning  
texter och lärare  through) erfarande 
 
 
uppnå isolerade färdigheter skaffa sig färdigheter 
och tekniker genom drill(övningar) för att leva livet just nu 
 
förberedelse för en mer eller göra det mesta möjliga 
mindre avlägsen framtid av det pågående livets  
 möjligheter 
 
statiska mål och material kännedom om en  
 föränderlig värld232 
 

I högerspalten förekommer uttryck som Dewey menar karakteriserar den 
nya eller progressiva pedagogiken och dess kunskapssyn. För att nå dessa 
mål är det, som tidigare påtalats, även viktigt att undervisningen känne-
tecknas av tillverkningsprocesser, skapande och estetik. Nu drygt 60 år 
senare kan dessa uttryck även idag tolkas som kompetenser som är nöd-
vändiga för att leva i ett föränderligt samhälle. Om man studerar den se-
naste litteraturen av relevans för museipedagogisk verksamhet kan sam-
manställningens exempel påminna om vad som yttras om tradition kontra 
förnyelse inom museipedagogiken. T.ex. dyker uttrycket learning through 
experience upp i Hooper-Greenhills senaste bok (2007) s. 36 och är ”… a 
major component of the value of learning in museums.” 

Deweys pedagogik har av vissa karakteriserats som individualistisk el-
ler ensidigt elevcentrerad.233 Men detta motsägs särskilt i Education and 
Democracy som snarare skildrar en gemenskapens pedagogik, där den lä-

                       
232 Experience and Education (1938) p. 19-20 (min översättning och sammanställning) 

Denna bok finns även översatt till svenska i Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilo-
sofiska texter (2004) s. 163-219. Se även kapitel sex i Democracy and Education 
(1916/1966). 

233 Se t.ex. Brinkman, (2006) s. 136, 175, Garrison (1998) p. 69, Martin (2002) p. 201.  
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rande ses som någon som ska lära sig att deltaga i gemensamma aktivite-
ter, gå in i existerande kulturella meningssammanhang och lära att rekon-
struera aktiviteter och sammanhang på såna sätt att de berikar gemenska-
pen.  

Varje individ har faktiskt vuxit upp, och måste alltid växa upp, i en social 
miljö. Hans responser blir förnuftiga eller mer meningsfulla helt enkelt för 
att han lever och verkar omgiven av accepterade meningar och värden (se 
s. 66)234. Genom socialt umgänge, genom delaktighet i de handlingar som 
förkroppsligar meningen, skaffar han sig så småningom ett eget medvetan-
de.235 

Dewey hade sedan ungdomen varit intresserad av estetik och olika konst-
närliga uttrycksformer, särskilt bildkonst. Men det är inte förrän i Experi-
ence and Nature, 1925, och särskilt i Art as Experience, 1934, som han i 
text närmare utvecklar sina tankar om konst och estetik. Art as Experience 
är intressant för museipedagogiskt tänkande och inte enbart i relation till 
konstmuseer. Erfarande av föremål, inte bara konstföremål, medför en 
förändring i den som erfar men även i det som erfars. Han angriper i boken 
den elitistiska idén om ”fin konst” och kopplar istället konst och estetik till 
den normala livsprocessen. Dewey skiljer också mellan ”konstprodukten”, 
artefakten som kan vara en skulptur, ett musikstycke etc., och det verkliga 
konstverket, vilket han menar utgörs av vad produkten gör eller åstad-
kommer i form av erfarande hos människan. ”Konst” existerar alltså, enligt 
Dewey, enbart i ett aktivt levande möte med den erfarande människan som 
omskapar och omprövar konsten.236 I Art as Experience är det inte konsten 
i sig som är det intressantaste för Dewey utan det viktigaste är kopplingen 
mellan erfarande och konst i vid bemärkelse.237 Dock kan man kanske 
beklaga att Dewey inte hade möjlighet, tid eller lust att närmare utarbeta 
                       
234 Här refererar Dewey tillbaka till sidan 66 (i Demokrati och utbildning) där han talar om 

gemensamma meningar och värden. ”Att dela andras åsikter, att vara likasinnad och att 
följaktligen verkligen vara medlem i en social grupp är därför att uppfatta föremåls och 
handlingars mening på samma sätt som andra. Annars finns det ingen gemensam förstå-
else och ingen gemenskap. Men i en gemensam aktivitet refererar varje människa det 
som hon gör till det som andra gör och vice versa. Vars och ens aktivitet ingår alltså i 
samma situation.”  

235 Demokrati och utbildning, s. 347.  
236 För en tolkning av Art as Experience se vidare Jackson (1998) och Thomas M. Alexan-

der (1998) “The Art of Life”, in Hickman (ed.) I kapitel 6 återknyter jag till Art as Expe-
rience i samband med diskussion av begreppet experience liksom till hans stora verk Ex-
perience and Nature som han skrev 1925. 

237 Jämför även Hein (2002, 2006) som anser att det inte är det materiella eller ut-
ställningarna i sig utan erfarandet av dem som är det intressantaste och viktigaste.  
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kopplingar mellan konst, estetik och pedagogik (education).238 Det lämna-
de han till eftervärlden att fullfölja. Men Deweys hanterande av ett brett 
och inkluderande konst- och estetikbegrepp anser jag ändå ger ett starkt 
stöd för musei- och konstpedagogik idag som säger sig vilja ge upplevelser 
och möjligheter till lärande genom alla sinnen.  

Deweys internationella inflytande växte, genom spridningen av hans 
texter på originalspråket och i översättningar, men även genom resande 
runt om i världen, då han också besökte museer. Han tillbringade mer än 
två år, under 1919-1921, i Japan och Kina som bl.a. föreläsare. Han gjorde 
inspektionsresor i skolor i Turkiet 1924, ditkallad av Kemal Atatürk som 
ville förändra skolsystemet i mer västerländsk riktning. 1926 besökte De-
wey Mexico. Samma år, och även 1928, reste han till Sovjetunionen. Un-
der sina resor besökte han ofta olika museer, både i rollen som besökare 
men även som föreläsare och pedagogisk expert.239 Inför det andra Sovjet-
besöket tillbringade Dewey en tid i London och Paris, huvudsakligen för 
att besöka museer.240 Besöken under Sovjettiden finns kommenterade 
bland annat i essän New Schools for a New Era och Dewey nämner att det 
bäst pedagogiskt utrustade museum som han besökt låg strax utanför Le-
ningrad:  

The best museum of natural and social materials for pedagogical purposes I 
have ever seen is in a country district outside Leningrad, constructed on the 
basis of a complete exhibit of local fauna, flora, mineralogy, etc., and local 
antiquities and history, made by pupils´ excursions under the direction of 
their teachers.241  

Museet är exemplariskt, inte på grund av samlingarna i sig utan för att de 
kommer från den lokala omgivningen och knyter direkt an till elevernas 
erfarande.242 Museer ska utvecklas utifrån livserfarenheter. Dewey fick ett 
betydande inflytande på utvecklingen av skolsystemet i Sovjet och inspire-

                       
238 Jämför Jackson (1998) och Herbert Read (1943/1956) Education through Art. 
239 Martin (2002), Ryan (1995), Westbrook (1991) och Murphy (1990). Deweys The School 

and Society och The Child and Curriculum översattes tidigt till ett dussintals språk, bl.a. 
japanska och kinesiska. Den sista längre utlandsresan, innefattande pedagogiska uppdrag, 
genomförde Dewey i Sydafrika tillsammans med sin dotter Jane under två sommarmåna-
der 1934. 

240 Hein, George E. (2004) ”John Dewey and Museum Education”, in Curator: The Mu-
seum Journal 47/4, p. 413-427. 

241 “New Schools for a New Era” (1928) i LW 3 p. 237.  
242 Jämför vad som togs upp i kapitel 3 i dagens museirelaterade litteratur om den fjärde 

kulturvetenskapliga medborgarbildande kategorin och om community.  
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rade Krupskaja, Lenins hustru, som var en av de mest inflytelserika peda-
gogerna i Sovjet efter ryska revolutionen.243  

Dewey var i ständig dialog med politiskt aktiva, skribenter av olika slag 
och andra människor. En av de viktigare för honom tycks vara George 
Herbert Mead som han lärde känna först som sin kollega under Michigan-
tiden och som sedan följde med honom till Chicago. Några av biografierna 
nämner Mead enbart i förbigående och i någon not, medan Ryan skriver att 
Mead var den som intellektuellt påverkade Dewey allra mest. Dewey till-
ägnade sig Meads synsätt om språkets förutsättning för utveckling liksom 
att jaget (the ”I”) formas i social interaktion och i språklig gemenskap. 
Familjerna Mead och Dewey kom också att bli nära vänner.244 

Det finns även flera personer utanför det filosofiska etablissemanget 
som fick betydelse för Deweys tänkande och skriftliga produktion. Jag ska 
nämna två av dessa personer, dels för att de inte lyfts fram så mycket i 
biografierna, och dels för den ömsesidiga inspiration och påverkan som 
växer fram mellan Dewey och var och en av de två. 

En för John Dewey viktig person var F. Matthias Alexander. Dewey 
hade alltsedan ungdomen lidit av smärtor i ryggen. 1916 träffade han 
Alexander, känd för den s.k. Alexandertekniken, och både han och flera av 
familjemedlemmarna började ta lektioner i form av andnings- och rörelse-
övningar hos Alexander. Förutom att tekniken, som han använde så ofta 
som kan kunde livet ut, hjälpte honom kroppsligen så gav den honom även 
filosofiska insikter vad gäller kopplingen mellan medvetande och kropp 
(mind-body). Principen om enheten mind-body ansåg Alexander, liksom 
Dewey, vara den ”felande länken” i den aktuella forskningen inom både 
fysiologi och psykologi. Denna insikt kommer till uttryck i några av De-
weys verk som Human, Nature and Conduct, (1922) och i Experience and 

                       
243 Igor Potapenko (2005) ”John Dewey och den pedagogiska traditionen i Sovjetryssland”, 

i Dewey läst idag. GEM rapport 3 (red. Hartman, Sven) s. 153-174. Ett av skälen till att 
Deweys popularitet senare minskade i Sovjet var Deweys ordförandeskap i den s.k. De-
weykommissionen i Mexico, år 1938, vars syfte var att undersöka Stalins anklagelser 
mot Lev Trotskij för bland annat mordförsök. Trotskij befanns vara oskyldig. (Se även 
Ryan (1995) p. 247, 295, Westbrook (1991) och Martin (2006) Songs of Experience. 
Modern American and European Variations on a Universal Theme). Intressant i musei-
sammanhang är också att det hus där förhandlingarna mot Trotskij ägde rum, var konst-
närinnan Frida Kahlos hem, där Trotskij bodde en tid under asylen i Mexico. Huset, 
”Casa Azul” är numera ett museum över Frida Kahlo. (Se vidare 
http://www.mexconnect.com/mex_/travel/grandall/grfridamuseo.html, den 4 maj 2009.) 

244 Ryan (1995) p. 79, 123. Även Tomas Englund anför i inledningen till Demokrati och 
utbildning (1999) Mead som Deweys närmaste samarbetsvän, s. 12, 26. 
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Nature.245 Jo Ann Boydston (även redaktör för Deweys samlade verk) 
skriver i en artikel 1986 att hon är förvånad över att serösa filosofer be-
traktade Deweys relation till Alexander som villfarelse. I ett brev 1946 
skriver Dewey till sin nära vän Joseph Ratner: 

                      

This is to say that my confidence in Alexander’s work is unabated. He has 
made one of the most important discoveries that has been made in practical 
application of the unity of the mind-body principle. If it hadn’t been for 
their treatment, I’d hardly be here today, as a personal matter. I don’t talk 
about it very much because unless one has had personal experience, it 
sounds to others just like another one of those enthusiasms for some pet 
panacea.246 

Det är ett exempel på hur Deweys tro på Alexandertekniken och hur hans 
egna självupplevda erfarenheter får betydelse för hans filosofiska utveck-
ling.247 Kopplingen mellan mind-body, tar Hooper-Greenhill (2007) upp, 
som anges i förra kapitlet, i slutsatserna från den omfattande engelska un-
dersökningen: ”…that learning occurs through mind and body working 
together”.248 Som om det vore en ny upptäckt! 

Konstsamlaren och affärsmannen Albert C. Barnes var en stor beundra-
re av Dewey och hade läst Democracy and Education.249 De träffades för-

 
245 Human, Nature and Conduct finns i svensk översättning i Människans natur och hand-

lingsliv (1922/2005). Om mind-body se vidare: Martin (2002) p. 285 f. och Jackson 
(1998) p. 137-139, 140-141 (med referens till Shusterman). Dewey skrev även ett flertal 
introduktioner och förord till Alexanders böcker. (Se Dewey, The Collected Works of 
John Dewey, 1882-1953) Se även The John Dewey and F. Matthias Alexander home-
page: www.alexandertechnique.com/articles/dewey/ den 4 maj 2009.) 

246 Jo Ann Boydston (1986): John Dewey and the Alexander Technique. Paper presenterat 
vid the International Congress of Teachers of Alexander Technique, August 1986. ”Pet 
panacea ≈ kärt universalmedel. 

247 Just i detta avseende kan man tillägga att han kan kanske sägas vara en föregångare till 
filosofer som Maurice Merleau-Ponty med hans uttryck den ”levda kroppen” som svar på 
den klassiska filosofiska frågan om relationen subjekt-objekt. Se t.ex. Maurice Merleau-
Ponty (1999) Kroppens fenomenologi som är en översättning av första delen av Merleau-
Ponty´s andra avhandling (Phénoménologie de la perception) vilken han skrev 1945. Se 
även Martin (2006) p. 27, 305, 384 och Joseph Margolis (1998) ”Dewey in Dialogue 
with Continental Philosophy”, in Hickman (ed.) (1998) p. 248 f., David Granger, A. 
(2006) John Dewey, Robert Pirsig and the Art of Living, p. 222. Jackson (1998) p. 140. 

248 Hooper-Greenhill (2007) p. 170. 
249 Även konstkritikern Sir Herbert Read var en beundrare av Dewey, skriver Jackson 

(1998), p. xii. Huruvida Read träffade Dewey vill jag låta vara osagt men Read omnäm-
ner honom i sitt eget kända verk Education Through Art (1943). Liksom Dewey fram-
hävde Read konstens betydelse för erfarandet. Han menade att konst skulle vara basen i 
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sta gången 1917 på en av Deweys föreläsningar och mellan de båda växte 
en vänskap fram som varade livet ut.250 Barnes tog Dewey med på sina 
konstresor i Europa och Art as Experience (1934) är dedicerad till Barnes: 
”To Albert C. Barnes in gratitude”.251 De kompletterade varandra i utform-
ningen av kurser inom estetik och konst. Dewey blev också den första 
utbildningsledaren på The Barnes Foundation, grundad 1922, som än i dag 
är ett museum och institut öppet för allmänheten, innehållande en av värl-
dens största samlingar av impressionistkonst samt afrikansk konst. Den 
finns placerad nära Philadelphia inom ett 12 tunnland stort arboretum.252 
Bekantskapen med Barnes förstärkte uppenbarligen Deweys intresse för 
museer, särskilt konstmuseer. För Dewey handlade det om museer som 
pedagogiska miljöer och med avsikt att förbättra samhället.  

Det grundades många museer runt förra sekelskiftet i Europa och något 
senare i USA.253 Möjligen kan, generellt sett, museer i USA ha haft ett mer 
uttalat pedagogiskt syfte när de skapades jämfört med de europeiska.254 
Museers utveckling uppmärksammar Dewey i en artikel inför fyrtioårsju-
bileet av The Cooper Union Museum of Decorative Arts i New York 1937: 

One of the most striking features of recent American culture has been the 
rapid growth of museums in all lines, artistic, commercial and industrial; of 
natural history, anthropology and antiquities. It has become generally rec-
ognized that they occupy as necessary a place in popular education as do 
public libraries. Vision of their educational function has kept pace with 
their material expansion. A museum that is directed toward educational 
ends has to meet problems that are very different from those which existed 

                                                                                                                          
utbildning/pedagogik. Read var en av företrädarna för den reformpedagogiska rörelsen 
på konstens område.  

250 Barnes och Deweys samarbetade också i en studie, vilken Barnes själv finansierade, av 
polska immigranter i Philadelphia – ett försök till tillämpning av innebörden i Democra-
cy and Education. (Westbrook (1991) p. 214 f., Martin (2002) p. 279 f. 

251 Se även Westbrook (1991), Martin (2002) och särskilt Ryan (1995) som omnämner 
Barnes i ett flertal episoder tillsammans med Dewey. 

252 På webbsidan:(www.barnesfoundation.org/ed_main.html den 4 maj 2009) kan man läsa 
mer om The Barnes Foundation , t.ex. att: “The Barnes Foundation is a resource for the 
exploration of aesthetics and ideas, of diversity and democracy.” Se även Patty Gesten-
blith “Museum Practice: Legal Issues”, in Macdonald (ed.) 2006) angående en aktuell 
diskussion om The Barnes Foundation (p. 445). 

253 Se kapitel 2 och Ljung (2004/2008). Se även Constantino (2004). 
254 Jämför mitt förra kapitel 3 och även Hein (2006c), ”Museum Education”, in Macdonald 

(ed.) (2006). Roberts (1997) och Weil (2002). 
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when they were for the most part but collections of curios, interesting and 
possibly beautiful objects, or were collections of historical mementos.255 

Dessa kommentarer visar Deweys tillfredsställelse med att museers upp-
drag har utvecklats från en betoning på samlande och bevarande till att 
fokusera pedagogiska möjligheter. Det kan jämföras med det som anfördes 
i kapitel 2 om generella samtida förändringstendenser i synsätt på museer. 
Dewey är positivt inställd till detta museum och talar om design, ett ord 
som han, som sagt, använde så tidigt som 1899 i The School and Society. 
Design, hävdar Dewey, är frågan om komposition, en integrerande relation 
som formar en helhet.256 Han berömmer museet för att det har avvecklat 
åtskillnaden mellan ”fin konst” och tillämpad konst kopplad till männi-
skors användning. Vidare lovordar Dewey den pedagogiska presentationen 
av museiobjekten och den utbildade och medvetna personalen på museet. 
Dessutom hade museet ett helt integrerat samarbete med Cooper Union 
School – en integrering som påminner om Deweys idealskola som omtala-
des tidigare.257 I en annan artikel, ett år senare, finner vi ett exempel med 
en helt motsatt värdering vilken gäller ett annat museum. Där ges en svi-
dande kritik av en utställning på Pennsylvania Museum of Art. Dewey 
menar att utställningen är helt förvirrad och motsäger totalt det som dekla-
reras i det åtföljande cirkuläret, både i estetiskt och intellektuellt hänseen-
de. Utställningen omtalas till och med som att den motverkar pedagogisk 
verksamhet.258  

Museichefen John Cotton Dana (1856-1929) var en känd förespråkare 
för museers pedagogiska roll. Han levde alltså samtida med Dewey, och 
verkade i samma progressiva anda, med aktiva och inflytelserika bidrag 
förespråkande museets publika, pedagogiska och medborgerliga roll. Dana 
var grundare av och museichef på Newark Museum and Library i New 
Jersey.259 Trots den kritik som Dewey, liksom även Dana, riktar mot 

                       
255 ”The Educational Function of a Museum of Decorative Arts” (1937) i LW 11 p. 520-

521. År 1994 ändrades namnet på museet till Cooper Hewitt, National Design Museum 
(www.si.edu/ofg/Units/sorsch.htm, den 4 maj 2009) och är en del av Smithsonian sedan 
1967. 

256 Jämför not 149 om design. 
257 LW 11 p. 521-524. 
258 Report on ”Forms of Art Exhibition at the Pennsylvania Museum of Art” (1938) I LW17 

p. 128-129. 
259 Bennett (2006a) i Macdonald (ed.) (2006) p. 264-265, Hein (2006b) “Progressive Edu-

cation and Museum Education, Anna Billings Gallup and Louise Connolly”, i Journal of 
Museum Education, Volume 31, Fall 2006, p. 197, Weil (2002) p. 188-192, Falk, Dierk-
ing & Foutz (2007) p. 83, Flora Edouwaye S. Kaplan “Making and Remaking National 
Identities”, in Macdonald (ed.) (2006) p. 166.  
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många museer i 1920- och 30-talets USA, på samma sätt som han kritise-
rar traditionella skolor, så värdesätter han, liksom Dana, museers potential 
som pedagogiska institutioner och som medel för samhällsförbättring.260 

Den avsikt som Dewey hade med sin filosofi var att främja bättre 
mänskligt handlande och liv. Denna världsförbättringssträvan behövs i en 
ständigt föränderlig värld där tron på religion och annan auktoritet bleknar 
– och den kan åstadkommas, menade Dewey, genom experiment, kommu-
nikation och intelligent och demokratiskt handlande261. Dewey hävdar att 
för att bemästra den föränderliga världen behöver vi skapa bästa möjliga 
sociala former som kan ge oss möjlighet att svara förnuftigt på förändring-
arna, allt efter som de uppstår. Det gör det möjligt för oss att leva livet, det 
liv som är värt att leva. I detta bemästrande är utbildning och pedagogik en 
mycket väsentlig del.  

Jag tror att utbildning är den grundläggande metoden för framsteg och re-
former. Jag tror att alla reformer som enbart grundas på lagstiftning, på hot 
och straff, på förändringar i tekniska eller yttre arrangemang, är obeständi-
ga och fruktlösa. […] Men genom utbildning kan samhället formulera sina 
mål, organisera sina medel och resurser och på så sätt forma sig självt på 
ett bestämt och planmässigt sätt i den riktning man önskar[…]. Jag tror att 
utbildning, förstådd på detta sätt, utgör den mest fulländade och innerliga 
förening mellan vetenskap och konst man kan tänka sig.262 

Deweys pragmatism präglas av en optimistisk syn på framtiden men av-
mattas något i hans senare skrifter.263 Men kommunikation och demokrati 
är och förblir honnörsord i hur man kan hantera ett samhälle i omvandling.  

Deweys inflytande  
Genom sina skrifter, resor och möten med människor har Dewey bidragit 
till internationellt utbyte och erfarenhetsspridning. Från början av 1900-
talet och åtminstone fram till andra världskriget fanns det en internationell 
progressiv och reformpedagogisk strömning. Hur dessa progressiva rötter 

                       
260 Constantino (2004), Hein (2004, 2006a, 2006b)  
261 James Campbell (1995) Understanding John Dewey. Nature and Cooperative Intelli-

gence, p. 81, Jackson (2002) John Dewey and the Philosopher’s Task p. 65 f.  
262 My Pedagogic Creed (1897) (EW5) översatt i Individ, skola och samhälle: Utbildnings-

filosofiska texter s. 55-56. De fyra sista orden i citatet lyder på engelska: conceivable in 
human experience. 

263 Se t.ex. efterordet, som Dewey skrev till The Public and its Problems (1927/1991), p. 
221-232. 
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har förvaltas och tagit sig uttryck i olika länder kan alltid diskuteras. Bland 
de progressiva pedagogiska författarna under 1900-talet finns en trend att 
de sällan refererar till varandra när de låtit sig inspireras och påverkas av 
andra relativt likasinnade tänkare. Förvisso nämner Dewey själv andra 
utbildningsfilosofer som Herbart, Rousseau, Fröbel, Pestalozzi, t.ex. i De-
mocracy and Education där han går i polemik mot deras uppfattningar om 
utveckling och pedagogiska metoder. Men han anger inga specifika källor 
till dessa filosofer.  

Deweys influens, politiskt och filosofiskt, avtog efter hans död och un-
der det kalla krigets dagar. Den akademiska filosofin blev antingen mer 
teknisk och analytisk eller mer kontinentalfilosofisk. Men sedan några 
decennier tillbaka, då positivismen och den analytiska filosofin alltmer för-
lorat sitt grepp, har Dewey fått förnyad uppmärksamhet. Man söker utbild-
ningsfilosofiska alternativ utanför en trång inomvetenskaplig krets. I frå-
gor präglade av öppenhet, visioner, helhetstänkande, tvärvetenskap, kultu-
rell mångfald och anknytning till vardagsliv finns ett sådant alternativ i 
Deweys tankegods. På senare tid har forskning sökt tillämpa Deweys be-
grepp aesthetic experience särskilt inom konstinstitutioner, men även på 
andra områden som i nordisk arkitektur264 och naturvetenskap.265 Det upp-
blomstrande intresset för Dewey har förstärkts, inte minst genom filosofen 
Richard Rorty som 1980 hävdade att Dewey var den viktigaste av 1900-
talets filosofer tillsammans med Wittgenstein och Heidegger.266 

Pragmatismen och Deweyreceptionen har i större utsträckning varit, och 
är ett nordamerikanskt fenomen jämfört med övriga världen. Inom skolvä-
sendet, som är mycket differentierat i USA, finns en utbredd rörelse av 
experiential learning – där tolkningar och misstolkningar av Dewey ibland 
görs.267 Särskilt frekvent refererad är David A. Kolbs teorier som baserar 
sig främst på Deweys och Kurt Lewins arbeten.268 De få pragmatiskt inspi-
rerade artiklar som jag funnit på det museipedagogiska området är mesta-
dels från USA och oftast relaterade till konstområdet eller konstpedagogik. 
Hur Deweys progressiva tankar har präglat verksamheten i de museer som 

                       
264 Leif E. Östman (2005) A Pragmatist Theory of Design: The Impact of the Pragmatist 

Philosophy of John Dewey on Architecture and Design.  
265 Per-Olof Wickman (2005) Aesthetic Experience in Science Education: Learning and 

Meaning-Making as Situated Talk and Action. 
266 Rorty (1980) Philosophy and the Mirror of Nature.  
267 Se t.ex. Jay W. Roberts (2005) “Disney, Dewey, and the Death of Experience in Educa-

tion”, i Education and Culture, 21 (2) (2005). Se också alla, mer eller mindre välunder-
byggda Internetsidor om experiential learning, samt kapitel 6. 

268 David A. Kolb (1984) Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 
Development. 
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i stor mängd började växa fram under 1900-talets början är ett tämligen 
outforskat område. Men George Hein hävdar att Deweys tänkande har haft 
och har inflytande på museer, särskilt i USA. Han menar att progressiv 
pedagogik och museipedagogik utvecklas under samma tid och delade då, 
liksom nu, gemensamma ideal och praxis. I början av 1900-talet utvecklas 
i USA flera museer med starka pedagogiska avdelningar och särskilt kan 
nämnas två kvinnor som utvecklade museer i progressiv riktning. Louise 
Connolly verkade som pedagogisk rådgivare och expert på det då nya mu-
seet i Newark i New Jersey, som John Cotton Dana tidigare grundat. Anna 
Billings Gallup var curator och direktör på världens första barnmuseum, 
dvs. Brooklyn Children’s Museum i New York, som grundades 1899. Gal-
lup var även en av dem som startade AAM (American Association of Mu-
seums) 1906.269  

Inom pedagogisk filosofi är Dewey i högsta grad levande i USA, om 
man beaktar aktiviteten vid två större center för Deweyforskning, publice-
ring och Internetinformation.270 Mot bakgrund av att Dewey har inspirerat 
och hade ett ömsesidigt utbyte med forskare i Sovjet under 1900-talets 
början kan förstås de många likheter som finns mellan sociokulturella teo-
rier och Deweys teorier.271  

Vilken betydelse har Dewey haft i Sverige? Som refereras i kapitel 2 
började några av hans verk komma ut i svensk översättning redan under 
tidigt 1900-tal. Liksom i USA och många andra länder sökte man i Sverige 
efter idéer och modeller för hur skolan skulle kunna utvecklas för att svara 
mot samhällets snabba utveckling. Här kan nämnas Ellen Key, Esther 
Hermansson, Elsa Köhler, Oscar Olsson liksom Alva Myrdal, vilka gjorde 
mycket för att göra Deweys pedagogik känd. Man kan se ett inflytande av 
Deweys utbildningsfilosofiska tankar inom det svenska pedagogiska re-
formarbetet under hela seklet, även om Dewey mer sällan åberopas. När 
det gäller utformningen av den svenska skolpolitiken och läroplanerna har 
det progressiva inflytandet varit och är fortfarande starkt.272  

                       
269 Hein (2004) p. 165, (2006b) p. 161-174. I mitt kapitel 6, sjätte avsnittet berörs de säll-

synta hänvisningarna till Dewey inom den museipedagogiska forskningen. 
270 John Dewey Society, grundat 1935 (se http://cuip.net/jds/ den 2 januari 2009) och The 

Center for Dewey Studies på Southern Illinois University at Carbondale, som etablerades 
1961 som the "Dewey Project” (se http://www.siu.edu/~deweyctr/ den 4 maj 2009). 

271 Martin (2002), Wickman (2005). 
272 Se vidare inledningskapitlen till Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska 

texter (2004) och till Demokrati och utbildning (1999) s. 18. 
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Dewey som inspiration för museipedagogik  
Det är svårt att göra en rättvisande sammanfattning eller bild, på några 
sidor, av Deweys omfattande verksamhet. I min läsning av och om Dewey 
har jag hela tiden funderat över hur han mäktade med att befatta sig med så 
mycket och skriva så mycket i en ständig ambition att söka bidra till ett 
mer utvecklat demokratiskt samhälle. Det förefaller som om drivkraften, 
energin och utmaningen kommer från människor som Dewey träffade: i 
debatter, på föreläsningar, i familjen, på studieresor och i andra samman-
hang. Det ser ut om detta många gånger har spelat en större roll än vad 
filosofer och andra vetenskapsmän har tänkt och tyckt.273 Dewey tänker 
inte bara sina teorier. Han lever med dem i praktiken. Uppfattningen om 
att Dewey mer har influerats av egna erfarenheter än av den samtida aka-
demin, stöds också av museipedagogikforskaren Georg Hein. Han refere-
rar till Dewey om att detta även var Deweys egen uppfattning.274 Möten 
med levande människor synes ha varit synnerligen viktiga och i flera fall 
helt avgörande för Deweys sätt att tänka, agera och skriva. Därför har jag 
lagt en tyngdpunkt på detta förutom att söka ge en museipedagogisk rele-
vant introduktion till Deweys idéer. Jag vill så göra några konklusioner, 
formulerade i tre motiv, som förhoppningsvis ytterligare förtydligar varför 
jag menar att Deweys tänkande är väl värt att bygga vidare på i museipe-
dagogisk forskning och praktik.  

En pragmatisk pedagogisk helhetssyn 
Det första motivet skulle jag vilja kalla för en pragmatisk pedagogisk hel-
hetssyn. Deweys syn på pedagogik (education) var, som påpekats tidigare, 
mycket bred, innefattande bildning, utbildning och uppfostran. I hans pe-
dagogiska teorier finns både ett samhällsperspektiv och individperspektiv. 
Enligt det pragmatiska synsättet så accepteras inte att sanning är något fast 
eller givet. Sanning är något som förändras när kulturer förändras, eller 
löses upp i kulturers utveckling, och kan vara ett ”resultat” av pågående 
försök att förstå olika fenomen. Dewey vägrade att betrakta världen i dua-
lismer. Till skillnad från icke-empirisk filosofi anser han inte att man kan 

                       
273 Jämför även Martin (2006) p. 296. 
274 Hein (2006b) Den Deweytext som Hein refererar till är från 1930 (i LW5) där Dewey 

skriver: ”Upon the whole, the forces that have influenced me have come from persons 
and from situations more than from books – not that I have not, I hope, learned a great 
deal from philosophical writings, but that what I have learned from them has been tech-
nical in comparison with what I have been forced to think upon and about because of 
some experience in which I have found myself entangled...” (p. 155).  
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separera handling och material, subjekt och objekt, tanke och handling, 
teori och praktik, mål och medel, fakta och värde, medvetande och kropp 
eller medvetande och värld. Dessa ska istället ses som en integrerad enhet 
(integrated unity).275 Genom att Dewey introducerar ett nytt sätt för förstå-
else överskrids några av de problem som upptar den epistemologiska tradi-
tionen. Exempelvis menar han att vi redan är i kontakt med världen och en 
del av verkligheten. Istället för att börja med de isärhållna delarna börjar vi 
i processen. Och en levande varelse är alltid inbegripen i en dynamisk 
transaktion med sin omgivning.276 Utifall att education i museum educa-
tion (museipedagogik) förstås på likartat sätt som Dewey kan museipeda-
gogik innefatta en sådan tydlig kunskapsgrund som, med George Hein, 
efterfrågades i föregående kapitel. 

                      

Dewey avvisar kognitivistiska antaganden om att lärande handlar om 
särskilda lärstrategier, metalärande eller metakognition. Lärande handlar 
istället om förståelse av konkreta situationer såsom de uppstår i män-
niskans handlingsliv.277 Dewey använde sig inte särskilt mycket av termen 
learning. Istället är det begreppet experience som är mer frekvent före-
kommande i det som vi kan kalla läroprocesser. Detta utvecklar jag i kapi-
tel sex. Jag vill även tillägga att i pedagogiska teorier som socialkonstruk-
tivism, interaktionism och sociokulturella perspektiv finns komponenter 
som kan påminna om Deweys pedagogiska tankar. 

Pragmatism är inte ett recept för pedagogisk forskning eller pedagogisk 
praktik. Den erbjuder inga föreskrifter. Mer än en teori är pragmatism ett 
handlingssätt och förhållningssätt – såsom jag använder och tolkar den. 
Handlingssättet utmärks av att undvika fasta och falska dikotomier och 
pröva antaganden genom inquiry och intelligent action (att aktivt pröva 
och experimentera) och beakta konsekvenserna. Förhållningssättet är hu-
manistiskt och reflekterande, där kärnan är människans potential och möj-
ligheter men också ansvar för det samhälle vi vill skapa och leva i.  

Det pragmatiska synsättet innebär alltså i sin vidaste betydelse en beto-
ning på handling och handlingsliv och Deweys tankar om pedagogik ge-
nomsyrades av det praktiska livets krav och villkor, demokratins anda och 
kommunikation. Det är ett synsätt som mycket väl kan diskuteras i relation 
till museipedagogik. Kommunikation och demokrati är de två övriga moti-
ven som ingår i den pedagogiska helhetssynen. Jag ska yttra något helt 
kort om dessa två motiv, var och ett för sig. 

 
275 Se kapitel 6 för förtydliganden.  
276 Se Experience and Nature och “Conduct and Experience” (1930) i LW 5:224 samt 

Menand (2001) p. 361 och vidare mitt kapitel sex. 
277 Democracy and Education, och Brinkman (2006) s. 201 f.  
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Kommunikation 
Kommunikationsdimensionen är fundamental i museipedagogiken, i mötet 
mellan besökare och museer, liksom i all annan pedagogik. Jag syftar här 
inte på kommunikation enligt överföringsmetaforen. I museisammanhang 
översätts ofta communication och communicate med förmedling och för-
medla, vilket för tanken till en överföring av ett budskap till en passiv mot-
tagare, dvs. envägskommunikation eller det som man i skolsammanhang 
brukar kalla katederundervisning och kunskapsreproduktion. T.ex. gäller 
detta i översättning av ICOM:s stadgar.278 Förmedla förekommer även i de 
svenska översättningarna av Democracy and Education och i Deweys tidi-
ga texter i Individ, skola och samhälle. Bland museipedagoger både i Sve-
rige, Norge och Danmark är ordet förmedla ganska vanligt i tal och text, 
men ofta utan att man medvetet har tänkt igenom vad ordet står för. För-
medlingsbegreppet tycks ofta innehålla förgivettagna uppfattningar, eller 
tankefigurer, om kunskap och lärande. Likaså finner man i litteratur inrik-
tad på historiedidaktik termen historieförmedling oftare än historieunder-
visning.279  

Kommunikation i Deweys anda däremot betyder: deltagande i en 
gemensam förståelse.280 I optimala pedagogiska meningsskapande situa-
tioner där kommunikation äger rum, som handlar om annat än rena själv-
klarheter eller banaliteter, så måste man, bl.a. med föreställningsförmågans 
(the imagination) hjälp, införliva något av den andras erfarenheter för att 
på ett intelligent sätt berätta för denne om sitt eget erfarande. Kommunika-
tion förstådd på detta sätt påminner om konst. Dewey uttrycker det så här: 

All communication is like art. It may fairly be said, therefore, that any so-
cial arrangement that remains vitally social, or vitally shared, is educative 
to those who participates in it.281 

                       
278 Ljung (2004/2008) s. 21, 79-80. ICOM:s etiska regler (2005). 
279 Se Ljung (2004/2008). Cecilia Axelsson använder i sin avhandling En meningsfull 

historia? Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration 
och kulturmöten (2009) genomgående ordet ”förmedling” och mycket frekvent, oftast i 
förbindelsen historieförmedling. Hon motiverar detta med att ”.. historieförmedling är ett 
mer inarbetat begrepp än ett alternativ som historiekommunikation.” (s. 47) Jag tolkar 
det dock som författaren mestadels använder historieförmedling i betydelsen undervis-
ning snarare än som en ömsesidig process eller kommunikation.  

280 Demokrati och utbildning s. 38. För en utvecklad teoretisk undersökning av kom-
munikation se vidare Niclas Rönnström (2006) Kommunikativ naturalism. Om den peda-
gogiska kommunikationens villkor, s. 232. 

281 Democracy and Education p. 6. 
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Han skriver entusiastiskt om kommunikation i Experience and Nature: 

Of all affairs, communication is the most wonderful. […] the fruit of com-
munication should be participation, sharing. […] When communication oc-
curs, all natural events are subject to reconsideration and revision; they are 
re-adapted to meet the requirements of conversation, whether it be public 
discourse or that preliminary discourse termed thinking. Events turn into 
objects, things with a meaning.282  

Demokrati 
Demokrati är, som torde ha framgått, intimt förknippat med kommunika-
tion i det etiska och pedagogiska ideal som Dewey strävade efter. På så 
sätt är Dewey även relevant i relation till det demokratiska uppdrag som 
museer har.283 För Dewey är demokrati inte primärt en politisk teori.  

A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of 
associated living, of conjoint communicated experience.284  

I linje med de svenska kulturpolitiska målen skulle demokrati uttryckt som 
gemensamt kommunicerat erfarande passa in i museers målsättningar, 
menar jag, och även i det samtida synsättet på kulturarvets funktion som 
vittomfattande och inkluderande. Thomas S. Alexander uttrycker ännu 
tydligare vad Dewey avser med demokrati:  

It is the culture of a whole society in which experience is engaged in its 
power of fulfillment of life through cooperation and communication.285 

Detta tredje motiv handlar alltså om demokratiskt deltagande, som utveck-
ling av kommunikativa praktiker och som ett etiskt ideal. Demokrati hand-
lar om människors möjligheter att via tal och andra handlingar erfara värl-
den genom att tilldela den mening. Även om Dewey inte själv använde 
termen participatory democracy för att karakterisera sin generella demo-
kratiteori så fångar termen kärnan i och tron på en demokrati där medbor-
garna skapar gemenskaper med möjligheter att förverkliga sina kapaciteter 

                       
282 Experience and Nature p. 166. 
283 Jämför de kulturpolitiska målen, vilka refereras i kapitel 2. 
284 Democracy and Education p. 87. 
285 Alexander i Hickman (ed.) (1998) p. 17. 
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genom deltagande i kulturellt, politiskt och socialt liv.286 I mina studier av 
museipedagogik är det främst utifrån den aspekten, samt demokrati i bety-
delsen demokratisk insyn och aktiv medverkan i museipedagogiken, som 
jag vill lägga tyngdpunkten.287 I läsningen och förståelsen av Dewey ser 
jag demokrati och kommunikation som varandras förutsättning och inne-
börden i dessa begrepp skulle kunna ingå i museers intentioner eller mål-
dokument. Demokrati och kommunikation är avgörande och konstitutiva i 
en pedagogik (och i lärande) sedd som rekonstruerande och reorganiseran-
de av erfarandet och som ökar förmågan att styra riktningen av kommande 
erfarande.288 Tidigare kapitel i avhandlingen har berört synsätten om att 
museer alltmer går mot en betoning på dess demokratiserande och kom-
municerande roll och i det avseendet kan Dewey ses som en föregångare. 
Idag torde få forskare, museimän och politiker förneka museers pedago-
giska roll. Men i vad mån demokrati, kommunikation och helhetssyn för-
verkligas i den pedagogiska rollen på museer, i den betydelse som har 
presenterats i detta avsnitt, är en empirisk fråga. Vad denna roll betyder, 
hur den tar sig uttryck, utifrån vilka intressen och vilka konsekvenser den 
får, råder olika uppfattningar om. Hur dagens svenska museipedagogik kan 
visa sig i praktisk pedagogisk verksamhet kommer nästa kapitel att handla 
om.  

 
286 Westbrook (1991) p. xv, och Benson et al. (2007), p. 131. Jämför även vad som togs upp 

i avhandlingens förra kapitel om communities. 
287 Alzén talar om demokrati med avseende på kulturarv i liknande termer. (Alzén & 

Aronsson (2006) p. 141.) Hon påpekar att det har gjorts få studier av vad demokratiskt 
kulturarv skulle kunna vara.  

288 Democracy and Education p. 76. 
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5. Museipedagogik och museipedagogerna 

Museipedagogik i praktisk verksamhet omfattar många olika intentioner, 
handlingar, upplevelser, reflektioner och erfarenheter. Dessa kommer till 
uttryck på olika sätt och lägen i hela den pedagogiska processen – från 
planering via förverkligande och genomförande i verksamheten och efter-
följande utvärdering. Detta kapitel belyser vad museipedagoger väljer att 
betona och fokusera i sitt tal om museipedagogik. Det museipedagogiska 
kunskapsområdet blir genom det empiriska underlaget här något snävare. I 
kapitlet ges exempel på svenska museipedagogers uppfattningar om mu-
seipedagogik i praktisk handling. I kapitel 7 kommer sedan att presenteras 
resultat från en annan empirisk undersökning. Där ligger fokus på besöka-
re och exemplen grundas i ungdomars erfarande av en specifik utställning. 

Som tidigare framgått finns det alltjämt relativt få empiriska studier 
som baseras på uppfattningar eller handlingar hos museers pedagoger eller 
annan museipersonal. Därför finns det skäl att ytterligare diskutera några 
resultat från den enkätstudie som presenteras i Ljung (2004/2008). Studien 
grundas i svenska museipedagogers egna uttryck och språk om sin egen 
pedagogiska praktik. Museipedagogik, som begrepp, får här alltså sin me-
ning inom en viss praktik eller handlingspraxis. Begreppets mening kom-
mer till uttryck i dess användning. “Praxis ger orden deras mening.”289 
Studien behandlar bland annat vad pedagoger erbjuder eller vill erbjuda 
besökarna eller publiken. Det handlar här om den utåtriktade verksamhe-
ten, aktiviteter som innebär ett möte med museibesökare och i synnerhet 
med barn och ungdom. 

Bakgrunden till enkätstudien som genomfördes 2001 var två tidigare 
museipedagogiska studier290 samt fortsatta samtal med museipedagoger, 
vilka uppmärksammade mig på deras stora behov av att vilja sätta, eller få 
satt, ord på sitt pedagogiska arbete. Överhuvudtaget framträdde starka ön-
skemål om pedagogiska diskussioner. Särskilt tydligt blev det att beroende 
på vilka perspektiv och begrepp som används när man talar om lärande så 

                       
289 Wittgenstein (1993) Särskilda anmärkningar, s. 98. 
290 Ljung (1997), Ljung (1999). 
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förstår man de pedagogiska situationerna på skilda sätt.291 Jag tyckte mig 
även märka att det ofta fanns skillnader mellan hur pedagoger på museer 
jämfört med pedagoger i skolan talade om pedagogik och lärande. Begrepp 
gavs olika innebörder, varav förmedling är ett sådant exempel som tidigare 
redogjorts för. Vissa begrepp togs för givna, som om de bara kunde betyda 
en enda sak. Hur skulle detta angelägna kunskapsområde kunna förtydli-
gas, beskrivas och analyseras? Behovet av en utvecklad kommunikativ 
referensram för museipedagogik tyckte jag mig alltså kunna se redan för 
tio år sedan. Det är detta behov som har varit drivkraften i mitt fortsatta 
forskningsarbete och som denna avhandling syftar till att utveckla. 

Först presenteras hur det material som ligger till grund för detta kapitel 
har insamlats via en enkät och något om vilka de svarande är med av-
seende på några bakgrundsförhållanden. Det följande avsnittet belyser 
museipedagogernas tankar om sitt arbete och arbetsvillkor. Därefter grans-
kas särskilt begreppet museipedagogik. Kapitlet avslutas med några kon-
klusioner om museipedagogers yrkesroll i relation till synliggörande, av-
gränsning och precisering av museipedagogik.  

Vilka är museipedagogerna? 
Enkäten 2001 skickades ut till alla medlemmar i FUISM (Föreningen för 
undervisning vid svenska museer). Ett av syftena med enkäten som med-
lemmarna har besvarat var att skapa en översiktlig bild av museipedago-
gernas uppfattningar om museipedagogik och det egna pedagogiska arbe-
tet. Ett andra syfte med enkäten var att ta reda på museipedagogernas be-
hov av fortbildning. Svaren på fortbildningsfrågorna sammanställdes och 
bildade underlag för den första museipedagogiska kurs som startade på 
Lärarhögskolan 2002.292  

När enkäten distribuerades i april 2001 hade FUISM 311 medlemmar.293 
Enkäten skickades ut per post till samtliga medlemmar. I följebrevet an-
gavs att enkäten vände sig till dem som arbetar med barn och ungdom på 
museer. Hur många av FUISM medlemmar som faktiskt arbetar med barn 
och ungdom har vi ingen uppgift om. De som inte gör det kan tillhöra bort-
                       
291 Ljung (1999) s. 1.  
292 Enkätformuläret återfinns i Ljung (2004/2008) bilaga 2. De som besvarat enkäten del-

gavs, hösten 2001, per post resultaten av fortbildningsfrågorna. Enkätsvaren på fortbild-
ningsfrågorna presenteras i Ljung (2002) Museipedagogers ord om sitt arbete på svenska 
museer. Preliminär rapport 2002. 

293 Enligt FUISM´s kassör hade föreningen i början av januari 2009 262 medlemmar. (Mail-
svar den 7 januari 2009). 
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fallet i svarsfrekvensen. Ytterligare en faktor som kan ha begränsat antalet 
enkätsvar är att det ena särskilda syftet med enkäten var att undersöka 
fortbildningsbehoven hos pedagogerna. Enkäten inleddes med sådana frå-
gor. Frånvaron av sådana behov kan ha lett till att den tillskrivne inte var 
så angelägen om att svara på de efterföljande frågorna. Jag fick in 112 svar 
och efter en påminnelse blev det slutliga antalet 119. Bland de 119 svaran-
de har sex personer övergått till annat arbete som inte omfattade pedago-
giska uppgifter. Dessa personers enkätsvar inkluderas inte i studiens redo-
visning. Sålunda hanteras här svar från 113 av FUISM:s medlemmar. 

Med enkäten som underlag skrev jag sommaren 2002 en preliminär be-
skrivande rapport.294 Rapporten skickades till alla dem som svarat, till-
sammans med ett brev där jag av forskningsetiska skäl bad dem som inte 
ville godkänna att jag citerade dem i nästkommande rapport höra av sig till 
mig. Några sådana förbehåll inkom inte från någon av de svarande.  

Materialet innehåller uppgifter om respondenternas arbetsplats, ålder, 
kön, utbildning etc. och ger en bild av pedagoger på svenska museer. En-
kätresultaten är inte representativa i statistisk bemärkelse men belyser vik-
tiga förhållanden gällande gruppen svenska museipedagoger och variatio-
nen i uppfattningar om museipedagogik.295  

I denna studie benämns alla som svarat på enkäten museipedagoger. 
Cirka en femtedel anger fler än en benämning på sig själva. Jag utgår här 
emellertid från att det är den första benämningen som man i huvudsak ger 
sig själv. Då visar det sig att 39 av de svarande kallar sig för museipeda-
gog, 18 för museilärare, 12 antikvarie, 9 intendent, 8 konstpedagog och 7 
museilektor. Därtill finns någon enstaka som benämner sig t.ex. som mu-
seivärdinna, handläggare eller projektledare. Det mest noterbara i svaren, 
menar jag, är att endast en person skriver guide som första benämning.296  

Av dem som svarade på enkäten arbetar nästintill alla på något mu-
seum, 104 av 113 svarande. Bland de nio som inte har sin anställning på 
museum, men likväl helt eller delvis arbetar med museipedagogiskt arbete, 
finns de som är anställda inom andra typer av bildningsinstitutioner. Bland 
de 104 som arbetar på museum har 77 pedagoger en 100-procentig anställ-
ning. Andelen heltidsanställda i enkätmaterialet torde vara högre jämfört 
                       
294 Ljung (2002).  
295 Det finns ingen statistik eller undersökningar som visar hur många eller vilka museipe-

dagoger som finns och arbetar i Sverige. Därav följer att enkätresultatet inte kan ställas i 
relation till vad ett okänt antal svenska museipedagoger skulle kunna ha svarat på likar-
tade frågor som tas upp i denna enkät. Den geografiska spridningen för de museer som 
de svarande i enkäten arbetar på motsvaras förvånansvärt väl om man jämför med stati-
stiken över procentuell andel av årsverken per län. Se Ljung (2004/2008) bilaga 3. 

296 Svar på fråga 14. I Din nuvarande typ av anställning – vad kallar Du Dig själv för? 
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med alla anställda med pedagogiska arbetsuppgifter på svenska museer, då 
många av de senare är tim- eller säsongsanställda. 

Museipedagoger är i regel en välutbildad grupp. Så gott som alla som 
har svarat på enkäten har någon typ av högskole- eller universitetsutbild-
ning. En museipedagog har genomsnittligt mer än fyra års högskolestudier 
bakom sig. Lika intressant är naturligtvis att studera inom vad man har 
utbildat sig. Bland de 113 svarande har 24 (21 %) angett att de har någon 
form av pedagogexamen och därav 18 som lärare i ungdomsskolan och de 
övriga på antingen fritidshem, förskola eller folkhögskola. Att endast en 
femtedel av de svarande, som alla arbetar mer eller mindre med pedago-
gisk verksamhet, har en pedagogisk utbildning kan tyckas anmärknings-
värt.297 Bland övriga svarande utan pedagogisk utbildning finns det flera, 
20 personer, som gått kulturvetarprogrammet/linjen. I det programmet kan 
ingå ett flertal olika ämnen som kulturhistoria, etnologi, konstvetenskap 
m.fl. Det är också sådana ämnen som är vanliga att museipedagogerna har 
studerat som enstaka ämne. Bland samtliga svarande har de allra flesta 
angett att de studerat flera olika ämnen och vanliga svar är; “etnologi” 
(21), “arkeologi” (12) och “konstvetenskap” (15). Bakgrund och vägar till 
arbete som museipedagog är mångskiftande och torde ofta likna det som 
annan forskning uppger: 

Museum educators come from every background imaginable. The typical 
career track begins with a foot in the door, usually volunteering or doing 
low-level work and then gradually moving up the ladder.298 

Museipedagogers arbete 

Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, 
dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om 
människors kultur och miljö. Det utvecklar och förmedlar och bjuder upp-
levelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och medverkar i sam-
hällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för medborgarna.299  

                       
297 Jämför rekommendationerna i ICOM:s etiska regler (2005). 
298 Roberts (1997) p. 2. Mina egna samtal med museipedagoger och studerande på våra 

museipedagogiska kurser visar att det är vanligt att museipedagoger först har börjat jobba 
som timanställda vakter eller värdar på ett museum, eller i receptionen, eller varit tillfäl-
ligt anställd under sommaren, innan man eventuellt har fått en fast tjänst. Dock synes det 
som att en stor andel museipedagoger i allmänhet inte har fast anställning. 

299 SOU 1994:51, s. 30. 
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Så beskriver Museiutredningen sitt förslag till definition av ett museum. 
Mitt enkätmaterial visar att det är just museipedagoger som utvecklar och 
förmedlar och bjuder upplevelser. I pedagogernas egna beskrivningar och 
definitioner används begrepp som levandegöra, förmedla och upplevelser. 
Dock är det ingen av pedagogerna som använder sig av begreppet bildning 
i sina beskrivningar. 

Museipedagogerna beskriver på olika sätt de mångahanda uppgifter 
som ingår i en pedagogisk verksamhet. Mångsidigheten i arbetet visar 
följande citat: 

Genomför och planerar visningar, pedagogisk verksamhet för barn, ung-
domar, vuxna. Kontakt med lärare, arbetar med den pedagogiska aspekten 
på utställningarna, utveckling och utvärdering. 

Detta är ett ganska typiskt uttryck för vad museipedagogiskt arbete består 
av. Att planera och genomföra visningar eller undervisning är det som de 
allra flesta säger ingår i museipedagogens yrkesroll.300 På de mindre muse-
erna, vilka oftast har endast en pedagog, blir arbetsuppgifterna än mer 
diversifierade: 

På ett litet museum gör vi allt! Planerar, genomför utställningar, skolverk-
samhet, elevarbeten, praktikantansvar, föremål, bibliotek, arkivansvarig, 
skolkontakter, familjeverksamhet på helger.  

Att museipedagoger gör väldigt mycket mer än visar utställningar framgår 
även av annan forskning:  

They are involved in a whole host of activities that relate broadly to educa-
tion and audiences: for example, program and exhibit development, school 
field trips, teacher training, continuing education, community outreach, 
volunteer management, visitor studies and fundraising.301 

Syftet med min enkätstudie var inte bara att komma åt vad museipedago-
ger gör i sitt arbete utan också skälen till att de gör som de gör – tankarna 
bakom handlingarna. Detta har jag omväxlande kallat för intentioner, mål, 
föresatser eller vad som är särskilt viktigt i arbetet. Enkätsvaren visar att 
det varierar kraftigt i vilken omfattning som museipedagogerna medverkar 
i hela den pedagogiska processen; från idé, planering, genomförande, re-
flektion till utvärdering. I de olika delsvaren framkommer att en stark be-

                       
300 Kursiverade ord i detta kapitel återger direkt citat av frekventa ord i enkätsvaren. 
301 Roberts (1997) p. 2. 
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toning ligger på själva genomförandet och mötet med barn och ungdom. 
Dessa möten är det som museipedagogerna uppskattar mest i sitt arbete 
och också anger som kärnan i sina definitioner av museipedagogik.  

Att varje dag möta intresserade barn och vuxna. Att få vara "guldkant" på 
människors vardag och så ofta få chansen att väcka ett intresse eller bemöta 
ett som redan finns.  

Möten betonas även utifrån besökarnas möten med utställningar. Och i 
synnerhet konstpedagoger poängterar betraktares möten med konsten. I 
Museiutredningen skrevs att: ”Det är genom mötet med människor som det 
kollektiva minnet aktiveras, som minnesfunktionen i egentlig mening rea-
liseras.”302  

Det som många museipedagoger säger sig sakna är tid för för- och ef-
terarbete i samband med inbokade mötena med barn och ungdom. Tid att 
följa upp, utvärdera och dokumentera redan genomförda aktiviteter är ex-
empel på hinder som museipedagogerna tar upp. I likhet med annan forsk-
ning tycks det även som att det är ovanligt att pedagoger är med i utställ-
ningsproduktioner. Istället får de ta vid när utställningen är klar och ska 
visas. ”There has been a long tradition of exhibitions being developed by 
designers then ’handed over’ to the museum educators to ’interpret’ these 
exhibition for the audience.”303 Många av de svenska museipedagogerna 
saknar tid och möjlighet att påverka och medverka i utställningsproduk-
tion. Hooper-Greenhill skriver att på vissa museer är museipedagoger högt 
skattade partners i utställningsteam men i väldigt många museer är så inte 
fallet.304 Flera av de svenska enkätsvaren vittnar om att hindren hänger 
samman med att museipedagogiken är lågprioriterad, har låg status och 
detta trots det faktum att pedagogisk verksamhet ofta framhävs som viktig 
i museernas målformuleringar.305 Andra svenska undersökningarna som tar 
upp museipedagogernas arbetssituation har inte genomförts på mycket 
länge. FUISM gjorde en enkätstudie 1979 om museipedagogisk verksam-
het. I rapporten talas om: “… museipedagogernas låga status framför allt 
som den manifesterar sig i lönegrad och anställningstrygghet.”306 Jämför 

                       
302 SOU 1994:51, s. 102. 
303 Griffin (2007) p. 40 
304 Hooper-Greenhill (2000/2002) p. 137. 
305 Att många museipedagoger anser sig sakna status och inflytande bekräftas också av t.ex. 

Arbetsgruppen Genus på museer (Ds 2003:61). 
306 Heinemann, Thomas (red.) (1982) Föreningen för undervisning och information vid 

svenska museer Klåjnk, bagarbarn och japansk svärdsfäktning. Om barn och under-
visning vid svenska museer. Rapport om en enkät gjord 1981, s. 6. I rapporten, som fram-
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man denna äldre undersökning med min så tycks det sålunda som att mu-
seipedagogernas arbetsförhållanden inte har förändrats särskilt mycket 
under de gångna decennierna.  

Museipedagoger har ett stort behov av att utbyta pedagogiska idéer och 
exempel. Genom museipedagogernas utsagor, och från annat som jag själv 
erfarit, tolkar jag det som att ett pedagogiskt forum för reflektion saknas på 
museerna, i synnerhet gäller detta för pedagoger som är de enda på sitt 
museum. En sådan reflektionsarena efterfrågas, ett utrymme som peda-
gogerna själva behöver skapa i förhållande till museets övriga roller. Det 
skulle kunna vara ett sammanhang i vilket idéer om museipedagogiken 
formas i relation till samhälleliga och kulturella krafter. Det kan vara en 
intressegemenskap som bygger på det som Hilde Hein kallar ”shared inte-
rests” och ”common language” och som kan stärka en professionell ut-
veckling.307 

Museum och skola 
Som nämndes tidigare är 39 % av de publika aktiviteterna på svenska mu-
seer direkt riktade mot skolor och förskolor.308 Den stora andelen besökare 
från skola och förskola föranledde denna fråga: “Har skolans/förskolans 
innehåll, kurser, läroplaner inverkan på hur Du arbetar på museet? Om så, 
på vilket sätt?” (Fråga 18) 

Svaren visar en stor variation och komplexitet i uppfattningar. De in-
komna hundra svaren på just denna fråga kan, översiktligt och något för-
enklat, visualiseras i ett brett spektrum av exempel på skolans inverkan på 
det museipedagogiska arbetet. På en skala från ”stor” till ”liten eller ingen 
inverkan” har jag, enligt egen tolkning, placerat in ett antal exempel på 
museipedagogernas svar. Dessutom har tre pedagoger svarat enbart “JA” 
och nio svarade enbart “NEJ” utan motiveringar. “Mp” i figuren betyder 
museipedagog och “S” betyder skolan eller förskolan. 

                                                                                                                          
för allt tar upp en studie gjord ett år senare, framgår inte vem eller hur många som besva-
rade enkäten.  

307 Hein (2000) p. 41. 
308 Se not 42 med referens till Museer och konsthallar 2007: Kulturen i siffror 2008/4, s. 

27. I Ljung (2004/2008) s. 19 anges att drygt 40 % av samtliga visningar 2002 på svens-
ka museer utgjordes av grupper från förskolor och skolor. 
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Lärarna Mp anpassar Mp planerar  komplement väldigt lite 
beställer efter S efter S´ samarbete till S 
  behov med S 
 

 Mp anpassar   dialog med S  Museet 
 efter  tema   håller sig är inte 
 Lpo     informerade, skolans 
   projekt    förlängda

       arm 
 

stor inverkan liten eller ingen inverkan 
 
Figur 3. Hur skolans/förskolans innehåll, kurser och läroplaners 
inverkar på arbetet på museum, tolkat utifrån museipedagogernas 
svar på enkätfråga 18. 
 
De flesta av svaren hamnar i figurens mitt – det vill säga ”en viss grad av 
inverkan”. Skolan har och har haft, som tidigare påtalats, en relativt stor 
betydelse för museipedagogisk verksamhet. Vilka uttryck och former som 
denna inverkan tar sig kan oftast bara skymtas i svaren. Sexton av pedago-
gerna talar om att de anpassar sitt museipedagogiska innehåll och vis-
ningar till skolan. Bland dessa tillägger de flesta att de anpassar efter sko-
lans läroplan. Ungefär lika många talar om konkret, mer eller mindre öm-
sesidigt, samarbete med skolan. 

Ja, samarbetet är viktigt. Dialogen. Desto bättre om man hittar berörings-
punkter, projektformer, gemensamma temata. Ta vara på skolornas kompe-
tenser och erfarenheter och förena med museernas. Vi har ju samma "mål-
grupp". 

Bland svaren kan man finna några enstaka motsatta ståndpunkter, t.ex. att: 
“Vi jobbar med konsten för konstens skull, inte som ett instrument i histo-
rieundervisningen, eller liknande”. Exempel finns också där man betonar 
att inverkan på det pedagogiska arbetet kommer från annat håll än skolan 
och man ska inte gå i skolans ledband: 

I stort sett nej. Museet skall ej vara skolans förlängda arm och ta död på 
barns intresse. Jag utgår från Kult. pol. mål och Barnkonventionen. Sedan 
är det lärarnas sak att passa in kulturen i sitt arbete.  
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Detta är det enda, bland enkätens alla, svar som omnämner de kultur-
politiska målen och FN:s konvention om barnets rättigheter.309 Citatet kan 
ses som en synpunkt om att museer inte ska behöva legitimeras utifrån 
skolans behov och att tillgänglighet till kultur är allas mänskliga rättighet. 

Bland museipedagogers svar kan man utläsa en stor variation om och 
hur museipedagogiken förhåller sig till skolan. Det finns naturligtvis 
mycket som förenar skola och museum och som ger möjliga incitament till 
möten skola och museum emellan. Men den pedagogiska praktiken i sko-
lor och museerna skiljer sig även åt på flera andra sätt och i synnerhet när 
det gäller villkoren och förutsättningarna för att genomföra en pedagogisk 
verksamhet.310 Museipedagogerna är till exempel inte bundna av kurspla-
ner och bedömning på samma sätt som pedagoger i skolan. Enkätsvaren 
tyder på att flertalet museipedagoger vill ha mer och bättre samarbete med 
skolan. Hur detta samarbete ska se ut råder det dock skilda uppfattningar 
om liksom att det av olika orsaker kan vara problem att få till ett samarbe-
te. Brittisk forskning stöder att det finns behov av en större ömsesidig för-
ståelse för varandras verksamhet: 

The research does suggest the need for greater understanding on both sides 
of the educational context in which the other works, and strategies to assist 
collaboration at a deeper level to provide for the learning needs of pupils.311 

Den svenska skolan uppges i läroplanerna ha en viktig uppgift att förmedla 
och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv 
vilar på.312 I enkäten fanns en fråga om värden för att pröva vilken bety-
delse som museipedagoger lade in i begreppet.313 Här är ett svarsexempel: 

Upptäcka glädjen att lära känna tidsepoker, händelser, och de människor 
som har levt och verkat i en bygd. Få dem att upptäcka lokalhistoria och 
göra kopplingar till de stora skeendena. Att se sig själva i historien och 
framtiden. Att skapa mötesplatser mellan generationerna. Att väcka ny-
fikenhet och intresse för platsen där de bor. 

                       
309 Jämför kapitel 2 samt Ljung (2004/2008) avsnittet Museipedagogik – en offentlig ange-

lägenhet. 
310 Detta finns belyst i Ljung (1999). Skillnader i yrkestraditioner, mål, innehåll, arbetsfor-

mer och förhållningssätt till barn och ungdomar finns även beskrivna i viss mån i Arons-
son & Larsson (2000) i Aronsson, Gerrevall & Larsson (red) (2000) Att resa i tiden. Mål 
och medel i mötet mellan museum, skola och elever, s. 14-15. 

311 Refereras i Griffin (2007) p. 41. 
312 Se Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo94 

och Lpf94) 
313 Fråga 8. Vad är särskilt viktigt för Dig i museipedagogiken; vilka värden vill Du föra 

vidare till barn och ungdom? 
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De värden som anges i svaren, eller det som anses vara särskilt viktigt, 
handlar ofta om att lära av, eller få förståelse för historia. Bland frågans 
svar finns också kommunikativa värden, uttryckta t.ex. som dialog. En 
förutsättning för dialog kan vara: Att kunna leva sig in i andras situation, 
eller empati. Begreppet respekt används av flera, men på lite olika sätt. 
Oftast handlar det om respekt för andra (nu levande) människor eller kul-
turer. Respekt, liksom tolerans, lika värde och öppenhet faller inom det 
som man kan kalla humanistiska eller demokratiska värden och som om-
nämns i tidigare kapitel.  

…öppenhet, tolerans, respekt – både för andra människor och kulturer och 
för den kunskap och de erfarenheter historien kan ge oss. 

Svaren på denna fråga har likheter med det som Hooper-Greenhill och 
hennes medarbetare inräknar i GLO-kategorien Attitudes and Values, som 
nämndes i kapitel 3. Om denna kategori sägs bland annat att:  

Attitudes to other people are part of basic values. Positive visits to muse-
ums, archives and libraries may result in increased tolerance to diversity 
and difference. […] Empathy is the ability to share, understand and feel 
another person’s feelings,…314 

Museipedagogikens dimensioner och metaforer 
Genom min enkät ges en bild av det museipedagogiska arbetet. Pedagoger-
na har även fått ange sina egna definitioner av museipedagogik. Många av 
begreppen och uttrycken, vilka utförligare har skildrats i anslutning till de 
tidigare frågorna i Ljung (2004/2008), återkommer här. Tillsammans med 
definitionerna har jag analyserat enkätens övriga svar som säger något om 
pedagogernas uppfattningar om museipedagogik. En rik och mångfacette-
rad bild av museipedagogiken tonar fram. När jag har analyserat materialet 
har olika dimensioner av museipedagogik börjat framträda. Dimensionerna 
representeras av olika betydelser av museipedagogik. Jag vill presentera 
denna mångdimensionella bild utan att alltför mycket av mångfalden och 
rikedomen i museipedagogernas uppfattningar går förlorade. Till att börja 
med skildrar jag fem olika dimensioner av museipedagogik. I översikten 
nedan över de fem dimensionerna återger jag i vardera kolumnen ord som 
museipedagogerna använder i sina svar. De mest omnämnda ord som mu-
                       
314 Hooper-Greenhill (2007a) p. 55. 
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seipedagogerna använder har placerats överst i kolumnerna och därunder i 
fallande frekvens. En museipedagogs innehållsliga beskrivningar kan ha 
ett innehåll som uppträder i flera dimensioner i tabellen. 
 
1. Materiell  2. Omgivning 3. Handling 4. Metaforer 5. Avsikt 

grund 
 

utställning museet förmedla länk kunskap/  
konst miljö visa dörröppnare kunnande 
föremål sammanhang intressera nyckel upplevelse 
bilder plats levandegöra brobyggare lärande/ 
samlingar kulturarv undervisa katalysator inlärning 
autentiskt  berätta   intresse 
byggnad  stimulera  lust 
fysiskt  inspirera  förståelse 
   tillgängliggöra   dialog 
   tolka   nyfikenhet 
   synliggöra   glädje 

Figur 4. Museipedagogikens dimensioner – en kategorisering 
utifrån museipedagogernas enkätsvar. 
 
Analytiskt går det att särskilja dessa fem dimensioner eller kategorier men 
naturligtvis finns det i den pedagogiska praktiken överlappningar mellan 
de olika dimensionerna.315 Nedan ges en precisering av och exempel på 
vad de olika dimensionerna kan innehålla i denna komplexa bild av mu-
seipedagogik. 

1. Materiell grund 
I den första kolumnen, från vänster, har jag placerat det inom musei-
pedagogiken som har att göra med föremålen, utställningarna och samling-
arna. De är dessa som bildar själva den “materiella grunden” för museipe-
dagogiken.  

Att aktivt använda sig av museets utställningar  

Föremålen har stor betydelse. Genom att iaktta dessa kan en hel berättelse 
berättas. 

                       
315 Inspiration till tankar om kategoriseringen (uttryck och användning) har jag särskilt fått 

från Wittgenstein (1953/1992) §§ 15, 20, 40-43. 
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Som redan anförts synes den materiella grunden, föremålen eller samling-
arna, vara det som är det unika med museipedagogiken och som skiljer den 
från annan pedagogik. Detta är också det unika för museer som kultur-
institution framhåller Hilde Hein: ”…museums are unique among cultural 
institutions in their veneration of objects as bona fide carriers of meaning 
and value.”316 Stephen E. Weil är av samma mening och uttrycker det som 
att: ”What museums have that is distinctive is objects, and what gives most 
museums their unique advantage is the awesome power of these objects to 
trigger an almost infinite diversity of profound experiences among their 
visitors”.317 Även Sharon Macdonald framhäver föremålens varaktighet 
och autenticitet och den materiella kulturen som museers centrala och sär-
skiljande kännetecken.318  

Olika aspekter av materiell grund eller materiell kultur finns med i näs-
tan alla de svenska pedagogernas uppfattningar om museipedagogik. Men 
några av pedagogernas definitioner påminner oss också om att den mate-
riella grunden inte behöver vara begränsad till en museibyggnad, vilket 
leder över till nästa dimension.  

2. Omgivning 
I den andra närbesläktade dimensionen, som jag kallar “omgivning”, åter-
finns platser och miljöer oftast utanför museet som kan vara minnesplatser, 
fornlämningar, kulturmiljön och landskapet. 

Jag arbetar med kulturmiljöpedagogik ute i landskapet med lokal historia 

En av pedagogerna särskiljer museipedagogik från kulturmiljöpedagogik 
och definierar skillnaderna på detta sätt:  

                       
316 Hein (2000) p. 13. Bona fide har i det anglosaxiska språkbruket en betydelse, utöver ”i 

god tro”, även en betydelse av äkthet eller autenticitet. Man kan tolka Hilde Heins påstå-
ende som att museers unicitet ligger i deras vördnad för föremålen som autentiska bärare 
av mening och värde. 

317 Weil (2002) p. 71. 
318 Macdonald i Macdonald & Fyfe (eds.) (1996) om material culture, p. 5. Deweys an-

vändning av ordet material har en vidare innebörd, utöver något fysiskt eller materiellt, 
nämligen som stoff eller underlag i erfarande och kunskapsprocess (se förekomst i flera 
av de återgivna citaten från Deweys skrifter). Så använder även jag ordet ”material” i ge-
nerell betydelse i avhandlingen. Hooper-Greenhill (2000/2002) anför att: “One of the 
prime functions of the public museum is to present material culture to be viewed.” (p. 
14). 
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Museipedagogik är pedagogik som bedrivs av och på ett museum. Kultur-
miljöpedagogik är pedagogik utifrån kulturmiljön. (Museibyggnaden är 
oväsentlig.)  

Men det finns ett flertal andra pedagoger som särskilt betonar museibygg-
naden eller museimiljön som det speciella sammanhanget och som förut-
sättning för museipedagogik.  

…det speciella sammanhanget som en museimiljö är.  

Dimensionen “omgivning” visar sammanfattningsvis hur viktig platsen, 
oavsett om den benämns miljö, museet eller annat, är för att inringa vad 
museipedagogik är. Detsamma gäller kulturarv i vid bemärkelse. I denna 
kategori torde de flesta respondenter avse den rumsligt konstituerade plat-
sen. Miljö kan även föra tankarna till social space.319 Man kanske här kan 
tala om museipedagogikens setting, sitedness, eller situering. I forsknings-
översikten återgavs begrepp som place and space som betydande för mu-
seipedagogikens förutsättningar och för kulturarv. Till exempel tar sig 
plats uttryck i alltfler rumsligt konstituerade världsarvsplatser och minnes-
platser.  

3. Handling 
En viktig dimension i pedagogernas tal om museipedagogik består i att 
göra, att genomföra uppgifter. I denna ”handlingsdimension” rör det sig 
om vad pedagogerna själva gör i aktiv handling och oftast i relation till det 
som anges i de två första dimensionerna i tabellen – den ”materiella grun-
den” eller ”omgivningen”.320 Den egna rollen och de egna uppgifterna, 
själva görandet, är viktiga för hur museipedagogik definieras. Som synes i 
exemplifieringen i tabellens mittendimension så innehåller den dels mer 
påvisbara handlingar, som kan iakttas med blotta ögat. Men också verb 
som innehåller en föresats med själva aktiviteten, exempelvis inspirera 
och stimulera.  

När pedagogerna definierar museipedagogik är förmedla det mest före-
kommande ordet. Mestadels uttrycks det som att förmedla kunskap:  

Förmedla kunskap som finns samlad i museet. 
 

                       
319 Se kapitel 3 om olika aspekter på place och space. ”Platsen” (place och space) anger 

Hoelscher (2006) som en av de viktigaste förutsättningarna för kulturarv.  
320 Själva begreppet handling (action) fördjupas i nästkommande kapitel då jag diskuterar 

interaktion och transaktion.  
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Att förmedla museets kunskaper på ett lustfyllt, begripligt sätt. 
 
Det handlar om att förmedla historikerns/arkeologens/forskarens kunskaps-
expertis till människor på deras egna villkor. 

Innehållet i vad den förmedlade kunskapen sägs vara varierar bland svaren. 
Som exempel anges förmedla kulturarv, innehåll och verksamhet. Just 
begreppet förmedla är något som i museer fortlever i mycket högre grad 
jämfört med i skolan. Jag har haft många diskussioner med museipedago-
ger omkring detta begrepp. Det har visat sig att förmedling används på ett 
ganska oreflekterat sätt både i verksamhetsplaner och i pedagogiska sam-
tal. I min licentiatuppsats nämns att ICOM:s definition av communicate 
respektive communiqué översätts på svenska till förmedla. Ordet förmedla 
förekommer även i sammansättningar som konstförmedling och historie-
förmedling och tycks även ha en nordisk tradition inom museipedagogiken 
– då det används både i Norge och i Danmark. Museipedagoger har påtalat 
för mig att förmedla är ett gängse begrepp i Skandinavien. Förmedla på 
museer betyder inte riktigt det som i skola och pedagogikundervisning 
torde jämställas med något som handlar om att lära ut till passiva åhörare 
vilka blir serverade, och okritiskt godtar, lärostoffet enligt fråga-svars-
metoden. I Pedagogisk uppslagsbok (1996) uppges att förmedlingspeda-
gogik: “innebär att läraren överför kunskaper, erfarenheter och värderingar 
till den passivt mottagande eleven”.321 Förmedlingspedagogik ställs i skol-
världen i motsatsställning till t.ex. dialogpedagogik vilken bygger på ele-
vernas aktiva medverkan med frågor och kommentarer.  

Andra populära uttryck inom “handlingsdimensionen” är de s.k. göra-
verben, särskilt levandegöra: 

Att levandegöra de museala miljöerna och samlingarna. Detta arbete ska 
bibringa barnen kunskaper om det förflutna, men minst lika viktigt om sig 
själva och glädjen och rikedomen det innebär att vara människa. 

Levandegöra har under de senaste åren börjat dyka upp i många målformu-
leringar i museivärlden. I handlingsdimensionen finns det också andra 
göra-verb såsom tillgängliggöra, synliggöra och medvetandegöra. Där-
emot förekommer undervisa eller undervisning, ord som är vanliga i prak-
tisk pedagogiska sammanhang, enbart i tre av museipedagogernas defini-
tioner. Det kan vara så att förmedla ersätter undervisa i den praktiska mu-
seipedagogiska svenska vokabulären. 

                       
321 Pedagogisk uppslagsbok: från A till Ö utan pekpinnar (1996) s. 200. 
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När museipedagogerna i enkäten nämner ord som berätta eller berät-
tande är det i huvudsak det egna berättandet som åsyftas: 

Det muntliga berättandet, som håller på att försvinna, har jag fått ’åter-
kommande publik’ till. 

4. Museipedagogikens metafor 
I svarsmaterialet angående definitioner av museipedagogiken har jag sett 
ytterligare en dimension, som å ena sidan kan sägas ha drag av flera av de 
övriga presenterade dimensionerna/kategorierna och å andra sidan kan den 
bilda en helt egen kategori. Denna kategori är “museipedagogikens meta-
forer”. Metaforer används i betydelsen att man ser något som något och 
uttrycks oftast i form av något sinnligt-åskådligt, visuellt eller bildligt. 
Genom metaforer kan ny och oväntad mening uppstå ur en relativt förut-
sägbar och begränsad uppsättning ord. Den metafor som oftast anges är 
länk: 

att vara förmedlaren – länken mellan föremålen/konsten och besökaren – 
mellanrummet där vi finns och förhoppningsvis får något att uppstå. 

Länk är en träffande metafor och visualiserande definition av musei-
pedagogik. Här återges några övriga pedagogers definitioner där samma 
metafor användes; 
– länken mellan ett museums inre verksamhet och den yttre 
– länken mellan utställning och besökare 
– en länk mellan akademiker (forskare, kollegor m.fl.) – utställningar – 

publik 
– den förmedlande länken mellan utställningsproducenten och publiken 
– en personlig länk mellan publiken och konsten. 
 
I ytterligare exempel på pedagogernas definitioner av museipedagogik 
finns besläktade metaforer. Det är metaforer som t.ex. dörröppnare, för-
längd arm, katalysator eller att man vill ge besökare nycklar: 

att ge människor "nycklar" till att söka kunskap på egen hand 

att ge barnen den nyckel som öppnar kunskapens rum! 
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Även Hilde Hein uppmärksammar museipedagogernas överbryggande roll 
i metaforiska termer: ”Adopting the metaphor of building bridges, they 
place themselves between the visitors´expectations and those expectations 
’that emanate from a museum´s collection’”.322 De svenska pedagogerna 
utgår i sin metaforanvändning, i sina definitioner av museipedagogik, lik-
som i dimensionen ”handling”, från sin eget sätt att vara och utifrån sin 
roll i museets praktiska verksamhet.  

5. Avsikt 
Museipedagogerna har avsikter eller intentioner med sina pedagogiska 
handlingar, den pedagogiska verksamheten ska resultera i något. Med De-
wey skulle man kanske kunna kalla det museipedagogisk konsekvens. Det 
är något som uppnås och ett uttryck för handlingen. Jag har kallat den fem-
te dimensionen för “Avsikt” och den består av de kunskaper, erfarenheter 
och känslor som besökare antas förvärva via museipedagogiken. I Ljung 
(2004/2008) använde jag mig av termen kvalitéer – ett ord som jag idag 
förstår är omstritt – beträffande det som museipedagogerna menade att 
deras intentioner hade resulterat i. Kvalitéer kan dock vara liktydigt med 
det som jag här kallar “avsikt”. Museipedagogerna har en avsikt med sina 
handlingar, de eftersträvar något och vill att handlingarna ska resultera i 
något.323 Vad är då detta ”något” eller vad tror museipedagogerna att det 
är? Det vanligaste exemplet i denna dimension är kunskap eller kunnande. 

Förmedling av kunnande. Diskussionsledning. Levandegöra kunnande och 
öppna upp för kritisk granskning av samlad kunskap. 

Kunskaper inhämtas mer direkt genom upplevelser och identifiering. Mu-
seipedagogiken skapar förutsättningar för sammanhängande kunskap. 

Vilken kunskap som åsyftas framgår dock sällan. Kanske är det underför-
stått? Begrepp som kunskap, upplevelse, intresse och förståelse är gene-
rellt komplicerade och mångfacetterade och ges i utsagorna många olikar-
tade innebörder. De används rikligt i museipedagogernas ord om sina egna 
mål. Någon preciserar sina svar med “kunskap om konst”, fler med “kun-
skap om historia”. Det jag finner särskilt intressant i svaren, där man talar 
om kunskap, är om man – å ena sidan – uttrycker det som att målet är att 
ge kunskap respektive förmedla kunskap – eller å andra sidan – om man 

                       
322 Hein (2000) p. 123. Hein refererar här till museipedagogers eget uttalande i USA, Pro-

fessional Standards for Museum Education. 
323 Jämför Kellys (2007) term purpose i hennes 6 P model där purpose står för ”…the 
motivations behind learning” (kap. 7 p. 57) utifrån besökarens synvinkel. 
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uttrycker det som att man vill dela med sig av kunskap, ge möjlighet till 
kunskap, göra kunskap tillgänglig, inspirera till fortsatt kunskap.  

… att inspirera till fortsatt kunskapssökande, att få besökarna att tänka och 
reflektera , att fascinera /beröra besökarna. 

Den senare innebörden i kunskapsbegreppen är den som påminner mest 
om Deweys synsätt som jag presenterade i föregående kapitel och fortsät-
ter att diskutera i nästa kapitel. Det är dock påtagligt att det är få av re-
spondenterna som motiverar sina intentioner och målsättningar. Man kan 
tolka det som att om pedagogerna använder ord som levandegöra, kunskap 
eller förståelse med tillägg av motiveringar så är avsikten mer genom-
tänkta eller reflekterad jämfört med när motiveringar saknas. Om pedago-
gen till exempel har ställt sig frågan om varför målet är en viss förståelse 
eller kunskap så kan det handla om kompletterande motiveringar som: 
förståelse för andra kulturer, förståelse för att ge ökad självinsikt, kunskap 
som ger perspektiv på sig själv och sin omvärld, förstå sammanhang i 
naturen. Några andra s.k. kvalitéer som museipedagogers intentioner an-
ges ha resulterat i är; insikt, egna uttryck, nyfikenhet, lust, själva söka kun-
skap, glädje och delaktighet. Flera av dessa kvalitéer överensstämmer med 
en del av de värden som eftersträvas i museipedagogiken, vilket omtalades 
tidigare. 

Nästan lika frekvent som kunskap förekommer lärande eller inlärning 
som intention i museipedagogiken. Ofta kombineras motiveringen med 
uttryck såsom ett ömsesidigt lärande eller lustfyllt lärande och framförallt 
lära med alla sinnen. Denna senare uppfattning om vad museipedagogiken 
tillför tycks enligt Hooper-Greenhill vara generell, som anför att: 

Today, one of the strongest claims made by museum educators is that of 
the value of learning through the senses. The use of the sense of touch, 
smell, hearing and taste have been added to sight as museum educators 
have developed powerful ways of teaching based on museum collec-

324tions.  

                      

De fem dimensionerna av museipedagogik i min studie grundas på en 
mängd olika ord. Dock återfinns bland dem inte de populära uttrycken i 
senare forskningslitteratur såsom engagera (engage, engagement) eller 
meningsskapande särskilt ofta i mina respondenters utsagor. I figuren över 
museipedagogikens dimensioner kan inte direkt utläsas vilka som de peda-
gogiska intentionerna riktas mot. Men i enkätmaterialet som helhet, och då 

 
324 Hooper-Greenhill (2007b) p. 375. 
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enkäten vände sig till pedagoger som arbeter på museum med barn och 
ungdom, är naturligtvis besökargrupperna barn eller barn och unga/ung-
domar allra vanligast. Men även skolan, elever, lärare eller det mer neutra-
la ordet besökare är frekvent använda i utsagorna. Pedagogernas förhåll-
ningssätt gentemot besökare finns implicit närvarande och kan i viss mån 
förstås i till exempel pedagogernas uttalanden om sina handlingar och 
av

annan form i sina definitioner (Svar på fråga 13). Här är två olika exempel:  

 och diskussion kring vår till-
varo, idéer och ideal historiskt och i nutiden. 

 att föra ut museernas budskap – olika beroende på museets in-
riktning. 

s på det traditionella överföringsparadigmet vad gäller 
lär

ar vara noga med att betona att museipedagogik 
är olika på olika museer: 

ogiska verksam-
het annorlunda. Viktigt att ta fasta på det ämnesspecifika. 

                      

sikter. Man kan även ana något av besökarnas erfarande. 
I nästa kapitel kommer med Deweys hjälp diskuteras hur något erfars i 

relation till vad som erfars. I museipedagogernas utsagor anges detta hur 
när det berättas om hur besökarna ska kunna möta verksamheten på många 
olika sätt eller vis – genom en mångfald och variation i museipedago-
gikens tillämning. Det är dock mycket sällan som pedagogerna talar om 
metod i sina enkätsvar. Detta motsäger på så vis en uppfattning om musei-
pedagogik som enbart metodlära eller teknik, eller en förväntan om att 
talet om museipedagogik begränsas till diskussion om hur undervisning 
ska bedrivas. Endast sex av pedagogerna har metodbegreppet i en eller 

Museipedagogiken ökar föremålens tillgänglighet genom att med olika me-
toder öka förståelsen, väcka tankar, reflektion

En metod

Det första exemplet erinrar om det synsätt på metod som man kan finna 
hos Dewey, som kritiserar tendensen att se metod enbart som teknik. Han 
menar att metod handlar om att arrangera ett innehåll eller lärostoff så att 
det blir så användbart och tillgängligt som möjligt.325 Det senare citatet kan 
däremot sägas brå

ande/inlärning. 
Jag vill avsluta detta avsnitt om museipedagogernas uppfattningar om 

museipedagogik med att tillägga att några pedagoger, särskilt pedagoger 
på konstmuseer, ofta bruk

Museipedagogiken på de olika museerna är ju helt olika – att vara pedagog 
på Historiska museet är inte alls samma sak som Nationalmuseum. Mitt 
eget museum har t.ex. inga samlingar vilket gör vår pedag

 
325 Democracy and Education p. 165. 
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Alltså, här ser vi ytterligare ett uttalande om att museipedagogiken tar sig 
olika uttryck och får olika innebörd bl.a. på grund av att museer är olika 
och har olika förutsättningar. 

Synliggörande, avgränsning och yrkesrollen 
Museipedagogernas yrkesroll visar sig bland annat i vad de gör i sitt dag-
liga arbete. Det handlar om ett arbete som fodrar särskilda kompetenser, 
förutom kunskap i museiämnen: kreativitet, flexibilitet, improvisation och 
många fler kvalifikationer som jag vill återge i några sammanfattande 
drag. Det som museipedagogerna gör i sin yrkesroll i den pedagogiska 
verksamheten på museum är museipedagogik i praktisk handling. Det är 
ett av museipedagogikens oumbärliga kännetecken. Men att arbeta med 
pedagogisk verksamhet på museer har inte resulterat i en enhetlig yrkesbe-
nämning. Enkätsvaren visar att drygt en tredjedel själva kallar sig för mu-
seipedagog. Dock har jag valt att benämna även museilärare, museilekto-
rer, konstpedagoger m.fl. som museipedagoger. De är en välutbildad grupp 
som har genomsnittligt mer än fyra års högskolestudier.  

När jag läser deras egna beskrivningar av sitt arbete och dess villkor får 
jag intrycket av att i detta finns mycket stora ambitioner och kompetens. 
Det är sällan som det är egna tillkortakommanden som är hinder för arbe-
tet, utan då handlar det om yttre omständigheter. 

Museipedagogers handlingar, i vad de gör, blir meningsfulla i relation 
till dem som handlingarna riktar sig mot. Många museipedagoger anger att 
mötena är utvecklande och att de själva lär sig nytt hela tiden. I enkätens 
delsvar framkommer en stark betoning på själva genomförandet och mötet 
med barn och ungdom. Dessa möten är det som museipedagogerna upp-
skattar mest i sitt arbete och som de anger som kärnan i sina definitioner 
av museipedagogik. Det optimala tycks vara när de pedagogiska intentio-
nerna infrias och när man möts i gemensamma meningsskapande situatio-
ner eller sammanhang. Och i mötet är museipedagogen länken i spännings-
fältet mellan besökarnas intressen och museets övergripande mål. 

I museipedagogernas yrkesroll och kompetens reflekteras också den 
kraftiga betoningen på platsen och föremålen i museipedagogiken. Den 
specifika kunskap som museipedagogen har och använder är förankrad i 
museets innehåll och starkt situations- eller kontextberoende. Museipeda-
gogens handlingar i den pedagogiska processen är beroende av vad som 
händer just i den pedagogiska situationen, något som oftast är oförutsäg-
bart. Sällan vet museipedagogen på förhand vilka besökarna är som hon 
kommer att möta och hur de kommer att agera i det pedagogiska mötet. 
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Museipedagogiken kräver praktiska överväganden och ett förvärvat prak-
tiskt omdöme. Den specifika museipedagogiska kompetensen låter sig 
svårligen fångas i specifika regler, instruktioner eller standards för hur ar-
betsuppgifterna ska utföras, pga. av dess situations- eller kontextberoende.  

Genom museipedagogernas beskrivningar och uppfattningar av sitt eget 
arbete har jag i Ljung (2008/2004) gett en bild av den samlade yrkeserfa-
renheten. I min studie över museipedagogerna fann jag inte några skillna-
der i uppfattningar om museipedagogiken mellan de kvinnliga och de man-
liga svarande.326  

Museipedagogernas enkätsvar ger rika och mångfacetterade betydelser 
och bilder av museipedagogiken. Bland museipedagogernas svar finns de 
som handlar om vad museipedagogiken ska resultera i eller vilka kvalitéer 
eller behållning som museipedagogiken förväntas ge. Ofta handlar detta 
om kunskap och lärande. Jag har prövat att visa att museipedagogiken är 
en komplex och mångsidig verksamhet. Pedagogiskt arbete på museer är 
en komplicerad konst. Det fodrar mycket kunskap och planering. Det krä-
ver flexibilitet; att kunna balansera mellan behoven att dela med sig av en 
förståelse och samtidigt vara öppen för nya tolkningar, att både ha målet 
att besökarna erövrar en större kunskap och förståelse för utställningar, 
konst och föremål och samtidigt att besökarna ska kunna göra en personlig 
anknytning. Det är en konst i besökarnas tjänst: att utvidga och berika be-
sökarnas erfarande.327  

Sammanfattningsvis kan konstateras att museipedagogik är ett profes-
sionellt område i vardande. Som berördes redan tidigare, i slutet av kapitel 
2, kan professionalisering sägas handla om hur väl en yrkesgrupp lyckas 
avgränsa ett kunskapsområde genom: vetenskaplig grund, yrkesspråk, 
legitimation, etiska regler och yrkesmässig autonomi. Så långt har musei-
pedagogerna ännu inte nått. Trots de rikliga kompetenser och ambitioner 
som präglar museipedagogrollen så har den alltjämnt en låg status. Mång-
falden och variationerna i de praktiska och teoretiska tillämpningarna gör 
att museipedagogiken svårligen låter sig indelas eller avgränsas. Även en 
utökad vetenskaplig förståelse av museipedagogik fordrar en uppfattning, 
eller insikt, om dess gränser.328 I denna studie har jag funnit ett antal orsa-
ker till att det är problematiskt att precisera museipedagogik: 
                       
326 Enligt Wera Grahn, på Tema Genus vid Linköpings universitet, och som jag nämnt har 

skrivit en avhandling om representation av kön i museivärlden (2006), finns ingen mu-
seipedagogisk forskning genomförd utifrån ett genusperspektiv. (Samtal 9 december 
2003). 

327 Jämför Rika Burnham & Elliott Kai-Kee (2005) “The Art of Teaching in the Museum”, 
i Journal of Aesthetic Education 2005:1, p. 65-76. 

328 Jämför Wittgenstein (1953/1992) §§ 66-69. 
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– Museipedagogiken tar sig olika uttryck och får olika innebörd bl.a. på 
grund av att museer är olika.  

– Otydligheter i museernas uppdrag och roller. 
– Museipedagoger saknar många gånger ett diskussionsforum där musei-

pedagogiken kan verbaliseras och problematiseras. 
– Museipedagogiken har inte någon lång tradition.329  
– Det pedagogiska innehållet är ständigt föränderligt. Precis som peda-

gogik i skolor måste museers pedagogik förhålla sig till och anpassa sig 
till samhällsutvecklingen, t.ex. vad beträffar globalisering, demokratise-
ring, teknifiering, mångkultur och förändrade synsätt på kunskap, läran-
de och synen på den som lär sig och utvecklas. Pedagogik har starka 
kopplingar till samhälls- och kulturutvecklingen. 

 
Som presenterats i tidigare kapitel rör sig pedagogiken inom en sfär av 
spända och ibland motstridiga synsätt på museers roller och legitimitet. 
Många av orsakerna till hindren med synliggörande, avgränsning och pre-
cisering av museipedagogik är även orsaker till museipedagogers svårighe-
ter att få status och legitimitet och vinna erkännande.  

 

                       
329 Jämför kapitel 2 där det anges att ”museipedagogik” förekom i svensk text första gången 

troligtvis 1969. Jämför t.ex. med konstpedagogiken och konstbildningen som har en 
längre tradition av texter och studier. 
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6. Vad menas med erfarande? 

I detta kapitel återgår jag till Deweys tänkande om erfarande. Då erfarande 
är det, på svenska ovanliga, begrepp som jag prövar att använda – dels 
generellt för att bidra till utveckling av en kommunikativ referensram för 
museipedagogik och dels specifikt som ett redskap i den empiriska studien 
som presenteras i nästa kapitel – ägnas därför detta kapitel till att klargöra 
min förståelse av John Deweys begrepp experience. 

Som tidigare antytts så delar jag Deweys föreställning om att det finns 
en nära och nödvändig relation mellan erfarande och pedagogik (experien-
ce and education).330 Han definierade den pedagogiska processen som ett 
ständigt reorganiserande, rekonstruerande och transformerande av erfaran-
de.331 Således bör det även finnas en nära relation mellan erfarande och 
museipedagogik. Jag kommer i kapitlet att ange skäl för varför jag i många 
fall väljer att på svenska tolka experience som erfarande, ett ord som i 
svenskt språkbruk inte är så vanligt. Efter studien om ungdomarnas besök i 
utställningen Gränser, vilken jag presenterar i nästa kapitel, har det känts 
motiverande och befogat att grundligare studera vad Dewey skriver om 
erfarande och det som jag tidigare översatt till erfarenhet. Det är ganska 
invecklat att tolka Deweys begrepp för erfarande. Hans språk är inte heller 
särskilt lättillgängligt.332  

För att förstå Deweys teori om experience krävs en genomgång av någ-
ra för teorin underliggande principer, varav kontinuitet och interaktion är 
viktigast.  

                       
330 Experience and Education, p. 20 och 25. 
331 Democracy and Education, p. 50. 
332 Det menar även t.ex. Hein (2006a) “John Dewey´s ‘Wholly Original Philosophy’ and Its 

Significance for Museums”, i Curator: The Museum Journal 49/2, p. 183 och Westbrook 
(1991) p. xiii samt Jackson (1998) p. 159-160. Författarna har engelska som modersmål 
men uppfattar ändå ofta Deweys språk som svårförståligt!  
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Begreppet experience: komplext, dynamiskt och 
svåröversatt  
Forskningen inom det museipedagogiska kunskapsområdet har som påpe-
kats i kapitel 3 använt termen experience tämligen odefinierat och snävt 
eller snarare gett termen en snäv innebörd, ungefär i betydelsen upplevel-
se. Men det finns andra uppfattningar om begreppet experience. En röst 
bland många är Michael Oakeshotts som, även om han likt de flesta samti-
da filosofer inte går i direktdialog med sina ”kollegor”, uttalar följande: 
”´Experience’, of all the words in the philosophical vocabulary, is the most 
difficult to manage; …”333  

Det är invecklat att fånga essensen i något som är så sammansatt och 
dynamiskt som begreppet experience, och särskilt såsom Dewey använder 
det. I denna text gör jag endast anspråk på att presentera ett första försök, 
för att i kommande kapitel diskutera i vad mån begreppet kan sättas i rela-
tion till museipedagogiska frågeställningar på ett fruktbart sätt. Begreppets 
mer specifika filosofiska grunder och referensramar får sökas i andra käl-
lor.  

Det mest vanskliga, men också mest utmanande enligt min mening, är 
dubbeltydigheten i begreppet experience. Komplexiteten i och svårigheten 
med begreppet följde Dewey genom större delen av hans textproduktion. I 
inte mindre än 20 av hans publicerade verk och föreläsningar, mellan 1899 
och 1950, förekommer Experience i boktiteln.334  

I Experience and Nature gör han liknelsen med begreppets släktingar 
”liv” och ”historia” då även dessa innehåller både ett ”vad” och ett ”hur”, 
både ett innehåll och en process: 

Like its congeners, life and history, it includes what men do and suffer, 
what they strive for, love, believe and endure, and also how men act and 
are acted upon, the ways in which they do and suffer, desire and enjoy, see, 
believe, imagine —in short, processes of experience. 335  

Dewey refererar här till William James (Essays in Radical Empirism, s. 
10) som kallade experience för a double-barrelled word (ungefär dubbel-
pipigt ord) i och med att det handlar både om innehållet i erfarandet 

                       
333 Oakeshott (1933/1985) Experience and Its Modes, p. 9. 
334 Källan är Chronology of John Dewey´s Life and Work, sammanställd av Barbara Levin. 
335 Andra upplagan (1929/1958) s. 8. Den första upplagan kom ut 1925. Jackson (2002) p. 

xvii samt p. 52 och 97.  
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(≈erfarenheten) och om hur det erfars. Det handlar om både vad och hur.336 
Dubbeltydigheten gör att jag, i kapitlet, pendlar mellan de till svenska 
översatta orden erfarande och erfarenhet, beroende på i vilket sammanhang 
de används. Detta vad och hur, att erfarande kan betyda både innehåll och 
process, är också kapitlets bärande tanke i och med att det överskrider den 
klassiska uppdelningen i subjekt och objekt. Dewey omarbetade första 
kapitlet av Experience and Nature ett flertal gånger. I den andra oavslutade 
omskrivningen – 1951, ett år innan sin död – av introduktionskapitlet inle-
der Dewey med: ”Were I to write (or rewrite) Experience and Nature to-
day I would entitle the book Culture and Nature…”.337 I en hel del av det 
som Dewey skriver om erfarande ser jag att det lika gärna kunde översättas 
till kultur, i sin breda betydelse. Det passar bra i relation till museipedago-
gik. Redan 1916 berör Dewey kulturbegreppet i ett kapitel där han diskute-
rar social kompetens och säger avslutningsvis: ”Och det finns kanske ing-
en bättre definition av kulturbegreppet än att kultur är att ständigt vidga 
och förfina sin förmåga att skapa och förstå mening”.338 

Dubbeltydigheten kan alltså även ligga i att experience, på såväl eng-
elska som i svensk översättning, kan vara både substantiv och verb. Som 
substantiv kan det översättas till erfarenhet eller erfarande, dvs. som något 
man kan ha. Och som verb kan det stå för att erfara, alltså själva erfaran-
deprocessen, något som man gör eller känner. Dewey använder experience 
i båda avseendena. Dessutom använder han även omväxlande och mesta-
dels synonymt termerna experiential och experimental – som kan motsvara 
både empirisk och erfarenhetsmässig. Empirisk kan ju även betyda grun-
dad på erfarenhet. Här kan vi också påminna oss om släktskapet med expe-
riment, med ursprung i den latinska expereri.339 

Genom att innebörderna i det engelska ordet experience, och dess unge-
färliga motsvarigheter på andra språk, är svårtydbara och ibland besvärliga 
att särskilja gör jag det alltså inte lätt för mig när jag i denna avhandling 
dessutom vill diskutera begreppet i relation till en museipedagogisk kon-
text. Därför uppehåller jag mig en stund vid min svenska översättning. Låt 
mig då först säga något om erfara som en översättning av experience. Erfa-

                       
336 Martin (2006) anför att William James talar om detta i en essä 1905, p. 10. Essän publi-

ceras sedan år 1912, dvs. två år efter James död. (p. 108, not 107) En bra förklaring till 
det dubbeltydiga begreppet experience ges i Shusterman (1999) “Dewey on Experience: 
Foundation or Reconstruction”, in Haskins och Seiple (eds.) (1999) Dewey Refigured: 
Essays on Deweyan Pragmatism, p. 195. Även Martin (2006) p. 12 och Campbell (1995) 
p. 69 talar om dubbeltydigheten. Se även Democracy and Education, p. 166-167. 

337 Citatet är från Jackson (2002) p. 51. Se även Ryan (1995) p. 337-338. 
338 Demokrati och utbildning, s. 166. 
339 Från latinska experentia och grekiska empeiria. Jämför Martin (2006) p. 10. 
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ra kan, enligt Nationalencyklopedin, betyda röna, pröva på eller genom 
egen upplevelse bli medveten om något sammanhang eller dylikt. En an-
nan betydelse är att få kunskap om.340 Det svenska ordet erfara har sitt 
ursprung i tyskans Erfahren341 med samma betydelse. Enligt Wesséns ety-
mologiska ordbok uppges att Erfahren egentligen står för ”uppnå genom 
att fara”.342 Det för tankarna till resande, menar jag. Det gör också Jan 
Bahlenberg som skriver, i sin avhandling om konstpedagogen Carlo Der-
kert, att ordet erfara handlar om att lärandet är en resa. I en av de avslutan-
de sekvenserna i avhandlingen finns en figurtext som lyder så här: ”Erfa-
renheten är rörelsen genom livet. Det som blir till medvetenhet och kun-
skap i liv och gärning.”343 Textsekvensen tycker jag mycket väl påminner 
om Deweys tänkande. Bahlenberg anger dock inte Dewey som källa just 
här men det framgår i övrigt att Carlo Derkert var bekant med Deweys 
tänkande och påverkades av den progressivistiska idédebatten under 1940-
tal

i samhället i övrigt. Men jag anser inte att de orden särskilt väl motsvarar 

                      

et.  
Substantivet erfarenhet betyder enligt Nationalencyklopedin: det att ha 

utövande av någon (praktisk) verksamhet bakom sig (t.ex. arbetslivserfa-
renhet) eller i betydelsenyansen det att ha upplevt något.344 Som sagt: erfa-
renhet är något man har. Här i denna avhandlingsdel kommer jag dock mer 
sparsamt att använda både erfarenhet och erfara till förmån för det ovanli-
gare ordet erfarande, dvs. substantivformen av verbet erfara, i min tolkning 
av experience. Det beror på att jag anser att erfarande utmärker något ak-
tivt pågående och är något som jag förstår som en viktig kvalitet i Deweys 
användning av experience. För mig ökar förståelsen för innebörden och 
komplexiteten i begreppet experience när det jämförs med liv och historia. 
Det hoppas jag blir något tydligare i de följande avsnitten. Vidare vill jag 
tillägga att jag sällan kommer att översätta Deweys experience med att 
uppleva eller upplevelse. Dessa ord är förvisso frekventa och populära 
både i muntligt tal och i skrift inom museipedagogiken i Sverige idag, och 

 
340 Nationalencyklopedin http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144080 (den 2 januari 

2009) 
341 Beträffande skillnader, i olika tider och tolkningar, mellan de tyska uttrycken Erfahrung 

och Erleiben se Martin (2006) p. 11-12, 66, 95-96, 129, 153, 222-227, 356.  
342 Elias Wessén (1997) Våra ord: deras uttal och ursprung: Korfattad etymologisk ordbok, 

s. 99. 
343 Bahlenberg (2001) Den otroliga verkligheten sätter spår. Om Carlo Derkerts liv och 

konstnärliga gärning, s. 373. Carlo Derkert var särskilt välkänd inom Moderna museet 
och Nationalmuseet. 

344 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O144085 (2006-11-11) (Sidan finns ej läng-
re).  
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innebörden i Deweys begrepp. Distinktionen kan uttryckas som: erfarande 
är det man gör med det man upplever. 

Principer för erfarande 

…education is a development within, by and for experience, …345 

Utbildning eller pedagogik är alltså utveckling inom, genom och för erfa-
rande, eller – för att få erfarenheter.346 Det senare översättningsledet anser 
jag vara något sämre. Deweys sätt att se på erfarande skiljer sig betydligt 
från de flesta tidigare filosofer som såg erfarande som ett passivt motta-
gande av den yttre världens stimuli. För att beskriva erfarande och vad 
som kan avgöra kvaliteten på bildande erfarande presenterar Dewey två 
principer – principen om kontinuitet och principen om interaktion.347  

För det första så talar alltså Dewey om erfarandets kontinuitet (continui-
ty of experience och experiential continuum). Varje erfarenhet som den 
erfarande personen genomgår eller framställer förändrar den erfarande 
personen och inverkar på senare erfarenheter. Detta låter sig bättre ut-
tryckas med Deweys egna ord: 

…every experience enacted and undergone modifies the one who acts and 
undergoes, while this modification affects, whether we wish it or not, the 
quality of subsequent experiences.348  

Principen om erfarandets kontinuitet betyder att varje erfarenhet både tar 
upp något av de tidigare och förändrar på något sätt kvaliteten på efter-
kommande erfarenheter. Erfarande innebär förändring både i den som erfar 
och i det som erfars.349 Den erfarande människan kan t.ex. ändra stånd-
punkt, få ett vidgat perspektiv, eller tillägna sig ökad kunskap. Och det 
som erfars, t.ex. ett museiföremål, kan få ny mening. Det förgångna, nuet 
och framtiden är i ett ständigt samspel i vårt erfarande. Det förflutna erfa-
                       
345 Experience and Education, p. 28. 
346 Jämför förra kapitlet om att education kan förstås mycket brett. 
347  Dewey talar om educative experiences, vilket kan översättas till bildande, uppfostrande 

eller pedagogiska erfarenheter eller erfarande, beroende på vad man vill syfta på. Jag an-
vänder mig av bildande erfarenheter/erfarande som fortsättningsvis torde bli tydligare i 
detta kapitels sista avsnitt. Begreppet edukativ är mindre vanligt i svenska språket, men 
används t.ex. av Arfwedson (2000) och av Michael Uljens (1998) Allmänpedagogik.  

348  Experience and Education, p. 35. 
349 Se även Jackson (1998) p. 5-6. 
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randet är relaterat till hur vi handlar inför de problem vi har i vår samtid 
och hur vi löser dem inför framtiden. Temporaliteten (timligheten) är vik-
tig i erfarandets natur och tidsaspekten – att det förgångna, nuet och fram-
tiden hänger samman. Detta är också utmärkande för Deweys sätta att 
tänka om pedagogik och är ett återkommande tema i flera av hans texter, 
t.ex. i Democracy and Education, men även i Art as Experience.350 Tempo-
raliteten kan också igenkännas i de metaforer för erfarande som nämndes 
tidigare: historia, liv och resa.  

Det finns alltid någon slags kontinuitet i allt erfarande. Principen om 
kontinuitet kan tillämpas på allt erfarande oavsett om det är gott, dåligt 
eller medelmåttigt, vare sig det leder till positivt växande (growth) eller är 
destruktivt. För att kunna göra åtskillnad mellan de erfarenheter i vilka 
kontinuitetsprincipen verkar fördelaktigt och de där de har en menlig ef-
fekt inför Dewey begreppet tillväxt (growth) eller växande som utveckling 
(growing), Den pedagogiska processen kan karakteriseras som växande 
eller tillväxt.351 Om detta skrev Dewey även många år tidigare i Democra-
cy and Education och bland annat om att den pedagogiska processen är en 
process av kontinuerligt omorganiserande, rekonstruerande och omgestal-
tande och den har inte något mål bortom sig själv, den är sitt eget mål.352 
Men sen handlar det också om i vilken riktning växandet sker och det mål 
mot vilket det syftar. Allt växande, och allt erfarande är inte bildande 
(educative).353  

Dewey ger exempel där erfarandet knappast leder till växande eller är 
bildande: en man som tillväxer i effektivitet som inbrottstjuv eller korrupt 
politiker. Han talar också om att en alltför stor eftergivenhet mot ett barn 
kan ge en kontinuerlig effekt. Det grundlägger en attityd hos barnet om att 
omgivningen ska svara mot hans önskningar och infall. Det får till följd att 
barnet blir motsträvigt och förhållandevis inkompetent i situationer som 
kräver ansträngning och uthållighet i att övervinna hinder.354 ”Any experi-
ence is mis-educative that has the effect of arresting or distorting the 
growth of further experience.”355 Det kan vara en erfarenhet som ett barn 

                       
350 När jag har sökt bilda mig en förståelse för Deweys tänkande omkring principen om 

kontinuitet har jag även osökt ett flertal gånger kommit in på den för museipedagogiken 
viktiga frågan om vad kulturarv är, vilken tidigare diskuterats, men även historiemed-
vetande. 

351 Experience and Education p. 35 och 36. Se även Jackson (1998) p. 46-47. 
352 Democracy and Education p. 50. 
353 Experience and Education och se vidare avsnittet Erfarande: bildande och pedagogiskt i 

detta kapitel. 
354 Experience and Education p. 36-37. 
355 a.a. p. 25. 
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gör som bromsar barnets växt eller som direkt uppfostringsmässigt är ne-
gativt för det. Men å andra sidan, om: ”…en erfarenhet väcker nyfikenhet, 
stärker initiativförmågan och leder till önskningar och syften som är till-
räckligt starka för att bära en person över döda punkter i framtiden, så 
verkar kontinuiteten på ett helt annat sätt.”356  

Det är här pedagogens roll i de pedagogiska processerna kan bli avgö-
rande. Det handlar bl.a. om, enligt Dewey, att organisera förhållanden på 
ett sådant sätt att det ger goda erfarenheter, att ha en medkännande förstå-
else och sensibilitet för individen, att kunna se och bedöma vilka attityder 
och vanemönster som bildas och att kunna förstå vilka som faktiskt be-
främjar fortsatt växande och vilka som är negativa. Det handlar om att 
kunna förutse kvaliteten på erfarandet: ”Everything depends upon the qua-
lity of the experience which is had.”357  

Innan vi kan börja diskutera s.k. bildande erfarande och relationen erfa-
rande och pedagogik (inkluderande bildning/lärande) måste några ytterli-
gare viktiga begrepp introduceras. Vanor (habits) är ett sådant begrepp. 
Principen om kontinuitet grundar sig på/i människors vanor och här förstås 
inte en vana som ett mer eller mindre bestämt eller fixerat sätt att vara eller 
handla utan istället som alla våra hållningar och ståndpunkter, både käns-
lomässiga och intellektuella och hur vi möter och svarar på alla olika om-
ständigheter i livet.358 Dessa vanor påverkar vad och hur vi erfar. När jag 
själv funderar över innebörder av habits förstår jag detta begrepp som 
sammansatt av dispositioner, förmågor, handlingsmönster och förhåll-
ningssätt. En sådan begreppsinnebörd bekräftas också i Human, Nature 
and Conduct.359 Det är vanor och rutiner som skapar det trygga, självklara 
och förutsägbara livet. Men vanor kan också stelna, låsa fast och bromsa 
kreativ förändring och personlig frigörelse ifall de inte utmanas och ifråga-
sätts. I Democracy and Education talar Dewey om habits som handlings-
duglighet eller fallenhet. Man kan se vanor som såväl praktisk, etisk, intel-
                       
356 Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter. s. 180 (översättning av Expe-

rience and Education.) 
357  Experience and Education p. 27. Jämför även vad som anfördes i föregående kaptiel om 

Deweys uppfattning om metod. 
358 Experience and Education, p. 18, Democracy and Education, kap. 4, och Wickman 

(2005) p. 65. 
359 I den svenska översättningen Människans natur och handlingsliv anges synonymerna 

inställning och disposition, men framförallt predisposition (s. 52): ”Det väsentliga hos 
vanan är en förvärvad predisposition för vissa sätt eller former att reagera, inte för be-
stämda handlingar, såframt inte dessa under särskilda förhållanden uttrycker ett sätt att 
bete sig. Vanor betyder en speciell känslighet eller tillgänglighet för vissa grupper av ret-
ningar, inrotade sympatier och antipatier, snarare än repetitioner av vissa speciella hand-
lingar. Det betyder vilja.” (s. 53).  
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lektuell som emotionell fallenhet. ”Det finns vanor för omdöme och för-
nuft precis på samma sätt som för hur man hanterar ett redskap, målar en 
tavla eller utför ett experiment.”360 Genom vanor som formas i umgänge 
med världen kommer vi att bebo (på engelska in-habit) världen.361 Mänsk-
liga varelser föds in i en värld av vanor med vilka de interagerar och som 
formar deras förväntningar, bedömningar och känslomässiga dispositioner. 
Vanor utgör också själva grunden för växande, erfarande och kunnande för 
ur vanan växer en förmåga att ändra handlings- eller tankemönster när 
förutsättningarna ändras. 

Så har vi kommit till den andra underliggande principen om erfarande – 
vilken är interaction. Erfarandet finns i ett sammanhang tillsammans med 
någon eller något. Interaktion mellan organismen (något levande) och om-
givning är själva den naturalistiska utgångspunkten i Deweys filosofiska 
tänkande. Varje erfarenhet, allt erfarande, har en framåtriktad kraft, som vi 
såg i exemplen ovan. Omgivning eller sammanhang, dvs. Deweys term 
environment kan fordra en specificering. Termer som environment och 
även medium betecknar enligt Dewey, mer än omgivningen som omsluter 
individen. “They denote the specific continuity of the surroundings with 
his [sic!] own active tendencies.”362 Här påminns vi igen om den första 
principen för erfarandet – kontinuiteten. Kontinuitet kan ju betyda just 
sammanhang och sammanhängande. Omgivningen består av de villkor 
som främjar eller hindrar, stimulerar eller hämmar en levande varelses 
karakteristiska aktiviteter.363 Och i Experience and Education anger De-
wey att omgivningen är vilka förhållanden som helst som interagerar med 
personliga behov, önskningar, syften och möjligheter att skapa erfaran-
de.364 I Ljung (2004/2008) använder jag mig av begreppet kontext som jag 
alltså menar är liktydigt med omgivning och sammanhang. I samma text 
anger jag också ”handling” som ett centralt begrepp. En väsentlig dimen-
sion i museipedagogernas uppfattningar om museipedagogik påvisades i 
föregående kapitel vara just handling. Handling (action) ingår i det som 
här benämns som transaktion och interaktion. Jag anförde att museipeda-
gogik som handling är vad det är genom det större sammanhanget och 
genom att försöka se sammanhangen och ge en översiktlig framställning 

                       
360 Utbildning och demokrati, s. 86. 
361  Art as Experience, p. 104. 
362 Democracy and Education, p. 11. Jämför Campbell (1995) p. 78 
363 Democracy and Education, p. 11. 
364 Dewey menar att även när en person bygger luftslott så interagerar han med föremål 

som han skapar i sin fantasi. (Experience and Education, p. 44) Även fantasin blir då en 
slags omgivning.  
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av museipedagogiken kan en större förståelse uppnås.365 Denna förståelse 
är det som jag i avhandlingen försöker att utvidga även om jag till viss del 
använder några andra begrepp, om än med liknande innebörd.  

Erfarande handlar alltså om interaktion/transaktion mellan individer och 
deras omgivning.  

An experience is always what it is because of a transaction taking place be-
tween an individual and what, at the time, constitutes his environment, 
whether the latter consists of persons with whom he is talking about some 
topic or event, the subject talked about being also a part of the situation; or 
the toys with which he is playing; the book he is reading […]; or the mate-
rials of an experiment he is performing.366  

…life goes on in an environment; not merely in it but because of it, through 
interaction with it.367  

På detta sätt är erfarande interaktion/transaktion och en aktiv process mel-
lan människor och omgivning och är själva sättet som människan är sam-
manhängande med verkligheten.368 I Experience and Education använder 
Dewey både interaction och transaction. I sina senare skrifter övergår 
Dewey alltmer till att ersätta interaction med transaction. Anledningen är 
att Dewey menar att interaction fortfarande är alltför associerat med de 
gamla positivistiska mekanistiska, eller stimulus – respons synsätten, där 
varje enhet är fördefinierad och: ”thing is balanced against thing in causal 
interconnection”. Ungefär som när biljardkulor stöter emot varandra.369 
Transaction däremot sätter processen först och behandlar distinktionen 
enheterna emellan, mellan organism och omgivning, eller mellan subjekt 
och objekt, som funktionella distinktioner framkomna ur denna process – 
och inte som utgångspunkter eller metafysiskt givna. Individen och om-
givningen omskapas och omskapar varandra i transaktionen och som: 
”…permits a full treatment, descriptive and functional, of the whole proc-
ess, inclusive of all its ’contents,’ whether called ’inners’ or ’outers’…”370 

                       
365 Jämför Wittgenstein (1953/1992) § 122, s. 62. 
366 Experience and Education, p. 43-44. 
367 Art as Experience, p. 13. 
368 Se Experience and Nature och “Conduct and Experience” (1930) in LW 5:224 och 

Menand (2001) p. 361. Som anförts tidigare ser jag detta som en omistlig del i den prag-
matiska pedagogiska helhetssynen.  

369 Knowing and the Known (1949) som Dewey skrev tillsammans med Arthur F. Bentley, 
p. 108. 

370 a.a. p. 123. 

 123 



 

Tid och plats blir även i sig själva delar i processen.371 Jag tänker här att 
det finns en samhörighet (affinitet) mellan transaktion och performativitet i 
museer och utställningar såsom detta diskuterades i kapitel 3.372 Och livet 
själv består av transaktioner, en spänning mellan harmoni och obalans.  

Dewey använder således inte ”interaktion” på det sätt som är förhållan-
devis vanligt inom t.ex. receptionsforskningen, dvs. då det kunskapsteore-
tiskt finns en dualism mellan subjekt och objekt.373 Insatt i ett museisam-
manhang kan Deweys interaktions-/transaktionsprincip förstås som att 
erfarande är t.ex. något som finns mellan/genom betraktande subjekt (mu-
seibesökare) och betraktade objekt (t.ex. museiföremål). Betraktaren är en 
del av det betraktade och det betraktade blir en del av betraktaren. På lik-
nande sätt har litteraturforskaren Louise Rosenblatt använt transaktions-
principen vid studier av litteraturläsning där läsare och text rör sig i en 
slags spiralformad och ömsesidig fram-och-tillbaka-rörelse där texten och 
läsaren tränger in i varandra.374  

De två principerna, kontinuitet och interaktion, som jag nu har presente-
rat, är aktivt förenade. De griper in i varandra och förenas. ”They intercept 
and unite.” De två principerna i sin aktiva förening ger ett mått på erfaran-
dets pedagogiska betydelse och värde.375 Principerna om kontinuitet och 
interaktion, som har varit detta avsnitts huvudfokus, är ju i sig abstrakta. 
De blir konkreta endast genom de konsekvenser som de får när man till-
lämpar dem. Allt beror på hur dessa grundläggande och omfattande princi-
per tolkas när de används och förverkligas i skolan eller hemmet – skriver 
Dewey i Education and Experience.376 Diskussionen om vilka konsekven-
ser som principerna om kontinuitet och interaktion kan få i en museipeda-
gogisk praktik kommer att accentueras så småningom. 

                       
371 a.a. p. 113-116.  
372 Jämför t.ex. Hooper-Greenhill (2007a) p. 37. 
373 Jämför Jan Thavenius (1995) Den motsägelsefulla bildningen, s. 239. 
374 Louise Rosenblatt (2005) Making Meaning with Texts: Selected Essays, p. xvii-xix, 2-3, 

39 f. Rosenblatt tillämpar även begreppet transaction i diskussioner om språk i vidare 
mening, i muntlig kommunikation och i skrivprocessen. 

375 Experience and Education, p. 44-45. 
376 a.a. p. 20. I detta resonemang ser vi exempel på en av pragmatismens främsta maxim. 

Saker och ting är vad de är genom sin användning och sina konsekvenser. Detta stöds 
även genom Ludvig Wittgenstein och hans tes ”ett ords mening eller uttryck är dess an-
vändning.” (Wittgenstein, (1922/1953) Exempel finns i §§ 10, 20, 197 och s. 253). 
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Erfarandeprocessen ännu tydligare  
Det börjar här framgå att erfarande – förstått med hjälp av Dewey – skiljer 
sig betydligt från den klassiska empiristiska uppfattningen om att vara 
något i det enskilda medvetandet eller inre upplevelser. För Dewey är erfa-
rande något långt mer aktivt: ”När vi erfar något handlar vi utifrån det, vi 
gör något med det, sedan genomgår eller undergår vi konsekvenserna.”377 

Låt oss fundera lite över primära erfarenheter som kan gå över i reflek-
tiva erfarenheter. Jag har tidigare nämnt att Dewey menar att erfarande 
innebär förändring både i den som erfar och i det som erfars.378 Men hur 
kan man förstå själva processen? Går det att skilja ut några steg på vägen – 
eller skulle ett sådant förfarande göra våld på helhetstänkandet i förståel-
sen av erfarande?  

Dewey kontrasterar ibland primärt med reflektivt (sekundärt) erfarande. 
Dewey använder även andra synonymer för primärt erfarande: immediate, 
actual, normal, direct, spontaneous, customary, personal, primitive etc. 
Synonymer för sekundärt är: reflective (den term som jag menar på svens-
ka är tydligast då den översätts till reflektivt eller reflekterande), conscio-
us, enriched, educative, m.fl.379 

I de primära erfarenheterna finns potentialer som inte är explicita.  

What is really ´in´ experience extends much further than that which at any 
time is known. […] For in any object of primary experience there are al-
ways potentialities which are not explicit, […] They are things had before 
they are things cognized.380  

Det handlar alltså om erfarande som till stor del är icke-diskursivt och 
icke-språkligt. Det här är problematiskt att diskutera i termer av sannings- 
och kunskapsanspråk, vilket Richard Rorty, som jag inte kommer att kom-
mentera, kritiserar. Jag använder mig istället av Richard Shustermans för-
svar av Dewey i detta avseende, då citatet nedan även påvisar Dewey som 
en tidig företrädare för den språkliga vändningen (the linguistic turn):  

…primitive non-cognitive experience is simply had but not known. [Shus-
terman refererar här till Experience and Nature, s. 219] And since not even 
known as ‘had’ it is unavailable for use as evidence to support specific 
knowledge claims. Moreover, in insisting that only language constitutes 
feelings or sensations as objects of meaning and knowledge, Dewey has al-

                       
377 Min översättning från p. 139 i Democracy and Education.  
378 Se även Jackson (1998) p. 5-6. 
379 Art as Experience, Experience and Nature, Experience and Education. 
380 Experience and Nature, p. 20-21. 
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ready taken the linguistic turn which requires that the realm of cognitive 
justification (what Rorty, after Sellars, calls ‘the logical space of reasons’) 
be entirely linguistic. This should suggest that Dewey’s claims for noncog-
nitive, nonlinguistic experience in Experience and Nature are ultimately 
motivated by something other than the quest for epistemological founda-
tions,…381 

Det primära erfarandet tar sig oftast emotionella eller estetiska former, 
men kan även vara kognitivt; vi förnimmer, eller få sinnesintryck via syn, 
hörsel, estetisk upplevelse, känsel m.m. Vad gäller museer och utställning-
ar är det avgörande vad som fångar museibesökares uppmärksamhet och 
väcker nyfikenhet och intresse och är fenomen som kommenterades i före-
gående kapitel. Men för att kunna analyseras och kommuniceras måste det 
primära erfarandet rekonstrueras och formuleras. ”The experience has to 
be formulated in order to be communicated.”382 Och då är vi inne på de 
reflektiva (sekundära) erfarenheterna vilka kan utvidga och berika de tidi-
gare erfarenheterna. Reflektivt erfarande handlar om att få ett vidgat per-
spektiv, ändra ståndpunkt, tillskriva mening, värdera, eller tillägna sig 
ökad kunskap. Reflektivt erfarande handlar också om växande (growth) 
som jag var inne på i föregående avsnitt.  

Själva erfarandeprocessen är alltså en integrerad, relationell process av 
doing, undergoing, standing, suffering and passion. Det är ord som inte 
självskrivet har en exakt svensk översättning, som till exempel i avsnittets 
inledning:”När vi erfar något handlar vi utifrån det, vi gör något med det, 
sedan genomgår eller undergår vi konsekvenserna.” När man i det reflekti-
va erfarandet ställs inför tvekan och tvivel så betyder genomgå eller un-
dergå (undergo) en strävan att lösa upp tvivel och osäkerhet över hur vi 
ska handla eller lösa ett problem. Undergoing betyder att vara öppen, sår-
bar och vända sina behov utåt.383 I processen av erfarande är det avgörande 
att återvända till det primära erfarandet: ”…return to things of crude or 
macroscopic experience”.384 Tolkningar, teoretiska konstruktioner, hypote-
ser som man kommer fram till i det reflektiva erfarandet prövas eller testas 
mot de primära erfarenheterna. Det som man kommer fram till i reflekter-
andet: ”… explain the primary objects, they enable us to grasp them with 

                       
381 Shusterman (1999) p. 197. 
382 Democracy and Education, p. 5. 
383 Alexander (1998) i Hickman (ed.) p. 8. 
384 Experience and Nature, p. 5. 
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understanding”.385 Genom reflektivt erfarande kan förklaring och förståel-
se nås, men på vilket sätt, frågar sig Dewey. 

Well, they define or lay out a path by which return to experienced things is 
of such a sort that meaning, the significant content, of what is experienced 
gains an enriched and expanded force because of the path or method by 
which it was reached. Directly, in immediate contact it may be just what it 
was before – hard, colored, odorous, etc. But when the secondary objects, 
the refined objects, are employed as a method or road for coming at them, 
these qualities cease to be isolated details; they get the meaning contained 
in a whole system of related objects; they are rendered continuous with the 
rest of nature and take on the import of the things they are now seen to be 
continuous with.386  

I detta reflektiva erfarande finns tänkande och kännande med. En väsentlig 
fråga att ställa i samband med museer och utställningar är: vad är det som 
utmanar och ger besökare möjligheter till fördjupad och utvidgad förståel-
se och erfarande och hur kan besökare koppla erfarandet till sina egna 
livsvärldar? I erfarandeprocessen så handlar det inte bara om en växling 
eller pendelrörelse mellan primärt och sekundärt erfarande utan om en 
integration och en relation:  

An experience has pattern and structure, because it is not just doing and 
undergoing in alternation, but consist of them in relation. To put one’s 
hand in the fire that consumes it is not necessarily to have an experience. 
The action and its consequence must be joined in perception. This relation-
ship is what gives meaning; to grasp it is the objective of all intelligence.387 
[Min kursivering] 

Deweys gängse term för att fånga det meningsfulla, meningen i erfarandet, 
är intelligence och intelligent action, termer som jag nämnt tidigare, alltså 
undersökande experimentell handling och dess resultat.388 Och exemplet i 
Art as Experience om erfarenheten av att bränna handen i elden hade De-
wey använt redan i Experience and Nature, men då mer i syfte, som jag 
tolkar det, att påvisa erfarandets dubbla natur och beroendet av vanor.  

                       
385 Experience and Nature. Där omnämns även det nära sambandet mellan understanding 

och meaning, se p. 133, liksom även i How We Think (1910/1997) exempelvis p. 117: 
”To grasp meaning, to understand, to identify a thing in a situation in which it is impor-
tant, are thus equivalent terms;”. 

386 Experience and Nature, p. 5. 
387 Art as Experience, p. 44. 
388 Jämför förra kapitlet och referenser not 230.  
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The development of the conception of experiencing as distinctive operation 
is akin to the growth of the idea of fire-making out of direct experiences 
with fire. Fire is fire, inherently just what it is; but making fire is relational. 
It takes thought away from fire to the other things that help and prevent its 
occurrence. So with experience in the sense of things that are experienced; 
they are what they are. But their occurrence as experienced things is ascer-
tained to be dependent upon attitudes and dispositions; the manner of their 
happening is found to be affected by the habits of an organic individual.389 

Som citatet visar, och som tidigare konstaterats, påverkas hur och vad nå-
got erfars av våra vanor (habits). Detta avsnitt har framförallt behandlat 
erfarandebegreppets “hur”-dimension. Men hur vi erfar inverkar på vad vi 
erfar och vice versa:  

…the ways in which we believe and expect have tremendous affect upon 
what we believe and expect. We have discovered at last that these ways are 
set, almost abjectly so, by social factors, by tradition and the influence of 
education. Thus we discover that we belive many things not because things 
are so, but because we have become habituated through the weight of au-
thority, by imitation, prestige, instruction, the unconscious effect of lan-
guage, etc.390  

Det finns olika sätt att erfara, såsom också museipedagogerna i föregående 
avsnitt påpekar, eftersom människan är emotionell, fantasirik likväl som 
resonerande och observerande. Alla former av erfarande är väsentliga, an-
tingen de är fysiska, moraliska, emotionella, praktiska eller intellektuella 
”delar”, eftersom Dewey har fokus på hela människan. Det vore i sig fel 
att påstå att olika erfarenheter är delar i erfarandet, hellre då olika integre-
rande former av erfarande. Till exempel har allt kognitivt erfarande redan i 
sig själv ett estetiskt moment i sin förenande och konkluderande karak-
tär.391 Även det kroppsliga erfarandet är viktigt för kognition och hand-
ling.392 Dessutom är erfarandet både personligt/individuellt och socialt.393 
Och, som sagt, hur människan erfar inverkar på vad som erfars. I följande 
avsnitt fortsätter jag att söka reda ut vad erfarande kan vara. 

                       
389 Experience and Nature, s. 235-236. 
390 a.a. s. 14. 
391 Martin (2006) s. 163. 
392 Shusterman (1999) p. 204 f., Ryan (1995) p. 187-188. 
393 Om de många olika formerna av erfarande se vidare Experience and Nature, Art as 

Experience, Experience and Education. 
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Att gripa sig an för att begripa  
Det tycks som att alla begrepp hos Dewey går in i, växer in i, varandra – 
de hänger ihop och det blir svårt att urskilja vilka begrepp som omfattar 
vad. Hur ska vi då kunna avgränsa något som vi kan kalla erfarande? Hur 
kan vi vi gripa oss an erfarande och göra det till ett begripligt begrepp för 
att använda det på situationer eller händelser på museum? 

För att förstå vad erfarande kan vara kanske det är lättare att först försö-
ka förstå vad erfarande inte är: ”…there are many lifes in which experien-
ce does not often mature into integral experience.”394 Jag finner bland an-
nat i Art as Experience något om vad icke erfarande kan vara. Saker kan 
erfaras – men på ett sätt så att de inte bildar ett erfarande /eller en erfaren-
het (an experience). Det finns sådant som distraherar och skingrar tanken. 
Det kan inträffa när det som vi observerar och det som vi tänker, eller det 
som vi önskar och det som vi får, stämmer dåligt överens med varandra. 
Det kan vara det som gör att det inte blir ett erfarande. Det som gör att det 
inte kan kallas ett erfarande beror på misslyckandet med att integrera ”do-
ing” och ”undergoing” – det saknas en relation däremellan.395  

Så förutsatt att denna relation eller integration finns, vad kan Deweys 
texter mera uttrycka att erfarande och erfarenheter kan vara? Jo, de är vad 
de är! ”So, with experience in the sense of things that are experienced: 
they are what they are.”396 Exempel på detta “vad” – exempel på situatio-
ner eller händelser som är erfarande – är till exempel att äta en måltid, 
spela ett parti schack, skriva en bok. Sådant erfarande är en enhet (unity) 
med sina egna individuella kvaliteter och tillräcklighet i sig själv. Denna 
enhet i betydelsen något odelat helt, konstitueras av en enda kvalitet vilken 
genomsyrar hela erfarandet, trots variationen i dess konstituerande delar. 
Enheten i sig själv är varken emotionell, praktisk eller intellektuell därför 
att dessa termer benämner distinktioner som reflektionen kan göra inom 
den. I diskursen om ett erfarande måste vi i tolkningen (the interpretation) 
använda dessa adjektiv. När man går igenom erfarenheter i tanken efter att 
de förekommit (had and known) kan vi finna att en egenskap mer än någon 
annan dominerar på så sätt att den karakteriserar erfarandet i sin helhet.397 I 
Experience and Nature och i Art as Experience talar Dewey mycket om 
fulländningen (the fulfillment eller the consummation) av erfarandet och 
särskilt i relation till estetiskt erfarande. Genom fulländningen eller full-
lödigheten framstår erfarandet som en helhet. 
                       
394 Murphy (1990) p. 66. 
395 Art as Experience, p. 35. 
396 Experience and Nature, p. 235. 
397 Art as Experience, p. 35-37. 
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”…we have an experience when the material experienced runs its course to 
fulfillment. Then and then only is it integrated within and demarcated in 
the general stream of experience from other experience.398  

Jackson sammanfattar i tre särdrag det som han menar är kännetecknande 
för Deweys estetiska erfarande: fullständighet, unikhet (unicitet) och en 
förenande känsla.399 Därutöver lägger Dewey till att: 

Emotion is the moving and cementing force.400 

Känslan är det som gör erfarandet minnesvärt och produktivt och utvecklar 
växandet, alltså det som Dewey ansåg vara så centralt i pedagogik och 
undervisning. Men erfarandet är ingenting i sig själv. Det är inte erfarenhet 
som erfars utan det handlar om erfarande av något; natur, stenar, djur, 
sjukdom, hetta etc.401 Saker som interagerar /transagerar med varandra på 
särskilda sätt är erfarande. Det är det som erfars.402 ”Vadet” i erfarandet är 
innehållslig, det är något som erfars, något som människan gör, t.ex.; strä-
var efter, älskar, tror på, uthärdar. Och vad erfarandet är beror även på, 
som sagt, människans vanor, attityder och dispositioner.403  

För att förstå erfarande kan det, menar jag, ibland underlätta att göra 
jämförelsen med ett drama – vilket ju består av främst plats, tid och hand-
ling och så naturligtvis någon aktör. Särskilt när Dewey talar om det este-
tiska erfarandet och erfarandets fullbordan (fulfillment, completeness) kan 
det vara särskilt tillämpligt.404 I ett drama är inte minst känslorna oundvik-

                       
398 a.a. p. 35. 
399 Jackson (1998) p. 7-12. 
400 Art as Experience, p. 42. 
401 Experience and Nature, p. 4 a. Se även Jackson (2002).  
402 Westbrook (1991) p. 322.  
403 Experience and Nature, p. 235-236. 
404 I mina tankar om att jämföra erfarande med drama finns vissa likheter med Deweys 

begrepp dramatic rehearsal. Med dramatic rehearsal menar Dewey att man i tanken och 
fantasin prövar olika möjliga alternativ för att lösa en blockering eller konflikt. Oftast 
handlar det om moraliska frågor och deliberation. Se vidare Steven Fesmire (1999) ”The 
art of Moral Imagination”, in Haskins & Seiple (eds.), p. 134-146, Niclas Rönnström 
(2003) ”Den pragmatiska rekonstruktionen av moral och filosofi”, i Hartman, Roth & 
Rönnström, (2003) John Dewey – om reflektivt lärande i skola och samhälle, s. 63-67. 
Men David A. Granger (2006) ser dramatic rehearsal mer vittomfattande än Fesmire och 
Rönnström: “Imaginatively rehearsing and revising various courses of action, […] gives 
us a multidimensional narrative context – the story of at path taken – for learning from 
our errors and oversights. This story, Dewey suggests, can be used as a vehicle of self-
knowledge; it can increase our awareness of the meanings imminent within our active 
tendencies, helping us to understand why we might have chosen a more or less satisfac-
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liga: ”All emotions are qualifications of a drama and they change as the 
drama develops”.405 Som framförs i citatet, så finns det alltså en framåtrö-
relse i dramat, precis som i erfarandet. ”Every experience is a moving for-
ce.” 406 I dramat finns också en intrig – något svårt, något som ska lösas, en 
konflikt eller annat. Detta, menar jag, påminner om den problematiska 
situationen i erfarenhetsprocessen som omtalats tidigare, och vilken jag 
återkommer något till nedan. Vidare ordnar dramat, eller snarare drama-
turgin, tid och rum, precis som det reflektiva erfarandet.407 I dramat är 
handlingen eller aktiviteten det viktigaste. Drama är en narrativ verksam-
het och har en narrativ struktur, vilket också kan anföras om erfarande, och 
särskilt om vi knyter tillbaka till detta kapitels första avsnitt med metafo-
rerna resa, historia och leva. Min liknelse mellan erfarande och drama blir 
här mycket komprimerad men väl värd att utveckla i framtiden, inte minst 
tillsammans med de begynnande narrativa och performativa ansatserna i 
den museipedagogiska forskningen, vilka berördes i kapitel 3. 

Det som Dewey skrev om estetiskt erfarande och konst kom, som sagt, 
relativt sent i hans skriftliga produktion och han diskuterar inte vilka peda-
gogiska implikationer detta får. Det kommer jag inte heller direkt att göra 
utan istället betrakta den estetiska dimensionen i erfarandet som mer eller 
mindre allmänt närvarande, ofta integrerat och som betydelsefullt för bil-
dande erfarande – vilket är nästa avsnitts tema. Jag kommer inte heller att 
tillämpa de strikta kriterier som Dewey har för estetiskt erfarande för erfa-
rande i mer generell betydelse. Jag har inte ännu helt fullt ”greppat” bety-
delsen av att tala om an experience eller fulfillment. Några av Deweys 
kritiker har varit frågande inför hur Dewey kunde hävda att konstnär-
ligt/estetiskt erfarande – med dess kapacitet att känneteckna intensiva 
ögonblick av fulländad mening – skulle vara höjdpunkten av erfarande 
medan han i andra fall gör erfarande till ett framtidsinriktat redskap för 
mål som aldrig helt kan nås.408 Till viss del är jag också frågande till detta 
och efterlyser ett resonemang som sätter de olika formerna av erfarande i 
relation till varandra. Men samtidigt förstår jag det som att Dewey menar 
att estetiskt erfarande är både integrerat och avgränsat från annat erfaran-
de.409 Principen om erfarandets kontinuitet talar även för att det är endast 
                                                                                                                          

tory path in a given situation. In this way dramatic rehearsal recognizes the continuity of 
deliberation and action.” (p. 228)  

405 Art as Experience, p. 41. 
406 Experience and Education, p. 38. 
407 Dramaturgi skulle kunna ersättas med berättandet, berättelsen.  
408 Martin (2005) p. 298, där han inte preciserar vilka kritiker han syftar på.  
409 Se Art as Experience, p. 35 och citatet därifrån på föregående sida. Jackson (1998) 

prövar att diskutera de båda erfarandebegreppen i relation till varandra men hans diskus-
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på en analytisk nivå som det kan finnas en mening i att särskilja olika ka-
raktärer av erfarande.  

Erfarande: bildande och pedagogiskt  
Detta kapitel Vad kan menas med erfarande? inleddes med argumentet att 
det finns en nära och nödvändig relation mellan erfarande och pedagogik. 
Detta ser jag som en referensram. Relationen har också uttryckts som att 
pedagogik är utveckling inom, genom och för erfarande. Men erfarande 
och pedagogik är inte exakt samma sak eller kan jämställas.410 Därför vill 
jag nu försöka precisera hur relationen erfarande och pedagogik (educa-
tion) kan se ut. I tidigare avsnitt har jag gett några exempel på erfarande 
som inte är bildande, fostrande, pedagogiskt eller edukativt – sådana som 
får dåliga följder för dem som har dem. Några exempel på erfarande som 
kan kallas bildande (educative) har presenterats och det har konstaterats att 
erfarande som karakteriseras av interaktion och kontinuitet och leder till 
växt eller växande (growth) och handling är bildande erfarande.411 Detta 
växande och att lära genom erfarande handlar, enligt Dewey, om kraften 
att utifrån en erfarenhet behålla något som är till gagn för att hantera pro-
blem i en senare situation.412 Erfarande som innehåller både primärt och 
reflekterande erfarande, där reflektionen leder till att tidigare erfarenheter 
omprövas, omtolkas eller utvidgas kan vara bildande erfarande. Till exem-
pel kan man i sådana termer ställa frågan om museibesökarens erfarande 
leder vidare (growth) och om den meningspotential som kan finnas i mu-
seibesökets erfarande kan realiseras. Erfarandets värde kan bara bedömas 
utifrån vad det rör sig mot eller in i.413  

Jag vill så framföra något om begreppet situation och knyta detta till det 
som sagts om erfarenhetsprocessen i tidigare avsnitt och som också kan 
benämnas som bildningsprocess eller pedagogisk process beroende på vad 
konsekvenserna blir.  

Att leva i världen betyder att leva i en serie av situationer.414 Reflektivt 
erfarande och handlande inträffar bara i situationer präglade av alternativ, 
                                                                                                                          

sion gör inte saken tydligare för mig. Jämför även Wickman (2006): “Aesthetic experi-
ence is an integral part of practical activity and linked to continuity, transformation and 
meaning.” p. 71. 

410 Experience and Education, p. 25.  
411 I kapitlen 2 och 6 diskuterar jag i viss mån bildningsbegreppet. 
412 Democracy and Education, p. 44. 
413 Experience and Education, p. 38. 
414 a.a. p. 43. 
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osäkerhet, ifrågasättande, sökande, övervägande, hypoteser, experimente-
rande etc. Huruvida situationer kan påstås vara kvalificerade för erfarande, 
och som jag här tentativt och preliminärt börjar försöka urskilja som un-
derlag för pedagogiska situationer, beror på olika saker. Det beror på för-
utsättningarna i omgivningen/sammanhanget och på de i situationen invol-
verades ”mottaglighet”. Naturligtvis är utvecklingen av situationen också 
betingad av människornas vanor och tidigare erfarenheter. När vi reflekte-
rar gör vi det av en särskild orsak eller i en viss avsikt: någon typ av pro-
blem som ska lösas, en störning eller blockeringar i våra pågående aktivi-
teter, eller liv. Eftersom den mänskliga organismen (eller body-mind) in-
teragerar med sin omgivning på en mängd olika erfarenhetsmässiga (expe-
riential) sätt; kognitivt, icke kognitivt, mentalt, fysiskt, emotionellt, så 
börjar inte det reflektiva erfarandet i ett fördefinierat färdigt problem. Istäl-
let fortskrider det från en känsla av disharmoni mellan människan och 
omgivningen till att söka, tolka eller analysera vad disharmonin består 
av.415 Vad är problemet? För att kunna benämnas som erfarande som bil-
dande eller lärande måste erfarandet gynna en fortsatt utveckling av erfa-
randet (growth). Kontinuiteten är det som diskriminerar mellan erfarande 
som kan kallas bildande och det som inte är det. 

I konklusionerna i kapitel 4 anför jag den pragmatiskt pedagogiska hel-
hetssynen som ett av motiven till att jag valt att fördjupa mig i Deweys 
texter. Jag önskar förtydliga något hur jag tolkar den i helhetssynen ingå-
ende kunskapssynen. Kunskap/kunnande är inte samma sak som erfaren-
het/erfarande men kunnande är en form av erfarande: ”…knowing is one 
mode of experiencing”.416 Vi får inte kunskap om världen genom en passiv 
åskådan av en oföränderlig yttre verklighet. Kunskapsutveckling sker istäl-
let i konkreta situationer, vilka Dewey ibland benämner problematiska 
situationer, där vi aktivt skapar idéer, som ska förstås som problemlös-
ningsverktyg snarare än representationer i kunskapsprocessen eller åter-
speglingar av välden.417 Kunskap kan inte förstås som en representation av 
världen – eftersom världen konstant förändras. Med idéer och verktyg i 
kunskapsprocessen söker vi att klara av situationen och komma vidare.  

I museiverksamhet tycker jag mig oftare se en tyngdpunkt på kunskap 
som produkt snarare än process, ofta i betydelsen ”veta att” i en tro på 
sann och fast kunskap (utanför människan).418 Lägger man istället betoning 

                       
415 Här har jag i tolkningen av Experience and Nature inspirerats av Granger (2006) p. 34-

37. 
416 Campbell (1995) p. 69, citerar Dewey från MW 3:159.  
417 Se även Wickman (2005) om representationsproblemet. 
418 Jämför föregående kapitel 5. 
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på ”-skap” i kunskap eller kunskapande framhävs det processuella och 
människans skapande av sin egen kunskap. Dewey använder ofta verbal-
substantiv (gerundium) på ”-ing” som i knowing istället för knowledge.419 I 
det tidigare avsnittet ”Principer för erfarande”, gjorde jag en översättning 
av detta citat: …the educational process is one of continual reorganizing, 
reconstructing, transforming”.420 Genom att ersätta verb med substantiv 
kan det processuella, aktiva, kontinuerliga och föränderliga framhållas. 
Sålunda vill jag även betona det processuella i mina svenska översättning-
ar av viktiga ord inom pedagogiken som: kunskap-ande eller kunn-ande, 
handl-ande, bild-ande, väx-ande, meningsskap-ande och erfar-ande. 

Begreppet experience inom museipedagogisk 
forskning 
I den genomgång av museipedagogisk forskning som presenterades i kapi-
tel 3 fann jag föga av verktyg för användning i en fördjupad förståelse av 
begreppen experience respektive erfarande/erfarenhet och education (pe-
dagogik, bildning eller lärande) i relation till museer. Och jag har nämnt att 
hänvisningar till Deweys texter är mycket sällsynta i den museipedagogis-
ka forskningslitteraturen. Om man i forskningen inom det museipedago-
giska kunskapsområdet har använt termen experience så görs det oftast 
tämligen snävt, dekontextualiserat eller ges en innebörd som kan översät-
tas till upplevelse. Samtidigt finns det öppningar i några av texterna som 
kan tolkas i linje med det Deweyinspirerade tankesättet. Här refereras till 
några av de museipedagogiska forskarna vilka presenterats tidigare. Jag 
börjar med de mest kända. 

I en av sina tidiga böcker, skriver John Falk och Lynn Dierking att: 
”…museum learning is a complex interactive experience.”421 Då kallar de 
sin modell med de tre kontexterna för the Interactive Experience Model. 
Vad författarna i skriften menar med begreppet experience förblir oklart 
för mig, trots att begreppen ingår både i titeln på boken och i benämningen 
av modellen. I deras nästkommande boken, som presenteras i mitt kapitel 
3, övergår modellen till att kallas Contextual Model of Learning, där alltså 
lärande, ett begrepp som ligger i tiden, fokuseras och som de menar är en 
specifik aspekt av experience.422  

                       
419 Hickman (ed.) (1998) p. 166. 
420 Democracy and Education p. 50. 
421 The Museum Experience (1992) p. 125. 
422 Falk & Dierking (2000) p. xii. 
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I Hooper-Greenhills diskussion om olika synsätt på kommunikation i 
relation till utställningar kan man ibland se likheter med det museipedago-
giska förhållningssätt som jag argumenterar för i avhandlingen.423 

Where the modernist museum was (and is) imagined as a building, the mu-
seum into the future may be imagined as a process or an experience.424 

Ibland synes Hooper-Greenhills hantering av meaning och learning in 
museums vara ganska förenligt med mitt sätt att se på experience. 425 

När George Hein skrev sin renommerade bok Learning in Museum 
(1997) hade han läst några av Deweys skrifter, som han också refererar till. 
Hösten 2006 träffade jag honom på en ICOM/CECA konferens i Rom och 
han berättade då att han höll på att läsa Democracy and Education på nytt. 
Dessutom fick jag reda på att han skrivit och var på gång att skriva några 
artiklar där det finns en relation mellan Dewey och museipedagogik. Han 
besannade även mina intryck om att väldigt få försöker använda Dewey i 
museipedagogisk forskning.426 

Ett narrativt perspektiv på education talar för att besökares erfaran-
de/erfarenheter formas lika mycket av vem de själva är som vad museer är, 
säger Lisa C. Roberts, när hon vill förstå hur och vad besökare lär sig.427 
Hon använder sig dock inte av Dewey. Och begreppet experience glider 
undan i hennes kapitel 3. Education as Experience när hon talar om kultur 
som imitation, autenticitet och simulering. Roberts var även en av de tidiga 
författare som började tala i termer av att museers rör sig från före-
målsbaserade institutioner till idé-, erfarenhets- och narrativitetsbaserade 
institutioner.  

Ytterligare exempel på hur experience används i en mängd olika bety-
delse är Gaynor Bagnalls uppmärksamhet på det kroppsliga (embodied) 
och fysiska erfarandet hos besökare på kulturarvsplatser.428 Detta är ett sätt 
att performativt beskriva skillnader jämfört t.ex. med teaterbesökare som i 
regel sitter still medan föreställningens aktörer rör sig och agerar. 

                       
423 Hooper-Greenhill (2000/2002) t.ex. på p. 139 f. 
424 a.a. p. 152.  
425 Se t.ex. a.a. p. 3, 5 och 117 samt Hooper-Greenhill (2007a) p. 35-37.  
426 Artiklarna (2004, 2006a, 2006b) som Hein berättade om, finns refererade här i avhand-

lingen. Hein ingav mig hopp och uppmuntrade mig också med sin respons på mitt paper 
som jag presenterade på Romkonferensen: Ljung (2006) “Museum Experience – A Basis 
for Rethinking Museum Education”, i Emma Nardi (ed.) (2007) Pensare, valutare, ri-
pensare. 

427 Roberts (1997) p. 137. 
428 Bagnall (2003). 
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I en av sina artiklar om möten med konsten har Pierroux några hänvis-
ningar till Dewey. Det hon där vill yttra om experience och art är för mig 
dunkelt och tycks bygga på andrahandskällor.429 

När Michelle Henning använder begreppet experience tycks det, liksom 
hos många andra forskare, vara i betydelsen upplevelse: ”The experience-
orientation of the museum is connected to its increased mediatization, 
since it detaches objects and events from their place in time and space, and 
reproduces them in simulated form.”430 Ordet experience använd i betydel-
sen upplevelse får, jämfört med hur experience (erfarande) används och 
tolkas i denna avhandling, en motsatt innebörd. Enligt Dewey står upp-
levelse för en kortlivad isolerad företeelse eller sensation.431 I talet om 
commodification och experience economy blir det än mer uppenbart att 
Henning avser upplevelse.432 Henning refererar även till Dewey, men hen-
nes tolkning av experential learning blir mycket oklar då hon å ena sidan 
klumpar ihop Dewey med Fröbel och Piaget och å andra sidan med Walter 
Benjamin.433  

I den museipedagogiska forskningslitteraturen är det ytterst sällsynt att 
man refererar till filosofen Hilde Hein, professor emerita på Holy Cross 
College. Kanske det beror på att hon, i likhet, med Dewey kan vara svår-
tolkad. För mitt tänkande om museer och erfarande har hon trots allt varit 
inspirerande, vilket kan märkas i mina frekventa fotnoter där hon anges 
som källa, trots en språkdräkt som i ett översatt exempel kan låta ungefär 
så här: Erfarenheter, till skillnad från saker är inte samlingsbara utan snara-
re väsentligen flyktiga och svårgripbara. Erfarenheter är egendomliga i sin 
här- och närvaro som ormlikt ringlar sig i museets lustgård av uppdiktade 
härligheter.434 I sin senaste bok Public Art (2007), där hon utforskar släkts-
kapet mellan museer och offentlig konst, finns bland annat två exempel 
från museer som hon studerat och som hon benämner experiential muse-
ums. Det är Exploratorium samt Holocaustmuseet i Washington som båda, 
menar Hilde Hein, ser experience som medel och inte som mål i sig.  

…while the Exploratorium employs subjective experience to promote cog-
nitive inquiry that is shared and impersonal, the Holocaust Museum draws 
on resonant personal experience to commemorate ‘suffering experience’ 

                       
429 Pierroux (2006) p. 109-110. 
430 Henning (2006a) p. 92. 
431 Knowing and the Known, p. 294. 
432 Henning (2006a) p. 93. 
433 a.a. p. 95-97. 
434 Hein (2000) p. 8. 
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and to reflect morally upon the conditions that bring it about. Neither mu-
seum regards experience as an end in itself…435  

Hon talar längre fram i boken om museer som ”möjliggörare för erfarande: 
”a potentiator of experience”. Om museer ses som ett transaktionellt möte, 
med sammanlöpande och förenande krafter, då finns möjligheter för erfa-
rande.436 Hilde Hein har på några ställen referens till Dewey beträffande 
begreppet experience men följer inte uttalat den tråden. Dock tycks många 
av hennes resonemang påminna om Deweys idéer fastän hon ofta använder 
andra termer och referenser. Ett exempel: 

Undergoing an experience can be aesthetically satisfying or dissatisfying, 
emotionally exciting or dull, instructing or enervating. It can also be injuri-
ous or productive of harm. Experiences are inherently neither moral nor 
immoral. But experiences have moral consequences, and those who induce 
experiences are responsible for what they do.437  

Hilde Hein torde vara en av de första författare som, tillsammans med Lisa 
Roberts, började tala om museers tendens till övergång från föremåls-
centrering till idéer, besökare och deras erfarande.438 Indirekt kan man i 
hennes texter även spåra relationen experience och education och det som 
jag har kallat bildande erfarande. Museer är inte bara bevarare och spridare 
av kulturella värden utan formar och påverkar också besökare: 

Museums are rightly perceived as world makers and not simply as preserv-
ers and propagators of cultural values. A just consideration of that role 
must ask how experience is disseminated both in museums and elsewhere. 
It must ask how certain experiences are valorized over others and accord-
ing to what standards. That enquiry entails reflection upon educational 
function that museums have always professed, but have only recently 
placed at the center of their commitment.439 

Vid de allra flesta övriga tillfällen då jag mött begreppet experience i 
forskningslitteratur, eller det svenska upplevelsebegreppet, har det mesta-
dels varit i en oproblematiserad eller inskränkt form, som något högst till-

                       
435 Hein (2006) p. 15. 
436 a.a. p. 125: “As a potentiator of experience where public and private, subject and object, 

meet, the museum converges with public art by fusing things with thought, and thought 
with action that merges into a public world.” 

437 Hilde Hein (2000) p. 101 
438 Många forskare tillerkänner däremot Stephen Weil introduktionen av denna tanke: 

”From being about something to being for somebody” Weil (2002) p. 28.  
439 Hilde Hein (2000) p. 16. 
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fälligt som roar för stunden, dekontexualiserat eller som en handelsvara till 
försäljning på upplevelsemarknaden.440 En sådan innebörd är snarare mot-
satsen till den betydelse som försökts förklaras tidigare i detta kapitel. Att 
det inte är upplevelsebegreppet som här åsyftas kan förstärkas genom föl-
jande citat från Jay Martins bok Songs of Experiences, s 407: 

What one might, in fact, say is that the very notion of experiences as a 
commodity for sale is precisely the opposite of that many of the theorists in 
our survey have argued an experience should be, that is, something which 
can never be fully possessed by its owner. Instead, because experiences in-
volve encounters with otherness and open onto a future that is not fully 
contained in the past or present, they defy the very attempt to reduce them 
to moments of fulfilled intensity in the marketplace of sensations.441 

Ledmotiv i en pragmatisk syn på museipedagogik 
och erfarande  
Deweys tankar och teorier om erfarande kanske inte synes så omstörtande 
idag men jag menar att en tolkning av dessa skulle kunna utveckla diskus-
sion och genomförande av museipedagogik. I min tolkning har jag funnit 
flera aspekter i det bildande erfarandet som skulle kunna beteckna en mu-
seipedagogik värd att eftersträva – som ideal. Några sådana aspekter kan 
genom abstraktion av vad museipedagogik och erfarande kan vara utifrån 
min tolkning av Dewey, presenteras som några ledmotiv.442 Presentationen 
blir med all nödvändighet en normativ karakteristik. Med normativ avses 
här inte i en föreskrivande mening utan i betydelsen att man kan tänka sig 
olika och andra möjligheter för museipedagogik.  

                       
440 Ett exempel på området management och marketing är Stephanie Weaver (2007) Crea-

ting Great Visitor Experiences. Hon är konsult från San Diego och har tagit patent på nå-
got som hon kallar ”Experienceology”® och även om hon säger att hennes företag inte är 
vinstdrivande så beskrivs experience ur ett konsumtionsperspektiv som en vara på en 
upplevelsemarknad.  

441 Martin (2006) p. 407. 
442 Jag finner termen ledmotiv passande här som karakteristik på erfarande och på museipe-

dagogik. De gängse sammanhangen i vilka ledmotiv annars brukar användas är, enligt 
NE: ”…återkommande tema i (konstnärlig) framställning som anv. t.ex. för att karakteri-
sera en person, en händelse e.d.; särsk. i mus. och litt. verk”. (http://ne.se... den 19 augus-
ti 2008, finns ej kvar) Jämför tyska Leitmotif. 
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Integrerad enhet och helhetssyn 
Dewey var intresserad av erfarande som kontinuerligt och kontextuellt och 
som en integrerad enhet. Erfarandeprocesser i den pedagogiska verksam-
heten på museer skulle kunna präglas mera av sådana kvalitéer, menar jag. 
Förvisso kan en enstaka upplevelse ha ett värde i sig, till exempel som en 
skönhetsupplevelse eller som något blott roande. Men som en motvikt till 
alltför många fragmentiserade upplevelser i samtiden skulle museer kunna 
erbjuda möjlighet till ett processuellt erfarande som är utvecklande och 
leder vidare. Att se erfarande som växande eller bildning ligger väl i linje 
med idén om det livslånga lärandet, något som det nu även börjar talas om 
på museer.443 För Dewey var pedagogikens mål, och det skulle kunna vara 
museers mål, att göra det möjligt för människor att fortsätta sitt lärande. 
”The most important attitude that can be formed is that of desire to go on 
learning”.444 

Meningsskapande situationer och pedagogroll 
Man kan se erfarande och museipedagogik som interaktion eller transak-
tion mellan aktörer (subjekt med sina vanor och kultur), objekt och kontext 
i museisammanhanget i olika sociala situationer. Besökarnas möten med 
eller erfarande av museiobjekt och utställningar blir olika just för att vi är 
olika, men också för att de är avhängiga den sociala situationen och sam-
manhangen som vi är i och en del av. I museers erbjudande till rika erfa-
renheter och meningsskapande erfarande har museipedagogerna en viktig 
roll. Pedagogerna kan understödja interaktionen och kontinuiteten för be-
sökarna och på olika sätt stimulera: ”…the total social set-up of the situa-
tion in which a person is engaged”.445 En djup insikt i det ämnesinnehåll 
som den pedagogiska verksamheten omfattar är viktig i pedagogrollen 
men även förmåga att skapa situationer som ger besökarna möjligheter till 
varierande och utvecklande aktiviteter och erfarande. För att skapa situa-
tioner som leder besökares meningsskapande erfarande vidare, och vara en 
”potentiator of experience” är en god förutsättning att museipedagogen 
känner till något om besökarna. Naturligtvis är det ytterst sällsynt att en 
museipedagog t.ex. vet lika mycket om skolelever som kommer på besök 
som vad deras lärare gör. Men man skulle önska att museipedagogen får 
eller tar sig möjlighet att känna till något av det som Dewey vill tillskriva 
den ideale läraren som ledare av pedagogiska situationer, nämligen att 
pedagogen: 

                       
443 Se kapitel 3. 
444 Experience and Education, p. 48. 
445 a.a, p. 45. 
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… på ett intelligent sätt gör sig medveten om förmågor, behov och tidigare 
erfarenheter hos dem som undervisas, och, för det andra, att låta förslaget 
[till vad eleverna kan göra], utvecklas till en plan och ett projekt genom yt-
terligare förslag som gruppmedlemmarna bidragit med och organiserat till 
en helhet. Planen skall med andra ord vara ett gemensamt förslag, inte ett 
diktat. Lärarens förslag är inte en gjutform för ett förutbestämt resultat utan 
en utgångspunkt för att man skall kunna utveckla en plan, där alla som är 
inblandade i inlärningsprocessen [jag skulle ha översatt till lärprocessen] 
har bidragit med sin erfarenhet. Utvecklingen sker genom ömsesidigt gi-
vande och tagande, läraren tar men är heller inte rädd att ge. Det viktigaste 
är att målet utvecklas och tar form i en process av gemensam reflektion.446  

Citatet understryker att pedagogerna är viktiga aktörer i rollen att få besö-
karna att känna sig som deltagare i stället för åskådare och för att en 
gemensam reflektion kan få möjlighet att utvecklas. 

Möten med det kända och okända 
I den generella betraktelsen över museipedagogik sedd i ljuset av erfarande 
har jag ännu så länge inte i denna avhandlingsdel närmat mig frågor om 
innehåll i erfarande på museum. Vad är det man erfar på museum? I det 
mångfaldssamhälle som vi lever i idag, vill jag framhålla vikten av musei-
pedagogik och erfarande förstått som möten både med det igenkännande 
kända och det främmande, det olika, den andre. ”Det är genom personliga 
konfrontationer med det annorlunda som verklig förståelse skapas, …”447 
Reflekterande erfarande och kunskap som skapas och utvecklas i museipe-
dagogiska möten kan ge handlingsmöjligheter och öppenhet inför det 
okända och inför framtiden. Om möten i museiverksamheten kan leda till 
handlingsmöjligheter och förändringsberedskap så kan de potentiella kon-
sekvenserna vara samhällsförbättrande.  

Meningsskapande – kommunikation – demokrati 
Den tolkning av Deweys begrepp experience som lett mig fram till att 
använda begreppet erfarande har ytterligare förstärkt det tidigare presente-
rade förhållningssättet om att meningsskapande, kommunikation och de-
mokrati är viktiga ledmotiv i museipedagogiken. Återigen vill jag betona 
hur betydelsefull kommunikationen, den sociala interaktionen och ömsesi-
digheten är i pedagogiska situationer. 

                       
446 Översättning i Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, s. 204-205 av 

Experience and Education, p. 71-72. 
447 Billy Ehn & Barbro Klein (1999) Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflex-

ivitet, s. 30.  
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Not only is social life identical with communication, but all communication 
(and hence all genuine social life) is educative. To be a recipient of a com-
munication is to have an enlarged and changed experience. One shares in 
what another has thought and felt and in so far, meagerly or amply, has his 
own attitude modified.448  

Det synsätt på erfarande som här har presenterats kan sägas kvalificera 
begreppet kommunikation. Delat erfarande formas i dialog, förhandling, 
prövning, deliberation. Kommunicerande av mening ansåg Dewey vara av 
mycket stor betydelse om man förstår det sociala som: ”…the very process 
of living together…”449 Men vi måste naturligtvis beakta att idag jämfört 
med under Deweys levnad behöver resonemangen kvalificeras i relation 
till framförallt nya former för kommunikation och informationsteknologi. 
Efter Deweys livstid har digitalisering, genteknik, terrorism, rymdfärder, 
klimathot, ökad mobilitet, effektivisering och marknadisering, drastiskt 
ökade informationsmängder via medier, etc., tillkommit. Det rör sig om 
många globala förändringar som inverkar på våra tanke- och handlingsva-
nor (habits) och därmed på rekonstruktion och reorganisering av vårt erfa-
rande.  

Till sist, i samklang med ledmotivet ovan ”Möten med det okända” lig-
ger det nära till hands att avsluta detta kapitel, liksom kapitel 4, nämligen 
med uppfattningen om demokrati som i första hand en form av liv i före-
ning med andra, av gemensamt delat erfarande.450 Demokrati som: ”...the 
practice of ’associated living’ – cooperation with others on a basis of toler-
ance and equality”.451  

                       
448 Democracy and Education, p. 5. 
449 a.a. p. 6. 
450 a.a. p. 50. 
451 Här har jag valt att referera till Louise Menand (2001) i sin tolkning av Dewey, p. 373. 
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7. Ungdomars erfarande i samband med 
utställningen Gränser  

Museipedagogik och utställningar har i tidigare kapitel skildrats med ut-
gångspunkt i dels svenska museipedagogers uppfattningar och dels mer 
övergripande utifrån aktuell forskningslitteratur. Genom att studera musei-
pedagogik från flera aktörers utsiktspunkt kan bilden av museipedagogik 
bli tydligare och ges en rikare innebörd. Det som nu blir angeläget att prö-
va är hur museer, med tonvikt på utställningar, kan studeras ur besökares 
synvinkel. Det är besökare som är de viktiga aktörerna som föranleder 
museipedagogik – de som erfar. I detta kapitel kommer jag att diskutera en 
studie om ungdomars erfarande i samband med en utställning.  

Utgångspunkter för en fallstudie 

Det känns som en paradox… jag blir så frustrerad över att saker och ting 
inte kan vara lätt. Att det inte kan vara ja eller nej, att det inte kan vara en-
kelt. Men att det är så här, man blir medveten om varje gång om hur svårt 
det är och vad jobbig världen är. (Bea 17 år i intervjusamtal.)  

Saker och ting är komplicerade och världen är jobbig – sådana och liknan-
de yttranden ger ungdomarna i den här studien exempel på. Under septem-
ber 2004 till januari 2005 träffade jag ungdomar i samband med deras 
besök i dels den mobila utställningen Gränser och dels i utställningen 
Gränser i Stockholm. Den diskussion som förs i detta kapitel baseras på en 
del av det material som insamlades i samband med ett uppdrag från Forum 
för levande historia och Riksutställningar.452 Utställningen Gränser fanns 
                       
452 Ljung (2005) En studie av ungdomars erfarenheter i samband med utställningen Grän-

ser. På uppdrag av Forum för levande historia och Riksutställningar. (opubl.) Mer infor-
mation om Forum för levande historia finns på www.levandehistoria.se. Under länk till 
avslutade projekt fanns information om Gränser kvar till och med den 10 maj 2007. In-
formation om Riksutställningar finns på www.riksutstallningar.se (10 maj 2007). Medgi-
vande har inhämtats från uppdragsgivarna om att få använda materialet som underlag i 
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inte på ett museum, men jag menar att det insamlade materialet om den 
pedagogiska verksamheten, i samband med denna studie, på många sätt 
kan vara jämförbart med verksamhet som äger rum på museer.  

Utställningen ingick i ett projekt som även det benämndes Gränser och 
som dessutom innehöll en interaktiv webbsida, längre grupprojekt, med-
verkan i Ung08-festivalen, med mera. På Forum för levande historias hem-
sida presenterades målen med projektet så här: 

Projektet Gränser vill få var och en att reflektera över hur vi kategoriserar 
människor, med syftet att visa på det egna valet i denna process. Var drar 
du gränsen mellan ”vi” och ”dom”? Hur långt är du beredd att gå för att 
tillhöra ”vi”? Har du något ansvar för vad som händer ”dom andra”? Ge-
nom att använda historien visar projektet på möjliga konsekvenser av att 
låta människor på olika sidor om gränsen få olika värde och rättigheter.453 

De komplexa teman och frågor som utställningen och projektet Gränser 
kan associeras med skulle kunna relateras till en omfattande forskning på 
området. Likaså finns riklig forskning om ungdomars socialisation och 
identitetsskapande. I avhandlingen berörs dock sådan forskning mycket 
litet då huvudsyftet i avhandlingen är utveckling av kommunikativa refe-
rensramar för museipedagogik och detta kapitel fokuserar delsyftet med att 
diskutera ungdomars erfarande.454 Jag avser inte heller här att diskutera 
Forum för levande historias uppdrag och verksamhet generellt.  

Huvudfrågan i min studie om Gränser är:  
Vad erfar ungdomar när de besöker workshopen i utställningen Gränser 
och vilken behållning har de av besöket när det gått en tid?  
 
Erfarande är alltså ett centralt begrepp i denna studie, både i uppläggning 
och i analys då jag särskilt vill fokusera det som besökande ungdomar er-
far i samband med Gränser. Erfarandet i och av mötet med Gränser kan 
förstås på flera sätt. Ungdomarnas livserfarenheter och i vilket samman-
hang de möter utställningen påverkar hur de erfar utställningen och den 
pedagogiska verksamheten. I mötet med Gränser kan man bli upprörd, 
nyfiken, kunnig, insatt, arg, rädd, ja många olika kvaliteter i våra liv kan 
beröras. Erfarandet i utställningen kan också ändras över tid, när man fått 

                                                                                                                          
min avhandlingstext. (E-post 6 mars 2007 från Anna-Karin Johansson, ställföreträdande 
chef Forum för levande historia.) 

453 (www.granser.se den 8 jan. 2005). 
454 Forskning relevant för projektet Gränser skulle kunna utgöras av både pedagogisk 

forskning och kulturvetenskaplig forskning liknande den som anförs i kapitel 3 med 
identitet och mångfald som centralt tema.  
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smälta de mer omedelbara erfarenheterna, reflektera över dem och kanske 
även dela dem med andra. Det kan också vara så att det som erfars är något 
annat än det som utställningsproducenterna och syftesformulerarna i pro-
jektet avsåg skulle erfaras. Med erfarande avser jag i denna studie begrep-
pets alla mångfacetterade betydelser och uttryck. 

Erfarenhet/erfarande kan vara både individuell och delad med andra 
(shared experience). Erfarande används i avhandlingen, så som tidigare 
diskuterats, som ett dynamiskt och holistiskt begrepp. Att erfarande är 
holistiskt täcker in såväl tänkande, känslor, etik som estetik. Erfarande kan 
överskrida det inom museer och andra kulturinstitutioner så populära be-
greppet upplevelse likväl som skolans och lärarutbildningens slitna be-
grepp lärande och kunskap. Emellertid kan både upplevelse och kunskap 
liksom lärande mycket väl förstås genom Deweys begrepp för erfarande.  

Demokratins bas utgörs, enligt Dewey, av kommunicerat erfarande och 
innebär en attityd och hållning till livet som ständigt övervägs och om-
prövas. Gemensamt kommunicerad erfarande (conjoint communicated 
experience 455) kan ses som en beteckning för kärnan i mitt tolkningsarbete 
av projektet Gränser. Som en tes, och ett demokratiskt ideal, formulerad 
för hundra år sedan, skulle den idag kunna gälla som en av föresatserna i 
de studerade utställningarna och projektet Gränser; ett ömsesidigt intresse 
att ta ansvar för, granska och kommunicera egna och andras handlingar 
och gränsdragningar, till exempel beträffande gränser mellan klasser, etni-
citeter och länder. Dewey formulerade det så här, om man översätter till 
svenska: 

Det vidgade utrymmet för de alltfler individer som delar ett intresse, så att 
var och en måste referera sin egen handling till andras och granska andras 
handlingar för att få mening och vägledning för sina egna, motsvarar helt 
raseringen av de barriärer mellan klass, ras och nationella territorier som 
hindrade människor att inse hela vidden av sina handlingars betydelse.456 

I denna fallstudie vill jag alltså pröva begreppet erfarande som redskap och 
orientering i undersökningens frågor, tolkning och analys. Min undran är 
således om det går att studera det som ungdomarna erfar i samband med 
utställningen Gränser – en process då de själva prövar och söker förstå sina 
erfarenheter mot sina andra, för sammanhanget, relevanta erfarenheter. I 
vad mån kan ungdomarna språkligt återge detta erfarande? Och vad vill de 
kommunicera till mig i intervjuer och i den skriftliga uppföljningen? Un-
derlaget för denna undran är framförallt samtalen med ungdomar i direkt 
                       
455 Democracy and Education, p. 87. 
456 Demokrati och utbildning, s. 127.  
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anslutning till deras besök i utställningen samt en uppföljande enkät om 
vad de väljer att berätta, och kan berätta, för mig om sitt erfarande i rela-
tion till utställningen och dess workshops.  

Material och forskningsfrågor i fallstudien 
Gränser är egentligen två utställningar, dels en utställning som turnerade i 
Riksutställningars utställningstrailer (Expomobilen) och som besökte 19 
orter i landet, mellan november 2003 och oktober 2004, och dels en ut-
ställning i Gamla Stan i Stockholm som var öppen från 24 januari, 2004 
till 31 januari, 2005. I samband med den turnerande utställningens sista 
månader besökte jag tre orter i Sverige och var med under ett tiotal work-
shops samt genomförde sex semistrukturerade intervjuer med ungdomar i 
mindre grupper efter att de deltagit i utställningens workshopsarbete. Där-
efter, under tiden november 2004 till januari 2005, gjordes besök och ob-
servationer i utställningen i Stockholm, i Forum för levande historias loka-
ler. Sammanlagt observerade jag där åtta grupper av ungdomar och inter-
vjuade ett antal ungdomar från sex av dessa grupper.457  

Inför undersökningsperioden fick jag genom projektpersonal hjälp med 
urval av och kontakt med skolklasser som var intresserade av att medverka 
i studien. I de brev som lärare och elever/målsmän fick sig tillsända skrevs 
inte min adress till dåvarande Lärarhögskolan ut.458 Det fanns flera skäl att 
i projektet inte ikläda mig en lärarroll. Min förhoppning var att ung-
domarna på så sätt skulle uppfatta mig mer som en samtalsledare och lyss-
nare och inte som en lärare som till exempel gör skolrelaterande bedöm-
ningar av prestationer. Dessutom ville jag, om möjligt, undvika en påver-
kan på ungdomarnas lärare, till exempel huruvida de i skolundervisningen 
tog upp frågor i anslutning till utställningen. 

Flera av bilderna/fotografierna i Stockholmsutställningen var desamma 
som de som var med i den mobila utställningen, dock kombinerade med 
mer skriftlig text. De frågor som jag använt i intervjusamtalen, för att söka 
ge en bild av vad ungdomarna erfarit under sina besök i utställningen, är 
följande:  
1) Vad är era spontana intryck från det som ni nu har varit med om? Vilka 

tankar fick du/ni? Känslor?  
2) Var det något särskilt som berörde dig?  

                       
457 Se bilaga 2 Gränser – respondenter. 
458 Se bilaga 1. Forskningsetiskt brev. 
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3) Var det något särskild situation, eller något som ni gjorde som fick dig 
att tänka/känna detta?  

4) Varför har ni kommit hit till utställningen? 
5) Vad hade du för förväntningar innan ni kom hit? Vad tänkte, trodde 

eller hoppades du att det skulle handla om? 
6) Tror du att utställningen har fått dig att tänka eller känna annorlunda om 

eller för något? 
7) Vad tycker du om de frågor som tas upp i utställningen? 
8) Tycker ni att något kunde ha gjorts annorlunda i utställningen?  
9) Något annat som ni vill tillägga? 
10) Får jag skicka er ett mejl eller brev om ungefär två månader och ställa 

några frågor?459 
 
Alla intervjusamtal avslutades alltså med fråga 10 och alla ungdomar ställ-
de sig positiva till att jag skulle få återkomma till dem med uppföljande 
frågor. Cirka två månader efter utställningsbesöket skickade jag en enkät 
till de 24 ungdomar som hade angett en e-postadress och till de övriga sju 
skickades den hem till deras postadress. Uppföljningsfrågorna löd så här:  
1) Är det något speciellt som du minns från utställningen Gränser? Vad 

då? 
2) Vad tror du att det beror på att du minns just detta? 
3) Om du var den som visade utställningen Gränser, t.ex. för en kompis 

från en annan stad, vad skulle du då vilja att ni pratade om eller disku-
terade? 

4) Utställningen heter ju Gränser. Vad tänker du själv om gränser? Vilka 
gränser är bra och vilka är dåliga för dig? 

5) Har ni i skolan, efter besöket på utställningen, pratat något om Gränser? 
På vilket sätt? 

6) Lägg gärna till något mer om dina synpunkter på, tankar och känslor om 
utställningen.  

 
Även lärarna som hade följt med de klasser som jag träffat och samtalat 
med fick sig tillsända några frågor efter två månader. Svaren är värdefulla, 
men få, endast fem, av de tolv medföljande lärarna svarade.  

                       
459 Huruvida jag använde ”du” eller ”ni” varierade beroende på gruppkonstellation och 
samtalsutveckling. 
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Under klassernas besök i utställningarna har jag varit en icke deltagande 
observatör, dock öppen för kontakt om jag blev tilltalad. Det forsknings-
etiska brevet som skickades ut innan besöken återfinns i bilaga 1.  

De ungdomar som jag samtalade med efter workshopen hade oftast an-
mält sig frivilligt, eller i något enstaka fall efter lätt övertalning, precis i 
inledningsskedet av workshopen då jag presenterade mig och berättade 
varför jag var där. I två av klasserna hade man redan före besöket disku-
terat vem som skulle vara med på intervju. Ungdomar från åttonde klass i 
grundskolan till sista året på gymnasiet finns representerade bland dem 
som jag följt i utställningen. Av de 31 ungdomar som jag samtalat med var 
16 flickor och 15 pojkar och den genomsnittliga åldern 16,5 år. I bilaga 2 
finns en översikt över de personer som jag samtalat med, av anonymitets-
skäl naturligtvis med fingerade namn. Där markeras även vilka av ungdo-
marna som besvarat den uppföljande enkäten.  

Förutom intervjusamtal, observationer och uppföljningsenkäter har jag 
då och då under projekttiden informellt samtalat med pedagoger som lett 
workshopsarbetet. Aktörerna i den pedagogiska verksamheten benämns av 
anonymitetsskäl inte med sina verkliga namn och även de orter som jag 
under turnén besökt är anonyma. 

Utställningar och workshop 
De två utställningarna Gränser skiljer sig på några sätt från ordinarie mu-
sei- eller konsthallsverksamhet. En skillnad jämfört med många museer är 
att i Gränser finns få föremål. Den turnerande mobila utställningen fylls 
efterhand på med en lokal monter från de 19 orter som den besöker. Mont-
rarna innehåller gränsföremål som valts ut av de lokalt ansvariga på varje 
ort, oftast tillsammans med ungdomar. När turnén är över flyttas alla de 19 
montrarna till entresolplan i utställningen i Gamla Stan i Stockholm.  

Båda utställningarna innehåller däremot mycket bilder, olika typer av 
bildmaterial, både samtida och historiska, bilder tagna av såväl kända som 
mer okända fotografer. Många av fotografierna fångar uppmärksamheten 
på ett omedelbart och säkerligen många gånger smärtsamt sätt. Det är mitt 
eget intryck, men är även något som jag läser av när jag betraktar olika 
besökare i utställningen. Det belyses dessutom rikligt i de efterföljande 
samtalen med ungdomarna. Fotografier talar ofta till oss direkt, de skapar 
en närhet till det som har varit, fångad via dokumentärfotografens lins. På 
alla bilder finns människor – de flesta återger levande människor medan 
andra är döda. I Stockholm består utställningen av fler bilder än i Expo-
mobilen och är fördelade på två våningsplan. Där finns också ett flertal 
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lösa skärmar med text och bilder försedda med rubriker som: ATT SE (se 
bild 1 nedan), ATT KÄNNA, ATT MINNAS, ATT SORTERA, ATT 
TALA, ATT AGERA. 

 
Bild 1. Utställningsskärm ”ATT SE”, Forum för levande historia. 
Foto: Forum för levande historia 

 
Här ges först några karakteristiska exempel på händelser och situationer i 
samband med Gränsers två utställningar, den turnerande samt den fasta, 
men tidsbegränsade utställningen, i Stockholm, samt de till utställningarna 
relaterade workshopsaktiviteterna.460 I utdragen från mina observations-
anteckningar benämns pedagogerna i utställningen som G (gränspedagog). 
F står för flicka och P för pojke. 

Workshopen i Stockholmsutställningen börjar längst in i lokalen, i de 
röda soffgrupperna. I den turnerande utställningen startar man inne i bus-
sen. Några av gränspedagogerna har valt att låta ungdomarna presentera 
sig med namn, andra inte. G berättar kort om Forum för levande historias 
verksamhet; att det är en myndighet och har ett uppdrag och betonar att 
den vill verka för tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. I Stock-
holmsutställningen fick ungdomarna oftast inleda med en gruppövning 

                       
460 I Ljung (2005) ges en utförligare beskrivning av och diskussion om den pedagogiska 
verksamheten inom projektet Gränser. 
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med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter.461 På ett pap-
per, som delas ut, finns uppräknade kategorier såsom: ras/hudfärg, språk, 
religion, politisk uppfattning, utbildning etc. Kategorierna får ungdomar i 
smågrupper diskutera, rangordna och motivera utifrån vad de anser räknas 
mest och spelar mest roll för huruvida man lyckas i Sverige idag. De van-
ligaste kategorierna som smågrupperna anger är språk och utbildning.  

Ett annat vanligt inledande inslag i workshopen gäller frågan om vad 
man ser, eller hur man sorterar, första gången man möter en annan männi-
ska, samt hur lång tid det tar att sortera och bedöma en annan människa. 
Gränspedagogen frågar:  

 
Hur lång tid tar det att bedöma en annan människa första gången man ser 
den? 
F: 3 minuter (De övriga unga som jag observerat, har svarat eller gissat att 
bedömningen tar betydligt längre tid.) 
G: Vad är det man bedömer? 
P: Karaktär 
G: Kläder, utseende – ja men de kommer längre ner på bedömningslistan.  
F: Kön  
G: Ja, det kommer som nummer två.  
P: Ålder 
G: Ja, det är det första. Och som nummer tre: etnicitet. Det finns alltså tre 
viktiga kategorier i hur vi sorterar andra: kön, ålder och etnicitet eller ur-
sprung och utseende. 

 
Lena, 18 år, minns det här momentet särskilt väl. Två månader efter besö-
ket väljer hon att kommentera detta i sitt enkätsvar till mig: 

 
Jag minns när vi pratade om vad det är man lägger märke till första gången 
man möter någon. Jag kan inte riktigt precisera vad jag minns, jag vet bara 
att den gjorde intryck på mig och att det är något jag tänker på ibland. Jag 
kopplar det lite till utanförskap och hur jag hanskas med det i vardagen. Är 
jag en sån som stänger ute människor bara för att dom ser ut eller pratar på 
ett visst sätt? Är jag en sån som gör allt jag blir tillsagd att göra utan att tän-
ka igenom konsekvenserna?  
 

Workshopen, från vilket exemplet om kategoriseringen är hämtat, fort-
sätter genom att G tar ett par steg mot en flicka i gruppen och ställer sig 
mycket nära: 

 
G: Vad var det som hände? 
F: Du kom emot mig 

                       
461 Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter (2006).  
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G: Ja, och kom nära. Hur kändes det? 
F: Nja, inte så bra. 
G: Vem låter ni komma nära?  
G: Här har jag tre lappar; JA, NEJ, KANSKE. (G. lägger ut dem på golvet 
och fortsätter:) Och så ska jag ställa några frågor eller påståenden. 
G: Det har begåtts ett rån här i X-stad. Polisen skjuter mot rånaren och råna-
ren skjuter mot polisen. Båda blir sårade. Ambulansen kommer. Båda har 
lika akuta livshotande skador. Men det finns bara en operationssal. Spelar 
det någon roll vem som behandlas först, rånaren eller polisen? 
 

Därefter uppmanas ungdomarna att ställa sig på, eller vid någon av pap-
perslapparna, som nu ligger på golvet, på vilka det står: ”JA”, ”NEJ” re-
spektive ”KANSKE”, och som de anser stämmer överens med deras åsikt. 
Ungdomarna rör sig mot de olika lapparna på golvet, inte särskilt tvek-
samt, och placerar sig. Några av ungdomarna, stående på de olika svarska-
tegorierna, får sedan motivera sina val. Därefter får ungdomarna göra två 
värderingsövningar till, på liknande sätt, utifrån påståendena:  

 
• Nazister ska få demonstrera 
• Programledare i TV – ska få bära slöja 

 
Efter detta fortsätter G med att säga: ”Titta er runt och välj ut en kompis 
som har en frisyr som är så olik er som möjligt. Ställ er två och två. Hälsa 
på er frisyrkompis. Håll kvar handen. Kläm till. Och så klämmer ni till 
ordentligt. Hårt! HÅRDARE!”, skriker G. Ungdomarna gör som G säger, 
blandat med lite fnitter här och var. 

 
G: Varför lyder ni? 
P: För att du sa det. 
F: För att du är ledaren. 
F: För att du har hand om oss. 
G: Ja och för att jag är en auktoritet… 
G: Vi människor fungerar så att vi gör som vi blir tillsagda, men hur långt 
tror ni att man är beredd att gå? Får jag be om ett namn på en person. Inte ett 
namn som någon här i klassen har.  
P: Robert.  
G: Det är på 60-talet i USA. (Och så berättar G kort om Milgram´s experi-
ment.)462 Robert får veta att han ska vara med i ett experiment gällande in-
lärning. Han får också veta att hans uppgift är att ge en annan person i ett 

                       
462 Psykologen Stanley Milgram genomförde i början av 60-talet i USA ett antal experiment 

som visade vad sambandet mellan auktoritära beteenden och lydnad kan leda till för kon-
sekvenser. Zygmunt Bauman tar upp Milgram´s experiment i Auschwitz och det moderna 
samhället (1998) s. 211-231.  
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angränsande rum elstötar. Innan experimentet får han känna på hur det är att 
få en mycket mild stöt så han vet hur det känns och bredvid sig har han hela 
tiden en försöksledare, en auktoritet. I början så går det bra. Personen i det 
angränsande rummet svarar inte fel på några frågor och han behöver inte ge 
några stötar men sedan börjar det gå sämre och sämre och han måste ge mer 
och mer stötar. Då börjar han höra i en högtalare från det andra rummet: 
’Nej, jag vill inte vara med längre, snälla, snälla, släpp ut mig’, men han 
fortsätter. Då hör han: ’Jag har hjärtfel, jag har hjärtfel, snälla, släpp ut mig’, 
men han fortsätter. 
(Liten paus) Det visar sig att majoriteten av försökspersonerna fortsätter 
långt efter det att man har slutat höra någonting från det andra rummet över-
huvudtaget. Trots att man känner stort personligt obehag och fastän man 
egentligen inte vill så gör man som man blir tillsagd. Varför gör man så här? 
P: När man inte har något personligt ansvar. 
G: Ja, och försökspersonen trodde att experimentet hade ett gott syfte och 
han litade på auktoriteten. Men jag ska också tillägga att det satt ingen på 
riktigt i det andra rummet och fick stötar, men det visste ju inte försöksper-
sonen. 

 
G säger sedan något om lydnad och tolerans och därefter blir det en snabb 
övergång för att samlas vid fotografiet från Auschwitz. 

 
Bild 2. BILDTEXT: Un-
gerska judar genomgår 
sortering, selektion, ut-
förd av SS-läkaren 
Heinz Thilo i Auschwitz-
Birkenau maj-juni 1944. 
Människorna i bildens 
bakgrund går mot dö-
den, medan andra som 
bedömdes som ”arbets-
föra” gick en långsam-
mare död till mötes.  
Foto: Bundesarchiv, 
Koblenz från Zentral-
bild/CAF 18.7.1964.  

 
 

G berättar lite om bilden och frågar om ungdomarna tror att nazisterna 
trodde att syftet med det som de gjorde var gott. Ungdomarna ser mycket 
tveksamma och undrande ut. G ber nu ungdomarna att gå runt i utställ-
ningen. ”Välj ut en bild som berör er och berätta för er frisyrkompis.” Ef-
ter ett tag (fem minuter) ber G om uppmärksamhet igen. Varje par får be-
rätta kort om vad de har valt för bild och några säger också lite om varför. 
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Urvalet av olika inslag i workshopen varierade betydligt. Värderings-
övningarna om bankrånet, och det om nazister ska få demonstrera, har 
dock använts i samtliga workshops som jag har observerat. Ordnings-
följden för de olika aktiviteterna är också olika vid varje skolklassbesök. 
Eftersom varje besöksgrupp är olikartad; vissa är mer ivriga att diskutera 
och andra är inte så pratsamma, vissa ungdomar är helkoncentrerade och 
engagerade medan andra mindre, så blir workshopsarbetet även på så sätt 
olikartad. De äldre ungdomarna har lättare än de yngre att sätta ord på sina 
ställningstaganden, tankar och känslor omkring de bilder som de valt. 
Ungdomsgrupperna, det vill säga halvklasserna, bestod av mellan 10 och 
14 elever.  

Tempot är högt i workshopen – mycket ska hinnas med på en timme. 
Det har varierat hur många och hur mycket tid som ungdomarna har fått 
disponera för att diskutera tillsammans och berätta något om de bilder som 
de har valt och de ställningstaganden som de gjort i värderingsövningarna 

En, av många variationer, som jag har iakttagit i de olika workshoparna 
är när och på vilket sätt som pedagogerna tar upp begreppet gränser. När i 
tid – varierar mellan att det går 13 till 50 minuter av workshopstiden. Tre 
av fem pedagoger väljer att själva ge exempel på gränser när de ”fört upp 
det på dagordningen” utan möjlighet för ungdomarna att komma med för-
slag, medan de övriga två pedagogerna inleder med att ställa en öppen 
fråga som till exempel: ”Vad tänker ni om Gränser?” eller ”Vad kan grän-
ser vara?” En ovanligt verbal klass gav de här förslagen eller svaren:  

 
F1: Alla gränser är påhittade 
F2: De finns ju inom allt, skolan, samhället 
G: Till exempel? 
… 
P1: Fattiga och rika 
F3: I kroglivet, fina ställen 
P2: Diskriminering 
F2: Det är ju så vardagligt, alltså det finns överallt. Alltså svenskar och blat-
tar. Det är en stor gräns! 

 
I Stockholmsutställningen finns på en av skärmväggarna ett antal scha-
blonartade bilder, av samer, indianer, eskimåer och andra urinvånare – 
bilder som förr ofta förekom i t.ex. läroböcker. (Se bild 1.) Men det är 
uppenbarligen något som känns igen även av dagens ungdom. Med ut-
gångspunkt i dessa bilder har en av pedagogerna diskuterat vad svenskhet 
är, eller vem som är svensk. ”Om det fanns en tom ruta här med rubriken 
’svensk’ vad skulle då finnas där?”, frågar G och pekar mot skärmväggen. 
Förslagen kommer snabbt från ungdomarna; midsommarstång, rött hus 
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med vita knutar, blond och blåögd, köttbullar, vikingar, kungen, falukorv, 
björkar, svensk flagga. G gör en sammanfattning av svaren och frågar: 
”Hur många av er passar in i den bilden?” Och ibland har hon sagt: ”Hur 
många bor så här?” Hon säger strax därefter något om att ”vi har gjort en 
generalisering”, och vid ett annat tillfälle sa´ hon ”stereotyp”.  

Det som har varit huvudkomponenterna i workshopen i Gamla Stan, lik-
som i den turnerande utställningen, är bildsamtal i grupp och värderings-
övningar. I Gamla Stan är det pedagogerna som har valt ut vilka bilder 
man ska tala om och delat in klassen i mindre grupper inför övningarna. 
Det har inte lagts in workshopstid för grupperna att på egen hand gå runt i 
utställningen.  

De bilder som pedagogerna introducerar, och som smågrupperna ska 
diskutera, är mellan tre och fem stycken och numrerade med siffror. Hur 
pedagogerna introducerar bildövningen varierar. En pedagog säger: ”Dis-
kutera i gruppen vad ni ser på bilden. En annan säger: ”Passar bilden in i 
utställningen?”  

Smågrupperna har tilldelats olika lång tid för att betrakta och diskutera 
bilderna – mellan 3 och 10 minuter – innan de återsamlas för en gemensam 
genomgång i hela klassen utifrån smågruppdiskussionerna om respektive 
bild. Ibland har tiden sprungit iväg när diskussionen varit lång, och/eller 
flera värderingsövningar lagts in mellan bildsamtalen, vilket gjort att man 
inte alltid hunnit gå genom alla bilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Foto: Forum för Levande Historia 
 
På den här bilden som är fotograferad i Stockholmsutställningen syns flera 
bilder. Men det är de två som är placerade ovanför varandra, föreställande 
två porträtt av unga kvinnor – de lever båda i Istanbul, som föranleder 
samtal i sju av åtta observerade grupper. ”OK, ni fick två bilder”, säger G 
när hela gruppen samlas igen.  
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G: Ni tre (en grupp med tre flickor) som har haft de här bilderna – vad säger 
ni?  
F: Alltså, hon på den övre bilden, hon med slöjan, hon lever ett mer förut-
bestämt liv, mer moral. Hon har gjort ett val. Hon tycker att regler ska föl-
jas. Hon på den undre har mer frihet, hon bryr sig inte, inte lika hårda regler. 
 

Ungdomarna brukar här också prata om att flickan på den undre bilden, 
hon som sitter i soffan och äter chips och dricker Cola Light, är så vanlig 
och vardaglig. Och just därför är det svårt att säga så mycket om den eller 
att hitta någon gräns i bilden, konstaterar de tillsammans med G. Även 
Dewey skriver om att ”…det välbekanta, det överrumplar oss inte eller 
utsätter oss för egendomligheter. En sådan hållning bär med sig en känsla 
av släktskap eller förtrogenhet, av lugn och klarhet, medan saker som vi 
inte är vana att hantera förefaller underliga, främmande, kalla, avlägsna, 
»abstrakta»”.463 Samtalet fortsätter omkring valet eller tvånget att bära 
slöja eller inte och följs upp med en värderingsövning på detta tema.  

I det här avsnittet har några exempel från workshopsarbetets förlopp 
och olika inslag skildrats. Ungdomarnas interaktion har blivit lite belyst. 
Att fånga generella och specifika drag i ungdomarnas samspel, dialog, 
rörelsemönster m.m. skulle kräva en fördjupad observation, helst med 
videokamera, genomförd så att ungdomarna inte känner sig bevakade.464 I 
den här fallstudien torde dock beskrivningen ge en någorlunda inblick i 
karaktären på den pedagogiska verksamheten i utställningarna och på så 
sätt bilda en bakgrund till fallstudiens syfte, vilket är att pröva om det är 
möjligt att återge något av vad ungdomarna har erfarit i samband med 
utställningen. 

Ungdomars erfarande 
Här presenteras några belysande sekvenser utifrån de intervjusamtal med 
ungdomarna som följde direkt efter utställningsbesöken. Ungdomarna be-
nämns i direktcitaten med fingerade namn och ålder. B är jag som inter-

                       
463 Democracy and Education, s 185 (min översättning). Ungdomarnas erfarande påverkas 

av deras vanor; dispositioner och förhållningssätt eller m.a.o. deras förgivettagna och inte 
ifrågasättande tanke- eller handlingsmönster. (Se kapitel 6.) 

464 Jag hade planerat att låta en professionell filmare fånga vissa situationer under några 
utställningsbesök. Ett sådant material skulle ha kunnat utgöra underlag för samtal med 
elever, lärare eller pedagoger. En sådan metod har jag prövat tidigare i Ljung (2001). 
Dock ville inte Forum för levande historia gå med på detta.  
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vjuare. Markeringen ´´´ betyder samtidigt tal och inom parentes har jag 
någon gång satt in egna förtydliganden.  

Efter att vi kort presenterat oss för varandra, och jag återigen berättat 
lite om syftet med träffen, ger vi oss direkt in i ett samtal om de tankar och 
känslor som utställningen hade gett ungdomarna. I och med att vi börjar 
samtala i direkt anslutning till ungdomarnas deltagande i workshopen och 
utställningen har de förvisso redan påbörjat en reflektion, men jag frågar 
efter deras spontana och omedelbara intryck från det som de nyligen har 
varit med om.  

 
Bea 17: Jag vet inte, men jag tyckte om det här som, de här tankarna som 
kommer tillsammans i gruppen. Så att det inte bara är en utställning som 
man kommer och kollar på utan att det är ändå lite annat.  
B: Nåt gemensamt? 
Bea 17: Mm, Och då att det inte bara är att diskutera: att man inte ska göra 
skillnad på folk – utan varför det blir så, lite sånt där – det tycker jag är in-
tressant.  
Bobo 17: Det brukar vara så att man sätter sig i nåt rum och så diskuterar 
man en timme. Och sen är det inte så mycket mer.  
Bea 17: Nej. 
Bobo 17: Vad jag fick för intryck nu det var att allting bara öste över en som 
en stor fet bomb som bara brann. Det blev ett positivt bombardemang av 
känslorna… 
 

Flera ungdomar, liksom Bea och Bobo, betonar ett att de upplevt det som 
särskilt värdefullt att få vara aktiva tillsammans i gruppen och att samtala 
om saker som annars sällan tas upp. 

 
Sofie 17: Jag tycker att det är en bra utställning för det är inte nånting man 
diskuterar allmänt. Det är ju inte så att man tar upp Förintelsen och vad man 
tycker om det och såna saker. Det är intressant att se vad andra tycker jäm-
fört med en själv. 
Sanna 18: Jo, men jag tycker nog också lite som Sofie att man pratar aldrig 
om det. Som att jag går aldrig med min kompis och pratar med henne om 
alla gränser. Alltså det är inte vardagsgrejor som man tänker på men det är 
ju ändå en vardag – det är ju gränser överallt. Och som Sofie, det är roligt 
att höra vad alla andra tycker och tänker och ta lite ställning. Att man får 
göra någonting och att man inte bara går runt och tittar på bilderna utan att 
man får var med, och liksom, då blir det ju mycket roligare. Jag tycker det i 
alla fall. Jättebra. 
 

Sanna återkommer även längre fram i samtalet till det gemensamma enga-
gemanget.  

 

 156 



 

Sanna 18: Jag tycker att det är kul också att alla tar det så seriöst också an-
nars skulle man bara ha lallat runt och jag ba´ för jag står här jag orkar inte 
gå till nej. Men det var kul att se att verkligen alla i klassen liksom tänkte ef-
ter. Och till och med jag för jag är inte den mest engagerade människan hel-
ler. Alltså att man tänker att jag kan bara inte ställa mig – nu måste du ställa 
dig där för att du tycker att så ska det vara,. Och att alla gjorde det – att alla 
gjorde det och verkligen tänkte efter noga innan de gjorde det. 
 

Det som många ungdomar, särskilt de yngre, tar upp när jag ber dem berät-
ta om sina spontana intryck är framförallt utställningens bilder. Detta gäll-
er särskilt den turnerande utställningen, och i ännu högre grad bland de 
yngre eleverna. Vissa bilder har berört de ungdomar jag samtalat med sär-
skilt mycket och många vill berätta om dem.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 4. BILDTEXT: Hans-Georg Henke, en 16-
årig soldat i det tyska luftvärnet på flykt undan 
Röda armén i Berlin den maj 1945. Han var 
den enda överlevande ur sin enhet och till-
fångatogs av sovjetiska trupper den 8 maj. 
Foto: Bildarchive Preussischer Kulturbesitz, 
Berlin 

 
Emelie 15: Alltså vi såg en sån här bild på en barnsoldat. Och jag tyckte den 
var väldigt sorglig den bilden.  
B: Den som är precis vid dörren? 
Emelie: Ja, han som gråter. Han ser väldigt ledsen ut i alla fall. 
B: Vad kände du då? 
Emelie: Sjukt. Att man kan skicka ut barn i krig. Alltså man borde inte ha 
några krig, men att man skickar ut barnen! 
 

Även för Gina, 16 år, var det denna bild som hon först fastnade för. 
 
Gina: Den första bild som jag fastnade för där inne var den där pojken som 
var barnsoldat och som stod och grät. Den var jättehemsk. Den var den som 
jag tänkte mest på när vi fick göra den övningen när vi gick runt, fick ställa 
sig på ja, nej och kanske och sådär och om vi hittade någon bild där vi hitta-
de nån gräns, en tydlig gräns. När jag såg den bilden så tänkte jag att nej, det 
finns inga tydliga gränser, för här har de redan passerat gränsen, liksom. 
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Det finns särskilt ett fotografi som de flesta ungdomar stannar upp inför i 
utställningen och blir berörda av, både i den turnerande utställningen och 
och i Stockholmsutställningen. Många kommenterar denna bild. 

 
Sofie 17: Den bilden med flickan där med den där typ lådan. Att folk verkli-
gen kan behandla människor så illa. Och att de inte kan göra något motstånd 
då. Det får en att tänka efter hur grym världen är mot andra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILD 5. BILDTEXT: En liten flicka har 
placerats i en barnhage, en form av 
barnpassning i Spanien på 1960-talet. 
Foto: Christer Strömholm, 1961 

 
Gabriel säger så här om bilderna:  

 
Gabriel 16: …det var ju så jättemånga bilder som man kunde sätta sig in i – 
och det är inte riktigt klokt! Som den där lilla flickan som dom hade satt in i 
den där trälådan t.ex. Hur man ens kan tänka att man ska sätta in ett litet 
barn där! 
 

Några månader efter utställningsbesöket skriver Gabriel som svar på min 
fråga om det är något speciellt som han minns från utställningen Grän-
ser?465 

Mäst bilderna som fanns där… speciellt på barnet i lådan. 

Även Fanny, 14 år, är starkt berörd av den lilla flickan. Hon skriver så här:  

Ja, jag minns bilden på den lilla flickan som satt i en bur. 

                       
465 Enkätfrågor 1 och 2 
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På den efterföljande frågan, om vad hon tror det beror på att hon minns 
just detta, svarar Fanny:  

För att det är en grym behandling mot en levande varelse, en mycket orätt-
vis behandling. 

Ungdomarnas utsagor visar att bilderna i utställningen berör på många 
olika sätt och väcker djupa känslor, inte minst en upprördhet över orättvi-
sor och grymhet. Det är känslor som finns kvar i minnet även när det gått 
en tid.  

I intervjusamtalen frågade jag också om utställningen, och det som de 
varit med om i samband med den, har fått dem att tänka eller känna något 
annorlunda än innan.466 Jag ställde frågan trots vetskap om att reflektion tar 
tid och att det kan vara svårt att formulera i ord, särskilt efter så kort tid. 
Men avsikten var även att få ett jämförelsematerial till de uppföljande en-
kätsvaren. 

 
B: Har ni fått några nya tankar? 
Nicke 17: Nej, inte för mig i alla fall? 
Nils 18: Nej, jag visste ju det mesta. Alltså genom att man har levt, man 
hänger ju med genom tidningar och TV. Man är ju med i verkligheten. 
 

Liknande svar kommer från flera ungdomar och jag förmodar att det som 
de då ofta associerar till är en slags kunskap i betydelsen faktainhämtning. 
Kanske är det så att de är vana att i första hand ge uttryck för sådant som 
kan räknas som ”skolkunskap”. Men Gina uttrycker det som att hon har 
blivit påmind om sådant som hon tänkt tidigare när jag frågar om det är 
något som fått henne att tänka annorlunda.  

 
Gina 16: Inte annorlunda – men jag fick gamla tankar, tankar som jag har 
haft innan. 
B: Blev du påmind? 
Gina: Ja, precis, och funderade över mina egna fördomar och så. Men inte 
så att jag fått en ny inställning till saker och ting. Inte så att jag känt som oj, 
nu ändrades jag. Men mera så där att, ja visst ja, det har jag också funderat 
över eller sådär har jag tänkt innan och så där.  
 

I reflektionen påminns hon om tidigare tankar: ”…ja, visst ja…”. I en an-
nan grupp med enbart tre flickor kommer de alla fram till att tankarna har 
förstärkts. Jag väljer att återge en något längre sekvens för att visa hur den 
pedagogiska verksamheten kan göra att något har förstärkts, eller uttryckt 
                       
466 Intervjufråga 6.  
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med en Deweyansk vokabulär; kanske kan ha inneburit ett förändrat erfa-
rande. 

 
Malena 18: Nej, jag tycker bara att det förstärker det som jag har tyckt in-
nan. Alltså… 
Mimmi 20: Möjligtvis att man kan vidga sina vyer lite. Att tänka att det 
finns, att aha, det finns människor som tycker så, eller fler människor tycker 
så, ´´´ 
B: ´´´ att det finns fler aspekter, kanske? Ni säger att det förstärker det ni re-
dan tänkte, är det något speciellt som har förstärkts, om man säger så?  
Mikaela 18: Äh, jag vet inte riktigt. Men, alltså, förstärkts kanske inte är rät-
ta ordet, men att man känner lite mer, man blir lite säkrare på vad man tyck-
er, men jag vet inte exakt. 
  

I utställningen och i workshopen får ungdomar en mängd olika sinnes-
intryck och flera direkta upplevande erfarenheter, det som Dewey kallar 
primary experience. I intervjumaterialet finns en del exempel på att ung-
domarna sedan i de kommunikativa situationerna, som intervjusamtalen 
utgör, gör någonting med det som de erfarit, de prövar dessa mot tidigare 
erfarenheter. Och i vissa fall kan man ana att det leder vidare till mer re-
flekterande erfarenheter (secondary experience). Själva den gemensamma 
kommunikationen, dialogen, tycks i viss mån medföra att erfarandet utvid-
gas och förändras.467 ”Under denna växelverkan [intercommunication] lär 
var och en sig mycket av de andra. De berättar om sina erfarenheter och 
om de erfarenheter som i sin tur blivit berättade för dem. Blir man intresse-
rad eller berörd av detta utbyte, blir dess innehåll en del av ens egen erfa-
renhet”.468 När ungdomar får tid och utrymme att reflektera så kan det leda 
vidare till reflekterat erfarande. Men det måste naturligtvis även tilläggas 
att det inte alltid är lätt eller möjligt att berätta om eller verbalisera sitt 
erfarande eller sin förståelse av visuella intryck eller uttryck. Dessutom 
kan man inte fullt ut sätta likhetstecken mellan det ursprungliga erfarandet, 
det verbaliserade erfarandet som återges i texten och min uttolkning av 
ungdomarnas erfarande. 

Orsaken till varför utställningsbesök blir lyckade kan jämföras med 
Vaike Fors´ resultat om varför tonåringar vill använda utställningar på 
science center. Hon menar att det är när det i anslutning till utställningarna 
skapas tid och rum för förhandlingar (Fors benämning är negotiability) och 

                       
467 Jämför Utbildning och demokrati s. 39. 
468 a.a. s. 232. 
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meningsskapande. Det kan vara en förutsättning för meningsfulla erfaren-
heter.469  

I min tidigare redovisade studie av museipedagogers uppfattningar, som 
presenterades i kapitel 5, finner man också att då barnen och ungdomarna 
själva deltar mycket i verksamheten upplever museipedagogerna det som 
lyckade pedagogiska situationer. Om barnen själva kommer med idéer, ut-
trycker sig själva, och det finns en dialog mellan barnen och pedagogen, är 
detta något som museipedagogen värderar högt.  

Hur de efterföljande intervjusamtalen och förhandlingsutrymmet för de 
unga i denna studie gestaltas torde framförallt påverkas av det som ung-
domarna har varit med om strax innan. Men betydelsefullt är också hur 
själva samtalsklimatet och gruppkänslan i klassen generellt brukar vara, 
om man t.ex. är trygga med och respekterar varandra. Precis som work-
shopens genomförande påverkas av klassens eller halvklassens vana av 
och sätt att interagera blir också intervjusamtalen präglade av de samtalan-
de ungdomarnas känsla för och förhållningssätt till varandra.  

Sammanhang för erfarande 

Varje erfarenhet kan vara intensiv, levande och »intressant«, och ändå kan 
bristen på sammanhang leda till splittrande och osammanhängande tanke-
vanor.470  

De ungdomar som jag har träffat i utställningen har kommit dit tillsam-
mans med sina klasskamrater och en lärare. Läraren har bokat in besöket 
via Gränsers hemsida. De här sakerna visste jag i förväg, innan jag träffade 
ungdomarna, men ställde ändå frågan till dem varför de denna dag kommit 
till utställningen.471 Jag hoppades få veta något om hur de uppfattade i 
vilket sammanhang som besöket gjordes, gärna både det individuella och 
det kollektiva sammanhanget, och även om några särskilda förväntningar 
på besöket fanns innan. Jag ville även undvika att själv föra in samtalet på 
skolan. Dessutom, menar jag, är det viktigt att få någon slags uppfattning 
om utställningsbesökarnas förväntningar för att sedan kunna spegla, förstå 
och tolka dem mot de erfarenheter och de värderingar som de i efterhand 

                       
469 Fors (2006) p. 136. I kapitel 3 nämndes hennes undersökning. 
470 Individ, skola och samhälle, s. 172. Översättning från Experience and Education: ”Each 
experience may be lively, vivid and ’interesting’, and yet their disconnectedness may artifi-
cially generate dispersive, disintegrated, centrifugal habits.” (p. 26). 
471 Intervjufråga 4. 
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formulerar omkring utställningen eller besöket. Så här berättar några ung-
domar om varför de kommit till utställningen: 

 
Nils 18: Nej, alltså jag visste ju inte var vi skulle nånstans. Utan det var ju 
bara som nån surprise.  
Nicke 17: Vi fick reda på det igår.  
Nils: Sen visste jag inte att vi skulle göra det vi gjorde idag, då. 
Nicke: Vi fick reda på det först i morse i tunnelbanan. 
Nils: Ja, i morse, åh ja bah va! 
- - - - -  
 
B: Varför har ni kommit hit till utställningen? 
Emelie 15: Skolan, klassen. 
Erik 15: Ja, vi fick reda på att vi skulle komma hit och så där. 
B: Bara så där? 
Emelie: Ja 
B: Det är ingenting som ni har talat om tidigare? 
Erik: Nej. Alltså läraren, vad sa hon? Att vi skulle till sta´n på nån utställ-
ning. 
Emelie: Ja, om människor och hur dom levde och så här. 
 

De här två exemplen är typiska svar på min fråga. När klassernas lärare 
nämnt innan besöket att de skulle till en utställning som heter Gränser, 
vilket alltså flera av de intervjuade ungdomarnas lärare har gjort, så verkar 
inte det ha gett ungdomarna några särskilda associationer.  

Av intervjuerna att döma menar nästintill alla ungdomar att de inte var 
förberedda inför besöket och inte visste varför de skulle besöka utställ-
ningen Gränser. Det har varit läraren som har gjort valet och bestämt att 
klassen ska besöka utställningen och det är sällan som utställningen har 
satts in i något speciellt sammanhang. Bristen på sammanhang är något 
som kan uttolkas i den uppföljande enkäten.472  

Vad och hur mycket som ungdomarna har tagit upp i e-postenkäten va-
rierar. Men det faktum att jag tidigare träffat ungdomarna och då de berät-
tat om sitt erfarande, kan ha bidragit till att de kan återge mer i uppföljning 
än vad annars skulle vara fallet. Besökare tycks kunna återge minnen från 
sina museierfarenheter i högre grad om de fått återuppleva och diskutera 
sina besök med andra i en social samvaro. Det finns forskning som anför 
flera faktorer som förefaller viktiga i formandet av besökares erfarenheter 
och minnen från museibesök på lång sikt:  

                       
472 Även i Axelsson (2009) tyder resultaten på att museibesöken sällan integreras i det 

ordinarie skolarbetet. 
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– att man får tillfälle att kommunicera och dela sina minnen och erfarenhe-
ter från besöket,  

– om man har blivit känslomässigt berörd,  
– och huruvida tidigare förväntningar och motivation har blivit tillfreds-

ställda eller ej. 473 
 
Den tredje faktorn, som författarna anför, kan jag i min fallstudie uttala 
mig mindre om. Men de två övriga faktorerna: både att ungdomarna fick 
återge sitt erfarande vid intervjutillfället (vilket möjligen kan kallas reflek-
terat erfarande) och att det som ungdomarna erfor i utställningen var käns-
loladdat, talar för att det som de var med om i utställningen får konsekven-
ser på längre sikt. Om det dessutom hade skett någon form av uppföljning i 
skolan torde utställning ha fått ännu större inverkan eller påverkan på ung-
domarna. 

Annan forskning visar att när man ber människor erinra sig om vilka er-
farenheter de gjort i informella lärandemiljöer, som till exempel museer, så 
handlar minnena oftast om vad de såg och gjorde och känslorna omkring 
dessa erfarenheter.474 Och som nämnts tidigare är det framförallt bilderna i 
utställningen som ungdomarna minns ett par månader efter besöket. De 
skriver också om att det ”var ett annorlunda studiebesök”, ”stark symbolik 
i utställningen”, ”många viktiga saker togs upp”, ”vi fick vara med och 
bestämma”.  

I enkäterna ställde jag en fråga till både ungdomar och lärare som var 
relativt överensstämmande. I lärarnas enkät var det den första frågan, och 
den lät så här: ”Har ni i skolan, efter besöket på utställningen, arbetat vida-
re med frågor som tas upp i Gränser? På vilket sätt?” I ungdomarnas enkät 
frågade jag om: ”6) Har ni i skolan, efter besöket på utställningen, pratat 
något om Gränser? På vilket sätt?” På så vis kunde jag jämföra svaren 
mellan lärare och ungdomar. Tre exempel:  

 
Lärare A: Efter utställningen pratade vi om utställningen och om hur vi 
upplevde den. …Jag har inte tagit upp det som något specifikt, utan när vi 
kommit in på hur vi t.ex. ser på olika människor har vi kunnat referera till 
utställningen. 
Abbe 18: Ja det har vi och sättet vi pratade på var mest om vad vi tyckte och 
kände efter utställningen. 
Alex 18: Tyvär har vi inte det.  

                       
473 Anderson, Storksdieck & Spock (2007) p. 202.  
474 Se t.ex. Lynn Dierking (2002) “The Role of Context in Children’s Learning from Ob-

jects and Experiences”, in Paris (ed) (2002). 
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- - - - - - - - 
 
Lärare E: Nej, inte direkt. 
Emelie 15: Vi diskuterade det lite på SO efteråt men inget annat. Hon bara 
frågade om vad vi tyckte om utställningen. (Lärare E var inte SO-lärare.) 
- - - - 
 
Lärare L: Vi kommer att ha två heldagar som handlar om etnicitet och kul-
turmöten, med samtliga elever på skolan. … 
Ludvig 18: Vi gjorde inget omfattande. Det ända vi gjorde var att samman-
fatta vad vi hade diskuterat på utställningen 
Lisa 18: ? det rör våra diskutioner lite då och då men vi har inte pratat up-
penbart om gränser 
Lena 18: Vi pratade om utställningen och alla var positiva till den. Vi har 
kommit tillbaka till den lite då och då i undervisningen.  
Lollo 18: Nej vi har faktiskt inte pratat om det efter det. 
 

Som synes har det i skolsammanhanget, i viss mån, funnits tillfällen att 
bearbeta erfarenheterna från utställningsbesöket och göra någonting med 
den, menar nästan alla de här citerade personerna. Till en del är uppfatt-
ningarna samstämmiga. Men det finns ytterligare nio ungdomar som svarat 
på denna fråga. Av dessa säger sju av dem att de inte har tagit upp någon-
ting i skolan omkring utställningen och frågeställningarna där! Dessutom 
skriver en flicka: ”Vet inte... tror inte att vi diskuterade den särskilt mkt 
efteråt, tyvärr.” (Gina 16) Och Nils, 18 år har uppfattat det som att: ”Nja, 
kanske vid våran religion-lektion mellan kristendom, islam & judendom.” 

De erfarenheter som de unga har fått genom att besöka utställningen 
och delta i en workshop bidrar till vad de förstår och skapar mening kring, 
men dessa erfarenheter kan inte isoleras från ungdomarnas ständigt pågå-
ende erfarande. Genom de uppföljande frågorna till lärarna och eleverna 
hade jag hoppats få fler ord om ungdomarnas erfarande och vad de eventu-
ellt gör med det som de erfarit i samband med utställningsbesöket. Använ-
der de erfarenheterna och gör något med dem? Vilka konsekvenser får 
erfarandet? Pågår det en process av undergoing, vilket är Deweys ord för 
erfarandets processuella och föränderliga karaktär?475 I de alltför få, och 
särskilt från lärarna, knapphändiga skriftliga svar som jag fick in kan jag 
inte säga så mycket om det. 

I intervjusamtalen har vi ibland kommit närmare ämnen som illustrerar 
lite grann av ungdomarnas tidigare erfarenheter och livsvärld. Men sam-
mantaget, inom den begränsade tidsram som studien avsett, har chanserna 
att urskilja uttryck som kan hänföra sig till mer reflekterade erfarenheter 
                       
475 För en utvecklad redovisning av erfarandeprocessen se kapitel 6.  
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varit få. Försök att bättre förstå utställningsbesökares erfarande kräver ett 
begreppsliggörande i relation till individernas större livssammanhang och i 
ett änmer långsiktigt perspektiv.  

Forskning visar att lärare i skolan överlag anser att studiebesök på till 
exempel museer och science centers är goda tillfällen för lärande.476 Dock 
omtalar undersökningar, som genomförts under mer än tjugo års tid, att 
lärare sällan skapar tillräckliga förutsättningar för eleverna att använda 
dessa tillfällen på ett optimalare sätt. Det kan handla om att orientera ele-
verna om syften med studiebesöken, att tillåta eleverna att själva utforska 
och upptäcka under besöket och att planera för och genomföra uppföljning 
efter besöket.477 Resultaten från min fallstudie pekar på brister i liknande 
avseende. Likaså betonar forskning vikten av att museer och andra kultur-
institutioner stödjer och uppmuntrar sådana integrerande möjligheter.478 
Forskningsresultat, i den stora engelska undersökningen som presenteras i 
Hooper-Greenhill (2007a), visar att workshops i museer engagerar unga 
människor och genom detta möjliggör för dem att skapa mening. Hooper-
Greenhill påminner här om museers sociala ansvar för vad som engagerar i 
dessa workshops.479 

Det som i Gränser tycks vara den pedagogiska verksamhetens starkaste 
bidrag till engagemang och delaktighet är värderingsövningar. I dessa öv-
ningar har det varit någon typ av problem som ska lösas och situationer 
som förmodligen präglats av spänning eller disharmoni. Det är sådana 
situationer som Dewey menar kan kvalificera för erfarande.  

Utgångspunkten för värderingsövningar som teori och metod kan spåras 
tillbaka till 60-talets USA och Louis Raths, som själv var påverkad av 
John Dewey och hans förespråkande om att främja barns förmåga att tänka 
kritiskt och hans uppmärksammande av den roll som värderingar spelar i 
de ungas mognad. Raths’ teori och metod, kallad Values Clarification, har 
fått sin svenska motsvarighet i Aktiva värderingar, introducerade av John 
Steinberg på 70-talet. Syftet med metoden är att sätta igång en process som 
leder fram till ökad medvetenhet, kritiskt tänkande och ansvar. Metoden 

                       
476 Se t.ex. Hooper-Greenhill (2007a) p. 136-137. 
477 Jennifer De Witt, & Jonathan, Osborne (2007) ”Supporting Teachers on Science-

Focused School Trips: Towards an Integrated Framework of Theory and Practice” p. 686 
in International Journal of Science Education, Vol. 6, No. 6, 1 May 2007, pp. 685-710. 

478 a.a. p. 686-687. I min granskande text till Forum för levande historia och Riksutställ-
ningar (Ljung 2005) har jag pekat på en del sådana brister.  

479 Hooper-Greenhill (2007a) p. 178. 
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vill ge en beredskap att analysera egna attityder, värderingar och inse kon-
sekvenserna av dessa.480 I värderingsarbetet får deltagarna tillfälle att:  
 
• tänka efter och ta ställning  
• uttrycka sina åsikter  
• motivera sina ståndpunkter  
• bli lyssnade på och lyssna på andra  
• reflektera och bearbeta attityder och värderingar. 481 

 
I workshopens värderingsövningar har ungdomarna i viss utsträckning 
varit med om det som står under de fyra första punkterna. Den femte punk-
ten – om att reflektera och bearbeta – torde inte workshopens begränsade 
tid ha räckt till för. Men processer har onekligen satts igång mot ökad 
medvetenhet, ”… den sociala medvetenhet som kommer av att man deltar i 
en aktivitet av gemensamt intresse och värde, …”482 Från e-postenkäten 
kan flera svar tolkas som workshopsarbetet i utställningen har bidragit till 
att medvetandegöra värderingar och attityder. Ungdomarna skriver om att 
de fick många tankeställare, de funderar över hur de själva handlar, tankar 
om människovärde och om fördomar. Kanske kan det betyda att något av 
det som ungdomarna erfarit i utställningen Gränser har lett vidare, till väx-
ande (growth). 

Med workshopens korta tid till förfogande blir det extra noga att peda-
gogiskt överväga vilka frågor eller dilemman som ungdomarna ställs inför. 
Anknyter de till deras personliga erfarenheter och intressen? Är de avpas-
sade för att utveckla vanan att reflektera, det kritiska ifrågasättandet och 
engagemanget?483 I detta projekt har jag pekat på de allvarliga etiska frå-
gorna som synes vara olösta: Vem har ansvar för vad värderingsprocessen 
sätter igång hos ungdomarna, var, när och hur sker den fortsatta bearbet-
ningen och reflektionen?484 På Forum för levande historias hemsida angavs 
att ett av mål med projektet Gränser var att använda historien. Hur denna 
                       
480 John M. Steinberg (2003) Aktiva värderingar och Katrin Byréus (2001) Du har huvud-

rollen i ditt liv: Om forumspel som pedagogisk metod och frigörelse och förändring.  
481 Citatet kommer från Byréus egen hemsida (www.byreus.com den 24 februari 2005). 

Pedagogerna anlitade Byréus i sin kompetensutveckling under projekttidens gång.  
482 Demokrati och utbildning s. 75. Man kan finna stöd i Deweys texter för övervägningar, 

kontinuerlig värdering och omprövande samtal i etiska frågor. Hans etik är förankrad i 
både ett individuellt och socialt sammanhang och rymmer krav på ansvar och konse-
kvens. (Individ, skola och samhälle, s. 18.). 

483 Demokrati och utbildning s. 199 f. 
484 Att skolan har ett etiskt och moraliskt ansvar och att de etiska principerna bör vara 

desamma i och utanför skolan, skrev Dewey om för hundra år sedan i Moral Principles 
in Education (1909), i MW 4. 
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historieanvändning eller detta historiebruk kan gå till, borde vara ett 
gemensamt ansvar för utställnings- och projektansvariga tillsammans med 
skolan, anser jag. 

Det görs alltför sällan kopplingar till ungdomars erfarenhetsvärld i den 
pedagogiska verksamheten i Gränser.485 Det skulle kunna ha varit frågor 
som har med kränkande beteenden, såsom mobbning, rasism och homofo-
bi och dess konsekvenser att göra. Det är saker som ungdomar lätt tycks 
sätta sig in i och vill reflektera över då sådant ofta ligger dem nära i tid och 
rum.  

I samtalen i min studie och genom enkätsvaren framgår att de flesta 
ungdomar känt sig aktivt deltagande i den pedagogiska verksamheten. Det 
tycks också som att när tid avsatts i workshopen för dialog och reflektion 
så är det ofta sådant som de minns och väljer att reflektera över i sina en-
kätsvar. Erfarande som aktiv process tar tid. Rekonstruerande och omor-
ganiserande av erfarenhet, såväl personlig som social, måste få ta tid.486 
Om däremot pedagogen använt sig av en föreläsningsstrategi i workshopen 
finns det i uppföljningssvaren inga minnen antecknade utifrån innehållet i 
sådan envägskommunikation.  

Det som ungdomar anger har varit en stor del av behållningen av besö-
ket i utställningen Gränser handlar om den gemensamma kommunikatio-
nen och engagemanget, att få vara aktiva tillsammans. 

 
Det blev så intressant när alla var intresserade och engagerade, man fick sig 
en tankeställare som jag kanske har tänkt på senare. (Gina 16 Enkätsvar) 
 

Erfarandet är relationellt, som Dewey skriver, det skapas i möten mellan 
subjekt-objekt och särskilt mellan subjekt-subjekt. Det är intersubjektivt. 
Erfarandet grundas inte genom att enbart åskåda något (spectatorship) utan 
genom att individen ständigt kommunicerar med och erfar sin omgivning 
och konfronterar sina erfarenheter i relation till denna och sina medmän-
niskor. 

Förutsättningarna för att ta till sig budskapet i Gränser och göra reflek-
terade erfarenheter, enligt ett Dewey-synsätt, kräver i mångt och mycket 
besökarens förmåga till inlevelse, fantasi och i någon mån att kunna identi-
fiera sig med det som skildras.487 Den pedagogiska verksamheten har i 
tämligen stor utsträckning bestått av övningar eller inslag där ungdomar-

                       
485 Se vidare Ljung (2005).  
486 Democracy and Education, p. 78: ”…experience as an active process occupies time…”. 
487 Jämför även Max Liljefors (2002), Bilder av Förintelsen: mening, minne, kompromette-
ring. 
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nas kreativitet och fantasi sätts i rörelse. Oförväntade situationer har ska-
pats i workshopsarbetet som kännetecknas av alternativ, osäkerhet, förund-
ran, ifrågasättanden eller överväganden. I sådana situationer visar sig erfa-
randets situationella interaktiva dimension. Utgångspunkterna har t.ex. 
varit en konkret bild på en person som sätter gränser eller som kategorise-
rar, eller också en bild där någon blir gränsdragen/kategoriserad. Ungdo-
marna har i vissa fall, om än få, även fått tänka sig in i vad som orsakat 
gränsdragningen/kategoriseringen, och vad som kan bli dess följder. En 
sådan övning kan utöka förståelsen för hela processen – från hur grän-
sen/kategoriseringen kan uppstå till vad som kan bli dess konsekvenser.488  

Mycket görs och kan göras ännu bättre i museipedagogisk utställnings-
verksamhet för att utveckla besökarnas egna reflektioner. Van Kraayeno-
ord och Paris skriver att besökare behöver få veta att deras personliga kun-
skap och bidrag värderas. Deltagare kan stödjas i detta genom att uppmun-
tras att använda vad de vet och genom att pedagoger knyter an till deras 
personliga identiteter.489  

Som tidigare framgått är det olika hur mycket pedagogerna i den här 
studien gått in i verklig dialog med ungdomarna. Flera ungdomar önskar 
att det som tas upp i workshopen ska knytas närmare deras egen erfarenhet 
eller som Nicke, 18 år, uttryckte det i intervjusamtalet, i ett tidigare av-
snitt: ”Alltså att man tar upp såna här frågor, och gör det vi gjort, fast mer 
aktuella och speciellt i det samhälle man rör sig i. Så att man blir automa-
tiskt intresserad.” Det är också artonåriga Abbes mening: ”…man måste ta 
tag i det som finns nu.” 

Den pedagogiska verksamheten i utställningen torde ha skapat en större 
medvetenhet hos ungdomarna, och möjligtvis även större tolerans, för att 
människor tänker och erfar olika. När de egna vanorna, det givna och 
självklara utmanas och ifrågasätts framkallas erfarandeprocesser. ”Man 
blir förvånad!”, som Mikaela uttrycker sin reaktion inför en bild.  

De empiriska resultaten i fallstudien visar att när innehållet i de kun-
skapsprocesser som torde efterfrågas i projektet, eller i erfarandet, har en 
personlig och aktuell förankring upplevs de som intressanta och motive-
rande.490 De flesta av ungdomarna ansåg att frågorna som togs upp i Grän-
ser var viktiga och skapade eftertänksamhet, men det fanns även de som 
                       
488 Möjligtvis skulle man i workshopsarbetet kunna göra mer av de dramatiska inslagen i 

bilderna genom tillämpning av dramatic rehearsal (se not 404). 
489 Christina E van Krayenoord & Scott G. Paris, (2002) “Reading Objects”, i Paris, (ed) 

(2002). 
490 Även i Ljung (2001) om miljöundervisningen på Skansen visas att när museilärarna 

knyter an till barnens intressen och till vad de redan känner till så når man lättare under-
visningsmålen att skapa eftertanke och nytänkande. 
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efterlyste ett innehåll som var mer närliggande både i tid och rum och som 
man lättare känner igen sig i.  

Genom att använda min tolkning av Deweys begrepp experience i den-
na empiriska studie påvisas framförallt samtal och delaktighet som viktiga 
förutsättningar för lovvärda erfarandeprocesser. Här återkommer igen mu-
seipedagogikens viktiga ledmotiv: kommunikation och demokrati. Ung-
domars vilja eller förmåga att verbalisera sitt erfarande sker främst när de 
blivit känslomässigt berörda, särskilt genom de visuella intrycken från 
utställningens bilder, eller utmanade av något överraskande eller främ-
mande och får pröva att ta ställning. Men det finns även mycket som tyder 
på att det som i erfarandeprocesserna berör och utmanas behöver relatera 
och relateras till ungdomarnas egna handlingar och erfarenhetsvärld för att 
reflekterat erfarande ska ske. Erfarande som leder till växt (growth) måste 
få ta tid och ha ett sammanhang! 
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8. Museer, utställningar och möjligheter till 
erfarande – avslutning 

Kapitlet inleds med en kort diskussion om synliggörande, avgränsning och 
precisering av museipedagogik. Detta ingår i det ena huvudstråket i syfte 
att utveckla kommunikativa referensramar för museipedagogik. Avsnitten 
därefter visar något av vad jag i de två andra huvudstråken – genom teore-
tisk fördjupning, tidigare forskning och empiriska studier – funnit vara 
några väsentliga aspekter i utveckling av museipedagogik.  

Museipedagogikens avgränsning och karaktär 
Man kan uttrycka det som att jag i avhandlingen breder ut några proviso-
riska kartor över museipedagogikens landskap. I det arbetet söker jag både 
ge en generell bild av museipedagogik och några kännetecken genom att 
belysa tidigare forskning och ge exempel på museipedagogik i handling 
genom de empiriska studier som har presenterats. Kartor används för att ge 
orientering och överskådlighet, på samma sätt som jag söker ge en över-
blick över ett visst begreppsligt område och en översiktlig framställning av 
detta område som är museipedagogik och erfarande.491 

Den översiktliga framställningen förmedlar förståelsen, som består just däri 
att vi ’ser sammanhangen’. … Begreppet översiktlig framställning är för 
oss av grundläggande betydelse. Det betecknar vår framställningsform, det 
sätt varpå vi ser tingen.492 

Kartmetaforen kan även vara relevant om man ser forskning och erfarande 
som resa. Kartan är dock inget substitut för den verkliga resan och kan inte 
                       
491 Gunnar Svensson (1992) erinrar här om Wittgensteins filosofi om att beskrivningar av 

språk ska påminna oss om hur vissa uttryck används. Uttryck som är inblandade i be-
greppsliga förvirringar kräver en översiktlig framställning. Wittgenstein om kunskap och 
visshet. En granskning av några centrala teman i Wittgensteins sista manuskript, s. 38-
39. 

492 Wittgenstein (1953, 1992) s. 62, § 122. 
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ersätta personligt erfarande. Men som en systematiskt ordnad översikt över 
tidigare erfarenheter kan den tjäna som vägledning för kommande erfaren-
heter. Den ger en färdriktning och underlättar kontroll.493 Dewey använder 
kartmetaforen på flera ställen i sina texter, både när han talar om sin filoso-
fiska metod inom undervisning och i det filosofiska arbetet.  

…empirical method points out when and where and how things of a desig-
nated description have been arrived at. It places before others a map of the 
road that has been travelled; they may accordingly, if they will, re-travel 
the road to inspect the landscape for themselves.494  

I Jackson’s tolkning av Deweys jämförelse mellan en kartritares och en 
forskares arbete anförs bland annat att bådas arbete kräver upprepade 
granskningar, inte bara från en utsiktspunkt utan från flera, och att arbetet 
kan ses som en form av social service, som ett sätt att hjälpa andra.495  

Kartor är alltid provisoriska, öppna för revidering och förbättring. I av-
handlingens inledning meddelades att jag under forskningsresans gång 
velat vara öppen för nya tolkningar, omtolkningar och för det oförutsägba-
ra. Forskningsprocessen har formats och utmärkts av förändringar och 
öppenhet för nya idéer och tankegångar.496 Och fortfarande, när den del av 
forskningsresan som består av etappmålet i form av färdigställandet av 
avhandling har nåtts, är begreppet erfarande med avsikt tämligen öppet 
och kontingent. Uttalanden om erfarandets natur måste vara provisoriska: 

…our pronouncements about the nature of experience must be provisional. 
They must remain open to revision in the light of subsequent experience.497  

I forskningsprocessen ingår att både selektera och reducera. I avhandlings-
arbetet har jag sökt finna en avgränsning av museipedagogiken – vad som 
ska tas med på kartan – eftersom en ökad förståelse av museipedagogik 
fodrar någon slags uppfattning eller insikt om dess gränser.  

Forskning med relevans för museipedagogik har expanderat, särskilt 
under de senaste åren. Den har blivit alltmer diversifierad och har förgre-
nats till flera olika tvärvetenskapliga kunskapsområden. Tillsammans med 
ett utvidgat museibegrepp blir museipedagogisk forskning därmed vansk-
ligare att urskilja, vilket kan betyda att den får svårare att framträda och 

                       
493 The Child and the Curriculum, MW2, p. 284. 
494 Experience and Nature p. 29. 
495 Jackson (2002) p. 72. 
496 Det torde vara något som stundom väckt mina handledares oro eller irritation.  
497 Jackson (1998) p. 2. 
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göra sig gällande. I slutet av kapitel 5 görs även en sammanställning av 
varför museipedagogik som pedagogisk praktik eller verksamhet kan vara 
problematisk att avgränsa. 

Ett sätt att precisera museipedagogik är att pröva hur den kan särskiljas 
från övrig pedagogik. Jag har då sökt efter vad som skulle kunna vara kän-
netecken på museipedagogik. Vad är dess karaktär? Vad kan sättas som 
symboler på kartan?  

Genomgången av forskningsstudier visar att det som är det unika för 
museipedagogik, i relation till annan pedagogik, är centreringen på det 
materiella, på tingen, föremålen och dess sammanhang. Dessa argument 
bygger jag vidare på och hämtar även stöd från museipedagogernas svar på 
mina enkätfrågor. Ett av museipedagogikens främsta kännetecken är alltså 
den materiella grunden, tillsammans med berättelser och annan kommuni-
kation som utgår från föremål, konst eller utställningar. I museipedagogik 
framträder i våra dagar även det immateriella kulturarvet alltmer; idéer, 
traditioner, tankesätt, hållningar. Vilket eller vilka de materiella och imma-
teriella kulturarven är och hur de kommuniceras, vilka museiobjekt som 
väljs ut, hur representativitet och kontextualisering av kulturarv bestäms är 
viktiga museologiska frågor som har pedagogiska implikationer.498 I sven-
ska museisammanhang har dock sådana forskningsproblem, enligt min 
mening, studerats alltför lite ur ett pedagogiskt perspektiv. Jag vill även 
tillägga att om man betraktar frågor om urval, representativitet, kontextua-
lisering i relation till museipedagogers arbete och villkor så visar mina 
resultat i samband med de empiriska studierna bland annat att musei-
pedagoger mer sällan medverkar i den process som föregår själva visandet 
av föremål, konst etc. på museer och i utställningar. 

Det bildande mötet  
Om det unika för museipedagogiken är det materiella, tingen och dess 
sammanhang, så är kärnan i museipedagogik mötet mellan besökare och 
museum/utställningar, precis som erfarande handlar om möte mellan män-
niskan och hennes sammanhang eller omgivning. I ett interaktivt, kommu-
nikativt möte tar museipedagogik sig konkreta uttryck.499 Med i mötet 
                       
498 Se även Grahn (2006).  
499 Även Per-Olof Wickman (2006) använder sig av termen möte (encounter) och det finns 

en viss likhet med min användning. ”The term encounter is used to operationalize a spe-
cific situation as a description of what can be seen to meet or interact in talk and action. 
Basically encounters occurs between persons (their utterances and actions) and between 
persons and physical things (artefacts, natural phenomena, etc.). Because people in a 
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finns också många gånger en museipedagog, fungerande som en länk mel-
lan besökare och museum. Mötet med besökare är det som pedagogerna i 
sina enkätsvar i hög grad anger som det bästa i sitt arbete på museet.  

                                                                                                                         

Det som besökare möter i museer erfars på olika vis, jag talar fortfaran-
de om museum i generell betydelse. Vad besökare möter eller erfar kan 
vara utställningar, föremål, samlingar, konst, etc. Som tidigare refererats så 
menar Dewey att konsten blir till i ett aktivt levande möte med erfarande 
människor.500 Erfarandet eller transaktionen mellan t.ex. konst eller före-
mål och den som erfar medför en förändring i den som erfar men även i 
det som erfars. Vad som erfars beror på sammanhanget och besökarens 
önskningar, behov och vanor. Vad som händer i själva mötet mellan besö-
kare och museum kan även det benämnas olika såsom: meningsskapande, 
interpretation, mediering, tolkning, kommunikation. Det är uttryck som i 
stor utsträckning kan omfattas av begreppet erfarande, såsom jag prövat 
och presenterat det i tidigare kapitel.  

Museets som mötesplats kan möjliggöra erfarande, vara en ”potentiator 
of experience”: 

As a potentiator of experience where public and private, subject and object, 
meet, the museum converges with public art by fusing things with thought, 
and thought with action that merges into a public world.501 

Det är i mötet med något nytt, främmande, annorlunda som växande och 
utveckling kan ske. Sådana möten kan ge möjligheter till bildning och 
accentuerar främst hur-aspekten i erfarandeprocessen. Som mötesplats, 
med ett överskridande av det institutionellt förgivettagna och som motvikt 
till massmedias förytligande och tyckande, kan museet ses som en kom-
munikativ mötesplats där man kan förhandla och pröva olika ståndpunkter 
och värderingar.  

Med bildning avser jag en uttolkning av Deweys begrepp education, i 
dess breda betydelse som innefattar både individ- och samhällsperspektiv. 
Bildning förstås då som en kontinuerlig omorganisation och rekonstruktion 
av erfarande och som en förutsättning för medborgarskap i vid bemärkel-
se.502 

 
specific situation may talk about their earlier experiences, encounters between people of-
ten do not just involve current direct experiences, but also experiences recalled.” p. 56. 

500 Art as Experience. 
501 Hilde Hein (2006) p. 125.  
502 Jämför Democracy and Education, p. 76. Se mer om bildning och bildande erfarande i 

mitt kapitel 6.  
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I enkätstudien (kapitel 5) använder inte någon av museipedagogerna 
begreppet bildning i sina beskrivningar av museipedagogiken. Men bild-
ningsbegreppet har berörts i samband med Museiutredningen 1994 (kapitel 
2) och finns ibland i de ofta opreciserade uttrycken i museers målformule-
ringar. I den nya kulturutredningen 2009 görs inledningsvis en vällovlig 
ansats i talet om kultursyner, kulturella värderingar och kulturbegrepp. 
Men utredningstexten synes fortsättningsvis alltför fragmentarisk och en-
sidig.503 

Folkbildningsbegreppet, som har en lång tradition, dyker ibland upp i 
talet om museernas verksamhet: “Från att ha varit en förlängning av den 
allmänna folkbildningssträvan har barn- och ungdomspedagogiken på mu-
seerna vuxit till en självständig och särpräglad verksamhet”, skriver Kul-
turrådet i en rapport .504 Dock används folkbildningsbegreppet här tämligen 
onyanserat vilket inte torde gynna museipedagogikens utveckling som 
kunskapsområde. Onekligen har folkbildning haft en skiftande innebörd 
beroende på om det är staten, folkbildarna själva eller folkbildningsforska-
re som har tolkat vad begreppet står för. Begrepp som bildning, folk-
bildning eller medborgarbildning skulle kunna användas i museipedago-
giska forskningsstudier om de problematiserades. Begreppen kan få me-
ning om man studerar hur de används i specifika pedagogiska kontexter, i 
relation till tolkning och förståelse och pedagogiska konsekvenser. Studier 
av bildning och lärande på museer, med användande av det processinrikta-
de erfarandebegreppet i Deweys anda som jag presenterat i avhandlingen, 
kan motverka ett synsätt där tanke – känslor, kunskap – upplevelser uppde-
las och sätts i motsatsställning till varandra. I en fortsatt utvecklande dis-
kussion behöver dessutom relationen medborgarbildning och museer ses i 
ett vidare transkulturellt sammanhang. 

 
 

                       
503 SOU 2009:16 Betänkande av Kulturutredningen. I utredningen har man t.ex. undvikit att 

ta med idéhistoriker som Bernt Gustavsson och Sven-Eric Liedman, vilka har författat 
mycket om bildning. Se t.ex. Gustavsson (red.) (2007). 

504 Statens kulturråd (1999) Upptäckarglädje, om museipedagogik s. 6. 
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Museipedagogikens erfarande- och 
meningssammanhang 

…an object or event is always a special part, phase, or aspect of an envi-
roning experienced world – a situation.505 

Ting eller föremål har aldrig någon mening i sig själv, som isolerade enhe-
ter, men alltid som en del av ett större menings- eller användningssam-
manhang. Mening existerar alltid med referens till ett sammanhang,506 där 
tingen definieras av en bestämd användning, av vad vi kan göra med dem. 
För ting är föremål (objects) som behandlas, används, handlas med, gör 
verkan, njuts och uthärdas, mer än de är saker som är kända (known). De-
wey syftar här på ”sakerna” i det primära erfarandet, som jag tidigare refe-
rerat, då vi ännu inte har kännedom eller kunnande om dem. ”They are 
things had before they are things cognized.”507 På så sätt låter sig det pri-
mära, omedelbara erfarandet inte direkt verbaliseras eller återberättas. Men 
om det ges förutsättningar för pedagogiska situationer och meningsskapan-
de kan det utvecklas och leda vidare till reflekterande bildande erfarande.  

Särskilt den senare delen av min forskningsprocess har utgjorts av en 
pendling mellan och sammanflätning av analys av empiriska resultat och 
teoretisk texttolkning. När jag sökt formulera vad de empiriska studierna 
handlar om, i ord och i mer teoretisk betydelse, har jag ständigt återkom-
mit till ord som ”sammanhang”, ”omgivning” och ”förutsättningar”. Sam-
tidigt har jag funderat över vad Dewey ville säga med sina termer situa-
tion, continuity och environment. Speciellt fortskred detta i försöken att 
förstå erfarandeprocessen. På s. 122 skriver jag bland annat följande: ”Er-
farandet finns i ett sammanhang tillsammans med någon eller något.” In-
teraktion mellan organismen (något levande) och omgivning är själva den 
naturalistiska utgångspunkten i Deweys filosofiska tänkande. Sedan i de 
översättningsförsök, från svenska till engelska och från engelska till 
svenska, som hela tiden har karakteriserat skrivprocessen, var det delar 
som, så att säga, började falla plats. Det blev en aha-upplevelse, i den här 
återblicken och omprövningen av de två empiriska studierna, som bokstav-
ligen överensstämde med ordbokens definition: ”…känsla (av upptäckar-
glädje) som åtföljer plötslig insikt i ett sammanhang eller ett problem”.508 
                       
505 Logic: the Theory of Inquiry p. 72. 
506 Democracy and Education p. 270. 
507 Experience and Nature, p. 20-21. 
508 Källa Nationalencyklopedin 

http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O101386 (den 30 april 2009). Just i det här 
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Det svenska ordet ”sammanhang” har flera sinsemellan olika innebörder 
och många synonymer. I ett Deweyinspirerat tänkande hänger dessa inne-
börder samman på ett säreget sätt. 

Jag prövar genom en figur att återge insikten om ”sammanhang” i bety-
delse användningssammanhang, meningssammanhang och i ännu fler be-
tydelser. Figuren ska uppfattas som en tankemodell, ett pågående tänkande 
på två språk, och inte som någon fast kategorisering.509  

 
 

SAMMANHANG 
(context, coherence) 

 
 

 
OMSTÄNDIGHETER KONTINUITET OMGIVNING, KONTEXT 
(circumstances, situation) (alltså att något   (environment) 
 hänger samman)  (context, setting) 

 (continuity, connectedness)  
 
Figur 5. Begreppet sammanhang och dess olika innebörder (inom paren-
tes dess engelskspråkliga motsvarigheter) utifrån en tolkning av Deweys 
filosofi.  
 
SAMMANHANG på svenska kan ha åtminstone tre olika innebörder eller 
dimensioner: OMSTÄNDIGHETER, KONTINUITET, OMGIVNING. 
Inom parentes finns i figuren de ungefärliga engelska motsvarigheter an-
givna, kursiverade inom parentes. De begrepp som Dewey använder sig 
mest frekvent av i sina texter har jag angivit med fetstil: ”situation” och 
”continuity” och ”environment”.  

Till huvuddimensioner OMSTÄNDIGHETER kan dessutom tillfogas 
några ungefärliga synonymerna (som ej är med i figuren): ”villkor”, ”för-
utsättningar” och ”betingelser” och översättningarna ”conditions”, ”pre-
supposition”. Därutöver finns släktskap med ordet ”förhållande”, som kan 
översättas till engelska ordet ”relations”, men även med ”situation”.  

                                                                                                                          
uttrycket är mitt förbehåll mot att erfarande kan motsvaras av upplevelse upphävd – då ju 
aha-upplevelse i denna betydelse är något som leder vidare. 

509 Erfarande som begrepp för Dewey, såsom jag har förstått fenomenet utifrån hans De-
weys teoretiska hantering, är befriat från typologier och kategoriseringar. Det är något 
som kan göra teorin svårare att begripa. I ord plockar han emellertid isär sina resone-
mang och sätter sedan samman dem på nya sätt. 
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I mitten finns ordet KONTINUITET. Jag har visat i min presentation av 
erfarandeprocessen att kontinuitet (continuity) är en oumbärlig underlig-
gande princip. Jag placerade Deweys begrepp ”situation” i dimensionen 
OMSTÄNDIGHETER men det finns även en innebörd av samman-
hängande i situation, dvs. KONTINUITET. Det är också den innebörd 
som jag vill lägga in i pedagogiska situationer. Dessutom finns tid och rum 
inbäddade i figuren. Sammanhangets kontinuitetsinnebörd kommer till 
uttryck t.ex. i museers berättande och berättelser och dramatiseringar, i 
olika processer av erfarande. Historieberättande fyller en funktion av 
”connectedness”, av att binda ihop händelser.510 De har en sammanhangs-
skapande och meningsskapande funktion. 

I den tredje huvuddimensionen OMGIVNING finns framförallt en 
rumsaspekt eller lokalisering med, som inte direkt är relaterad till Dewey 
och begreppet erfarande, men som i museipedagogiken blir betydelsefull. I 
min analys av museipedagogernas beskrivningar, i kapitel 5, av museipe-
dagogik benämns just den andra dimensionen ”omgivning”. Dessutom 
betonas att museipedagogernas handlingar är starkt situations- eller kon-
textberoende. Även det viktiga museipedagogiska begreppet ”plats” kan 
passa in här såsom det diskuteras både i forskningsgenomgångens fjärde 
kulturvetenskapliga kategori (kapitel 3) liksom i ”Museipedagogikens 
dimensioner och metaforer” (kapitel 5).511  

I avhandlingsarbetet ser jag nu att det är insikten om begreppet sam-
manhang i sin mångdimensionalitet som är ett av det viktigaste resultatet. 
Erfarande är unikt och relaterat till ”situation”. Situation som en innebörd 
av sammanhang tycks vara fruktbar att pröva i fortsatt museipedagogisk 
forskning. I museipedagogisk verksamhet kan situationer förstås som rela-
tioner eller möten mellan människor, där deltagarna skapar mening. I pe-
dagogens roll ingår då förmågan att vara med och skapa förutsättningar för 
sådana situationer och ha en känsla för vad som kan leda till växt eller 
växande eller till bildande erfarande.512 Eller som en av pedagogerna ut-
trycker det:  

Museipedagogiken skapar förutsättningar för sammanhängande kunskap.513 

                       
510 Jämför t.ex. Rüsen (2004) Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 105. 

Även begreppet händelse (event) förekommer hos Dewey. 
511 Det som jag dock inte funnit vara så väsentligt i insikten om sammanhang, när museipe-

dagogik ses i ljuset av erfarande, är huruvida museipedagogiken ska ses i termer av mer 
eller mindre institutionaliserad, i betydelse formellt, semiformellt eller informellt. 

512 Jämför Experience and Education, p. 36 
513 Se kapitel 5. 
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I detta korta citat finns ”sammanhang” med i både betydelsen ”förutsätt-
ningar” och sammanhängande dvs. att något ”hänger samman”. Det kan 
betyda kontinuitet i den engelska betydelsen ”connected”. Kontinuiteten är 
det som diskriminerar mellan erfarande som kan kallas bildande, anfördes 
i avsnittet ”Erfarande: bildande och pedagogiskt” i kapitel 6. I analysen av 
ungdomarnas erfarande i utställningen Gränser, i föregående kapitel, dis-
kuterar jag både behoven av och bristen på sammanhang. Om samman-
hanget är knutet till människors liv och utveckling, ett meningssamman-
hang, finns ”förutsättningar” för bildande erfarande.  

I avhandlingen uttrycker jag uppfattningen om att sammanhanget är 
fundamentalt för människors erfarande och likaså för att vi ska kunna för-
stå museipedagogiken och dess uttryck. 

Kommunicerat delat erfarande 

…any social arrangement that remains vitally social, or vitally shared, is 
educative to those who participate in it.514 

I de kommunikativa situationerna i den pedagogiska verksamheten i Grän-
ser och i intervjusamtalen lär sig ungdomarna om och av varandra. De 
berättar om tankar som förstärks och om att man blir säkrare på vad man 
tycker och känner.515 I denna interkommunikation, som Dewey ibland 
kallar den, berättar de om sitt eget erfarande och de gör ett gemensamt 
delat erfarande (shared experience). Om man är intresserad och berörd i 
denna kommunikation, vilket undersökningsresultaten tyder på, så blir 
interkommunikationens och transaktionernas innehåll även de en del av 
var och ens erfarande.516 Det gemensamma delade erfarandet och kommu-
nicerandet av mening visar sig i det man delar, som ungdomarna uttrycker 
t.ex. som:  

– …tankar som kommer tillsammans i gruppen,… 

– …intressant att se vad andra tycker jämfört men en själv,… 

                       
514 Democracy and Education, p. 6. 
515 Jämför kapitel 7. 
516 Jämför Democracy and Education, särskilt p. 186. 
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– …Och sen att de (Gränspedagogerna) inte uteslöt – för att i många såna 
här grejer så är det nästan att man anar att man leder dom in på en väg. Här 
tycker jag att man har låtit grupperna liksom få välja. Vi har fått säga vad 
vi tycker, fått se att alla tycker olika. Och det var väl lite det som det hand-

att forskning inom kul-
turområdet (utan närmare specificering) är:  

                      

lade om.517  

Erfarande såsom det kommer till uttryck i citaten skulle man med stöd av 
Dewey kunna betrakta som att det får en berikande och expanderande kraft 
på grund av den metod genom vilket det nåddes.518 Jag menar också att 
citaten indirekt har något att berätta om synsättet på besökarna i utställ-
ningen Gränser. Om det i situationer i utställningar och museer finns möj-
lighet till gemensamt delat erfarande så skulle besökare istället kunna 
benämnas som deltagare. Med deltagare menar jag då att vara delaktig i ett 
sammanhang. Jag har propagerat för ett aktörsinriktat synsätt på museipe-
dagogisk verksamhet genom att starkt betona de kommunikativa och de-
mokratiska dimensionerna. Generellt har jag kallat en person som ”besö-
ker” museer och utställningar för ”besökare” vilket är en vanlig svensk 
term – men som inte säger något om vad som händer, i handling. Termen 
är bättre än ”publik” och framförallt jämfört med ”åskådare”. Men opti-
malt skulle termen kunna ersättas med ”deltagare” i de fall det på museer 
och i utställningar förekommer ett erfarande som kan leda till bildning. 

Den framväxande museipedagogiska forskningen skulle även den kunna 
ske mer i form av ett gemensamt delat erfarande. Den aktuella forsknings-
litteraturen av relevans för museipedagogik handlar en hel del om ideal, 
trender och visioner, men mindre om förverkligande i museipedagogisk 
verksamhet. Museipedagogiska exempel på begrepps- och idéplanet behö-
ver knytas ihop med museipedagogiska uttryck i konkret handling, i ge-
staltning av museipedagogik. Och vice versa.  

Parallellt med den nya kulturutredningen har en särskild utredare, en 
museikoordinator, arbetat med att se över vissa frågor inom museisektorn. 
I betänkandet som nyligen presenterats, och som för övrigt handlar tämli-
gen lite om museipedagogik, talas en del om forskning för kulturområdets 
behov. Utredningen bedömer att behovet för forsknings- och utvecklings-
insatser är stort i museisektorn.519 Det sägs också 

 
517 Citat från ungdomarnas utsagor i studien som presenteras i kapitel 7. 
518 Jämför Experience and Nature, p. 5. 
519 SOU 2009:15 Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat, s. 74. 
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…splittrad i många och små miljöer utan överskådliga inbördes samman-
hang. Fältet är lämpat för en typ av tvärvetenskapliga forskningsinsatser 
som är svåra att finansiera inom nuvarande system.520 

För att belysa angelägna frågor om bildning, erfarande och lärande på mu-
seum fordras fördjupade studier av aktörer i olika pedagogiska möten. För 
att kunna förstå museipedagogiken behövs även mer kunskap om det histo-
riska sammanhanget och om de historiska rötterna. Det betonar även Ge-
orge E. Hein i en av sina artiklar: 

…museum educational work needs to focus on it's roots and its unique op-
portunities: the exploitation of the educational potential of the stuff of the 
world, the phenomena we can exhibit, illustrate and use as educational 
tools.521 

Om det museipedagogiska kunskapsområdet blir föremål för forskning kan 
den vetenskapliga grunden börja byggas – vilket är ett av kriterierna på en 
profession. Exempel på sådana strävanden finns bland yrkesområden som 
innehas av t.ex. sjuksköterskor och socialarbetare, områden som har en 
tvärvetenskaplig bas. Om det är viktigt att museipedagogyrket blir en pro-
fession, med en akademisk professionsutbildning, och att museipedagogik 
och pedagoger vinner erkännade, så krävs också forskning kopplat till de 
museipedagogiska verksamheterna. Sådan forskning kan bidra till utveck-
lande av en adekvat kunskapsgrund.  

I en utveckling av kommunikativa referensramar för museipedagogik 
behöver man ta hänsyn till bidrag och förståelse som utvecklas från många 
olika perspektiv och aspekter. På pedagogik som vetenskap ställs ofta krav 
att både vara en vetenskap om och för en pedagogisk praktik eller verk-
samhet. De dubbla kraven formar även mitt museipedagogiska avhand-
lingsarbete. Deweys teorier ger input både för en utveckling av museipe-
dagogisk forskning och ger möjligheter till en utveckling av museipedago-
gisk verksamhet. För mig har forskningsarbetet bäring på en pedagogisk 
praktik, som i tillämpning kan vara till förmån för såväl museers besökare 
och pedagoger som beslutsfattare. I avhandlingen ges incitament till hur ett 
pedagogiskt medvetet tänkande, bland annat med hjälp av begreppet erfa-
rande, skulle kunna integreras i museers egna verksamheter. Det ser jag 
som en angelägen forskningsfråga att fortsätt utforska. I min översättning 
av Dewey har jag sökt hålla mig så nära det som jag tolkat som hans avsikt 
med olika begrepp och resonemang. I ett fortsatt relationellt vetenskapligt 

                       
520 a.a. s. 69. 
521 (www.lesley.edu/faculty/ghein/papers_online/nisen_2001.html den 14 maj 2006) p. 10. 
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arbete, i ett nästa steg, skulle begrepp som t.ex. habits och growth kunna 
relateras t.ex. till livssammanhang eller livsvärld och kunna ge en ännu 
större museipedagogisk relevans. 

Museipedagogik är (ännu) inte etablerat som ett vetenskapligt ämne. 
Således saknas i stor utsträckning gemensam terminologi, referensramar 
och perspektiv. I det ljuset anser jag att det ställs särskilt höga krav på att 
diskutera de begrepp vi söker formulera och utveckla inom museipedago-
giska kunskapsområden, begrepp som endast kan utvecklas i relation till 
andra begrepp. I en sådan diskussion menar jag att ett öppet, tolkande, 
prövande, pragmatiskt perspektiv kan vara fruktbart. I motsats till en tradi-
tionell eller encyklopedisk vetenskapssyn, som var dominerande i själva 
institutionaliseringen av museer, finns alternativ i den relationella veten-
skapssynen, där kunskap skapas och omskapas hos och mellan människor i 
ett kommunicerat delat erfarande.  

Om museipedagogik ska utvecklas till en vetenskap behöver ett språk, 
en vokabulär, och en begreppsapparat skapas och gränsdragningar göras. 
Huruvida begreppen fungerar kan bara värderas i sammanhang och situa-
tioner då de används – i ett kreativt gemensamt och delat erfarande.  

Det finns också goda skäl att hålla med Stephen Weil att, i kontrast till 
marknadsinriktade effektstudier, formulera och klargöra hur museer kan 
bli mötesplatser för meningsskapande som: ”…actively support and facili-
tate a range of human experience.”522 För detta behövs en mer användbar 
vokabulär, bättre språkliga uttryckssätt, för att kunna formulera de goda 
saker som museer kan vara med om att utveckla:  

What we lack is not confidence but a more useful vocabulary, not a vis-
ceral sense of the good things that museum can make happen but a better 
means to make that sense articulate.523 

Och till sist, det allra viktigaste med det språk som skapas och omskapas är 
att det är ett levande språk som ständigt utvecklas beroende på vilka fort-
satta museipedagogiska frågor vi ställer i den kontinuerliga museipedago-
giska dialogen och utvecklingen av kommunikativa referensramar.  

                       
522 Weil (2002) p. 70. 
523 a.a. p. 97-98. 
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Summary  

Museum Education and Experience 

Purposes 
Museum education is a very complex knowledge field of various meanings 
and it has to be clarified. Research within the field is insufficient and has a 
scarcity of elucidating concepts. In this thesis the essential concepts are 
museum education and experience. The thesis is intended to contribute to 
development of communicative frames of references for museum educa-
tion. This ambition includes three main routes: 
 
– to examine if museum education can be more visible, delimited and dis-

tinct by critically analyzing relevant texts about museum education and 
an earlier empirical study (especially chapter 2 to 6),  

– to discuss what young people experience when they visit an exhibition 
and what they after some time can tell about the benefits of the visit 
(chapter 7), 

– to examine if my theoretical inspiration from interpretation of John 
Dewey can be fruitful in development of museum educational discussion 
and museum education as a knowledge field (especially chapter 4, 6 and 
8). 

 
The third route is the most significant thoroughfare. Through this I try to 
show how my understanding of Dewey’s thinking has inspired my at-
tempts to specify museum education as a concept, highlighting its possi-
bilities, and also to deepen my theoretical perspective. In this intention the 
main focus is on interpretation of Dewey’s concept experience. 
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Material and Methods 
The sources of relevance for orientation and selection, in the survey of 
literature, are both printed and web-based and are limited to documents 
and publications in English and Scandinavian languages. I have also 
searched for the concept experience (together with the Swedish words 
erfarande, erfara and erfarenhet) in literature of significance for my re-
search. While writing the thesis in Swedish an essential phase has been the 
laborious translation of words and explanations into a Swedish compre-
hensible language.  

Two of my own empirical studies are discussed in the thesis. In the first, 
a questionnaire was answered by 113 Swedish museum educators. The 
questionnaire was distributed to all members in an association for museum 
educators (FUISM = Föreningen för undervisning i svenska museer.) 
Above all it contained open questions about their ideas and understandings 
of museum education and their educational work.  

In the study about the educators’ ideas and understandings of museum 
education, as well as in the survey of literature, I have not investigated the 
education in specific museums or exhibitions. The purpose was rather to 
try to give a general picture of museum education. This picture is comple-
mented by a second empirical study consisting of case studies about young 
people’s experiences in relation to a specific exhibition and project called 
Gränser (Boundaries).  

Theoretical Approach 
In the dissertation, as well as during the whole research project, I have all 
the time alternated between theoretical progression, influences from other 
research literature and my own empirical results and reflections. In a 
pragmatic perspective concepts are regarded as working tools intended for 
deciding and clarifying different problems. Concepts as such have no ab-
solute or definitive meaning. How they function and how sufficient they 
are can only be valued in situations in which they are used – creative and 
critically. That may be in discussions about museum education or in em-
pirical studies of museum education.  

Both in Sweden and internationally there are vagueness and sometimes 
contradictions about what is meant by some of the central concepts in and 
for education; learning, communication, Bildung, experience etc. In litera-
ture related to museum education, “education” is often said to be restricted 
to formal settings like schools and is often replaced by “learning”, a word 
that has begun to be adopted also in working life and everyday life, espe-
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cially signifying “life long learning”. In this thesis I myself use “educa-
tion” in a broader sense including learning, growth, fostering, pedagogy, 
formation and cultivation. The Swedish word “bildning” (Bildung) has no 
exact equivalence in English. It can preferably be translated to education, 
culture or formation. 

Much of the theoretical reasoning in this thesis can be recognized in 
other scientific educational documents where other terms and concepts are 
used, but without reference to Dewey. There are affinities within traditions 
like phenomenology and hermeneutics, with focus on human’s everyday 
practice, and also within socioculturally oriented approaches with roots in 
cultural-historical psychology and action theories. This recognition I leave 
to the reader and will mainly keep to sources related to Dewey. 

Another standpoint in this thesis is that museum education appears, 
above all, in encounters between visitors and museums/exhibitions. I re-
gard the encounter as something continuous, progressive and action ori-
ented. In the encounter museum education is used and applicable.  

Exhibitions can be considered as the chief educational form in muse-
ums. An interesting educational question is what narratives are constructed 
and communicated in exhibitions and other activities in museums. Mu-
seum education is in many respects a matter of making museum and exhi-
bitions accessible for visitors – a matter in which the museum educator can 
play a crucial part. The formation of museum education and the encounters 
are dependent of various circumstances, possibilities and limitations on the 
levels of politics, structure and profession.  

The frame of reference and the theoretical standpoints in the thesis in-
clude a critical pragmatic approach to knowledge. Knowledge is created in 
action, it is changeable, and is there for solving problems and guiding us in 
further actions. Knowledge is depending on its cultural and social context 
– it is contextualised. Our experience of the past is connected with how we 
treat and live through problems in our present time and how we solve them 
towards the future. The temporal aspect – that past, present and future are 
connected – is characteristic of John Dewey’s way of thinking about 
knowledge and also about experience, with the help of words like inter-
action and trans-action. The standpoint is to regard knowledge and mu-
seum education as both meaning and action, and like Wittgenstein 
(1953/1992) assume that the meaning of a word is its use in an activity. 

The Educational Role of Museums 
One of the chapters is intended to show the complexity of approaches to 
museums and their roles. In the museum world one often speaks about 
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museums having several roles or duties: acquiring, conserving and exhibit-
ing. Sometimes the duty of researching and communicating is added. In 
ICOM Statutes 2007, article 3, the following are stated:  

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

Above all it is in the roles of exhibiting and communicating that museum 
education is reflected. However, the educational role continues to be am-
biguous. Some refer to this role as a purpose for the museum as a whole, 
while others define the role as museum education and thereby refer to the 
work carried out by specialist museum staff (cp. Hooper-Greenhill, 2007). 
This thesis alternates between both these ranges of meanings since the 
concept of museum education can be elastic. The educational role of mu-
seums encompass educational practices and activities, those are complex 
and diversified. In a broad sense it can be argued that everything that con-
cerns or affects visitors is of importance to museum education. The educa-
tional role of museums covers the whole spectrum of educational actions – 
from ideas to evaluations.  

In sources describing the historical development of museums I have not 
found much about such things that can be called museum education or 
what museum visitor encounter or take part in. Besides the shortage of 
literature of relevance for and about museum education, museums and 
their activities become more diversified in both shapes and contents.  

It is mainly from the 1960s, and on, that museums develop their public 
field of activities. The educational forms of exhibitions develop and activi-
ties for children expand. A number of tendencies of change coincide in 
time, among others the question about the professionalization of museum 
education – at least in Sweden. Descriptions of what museum education is 
and could be have consequences for how one regards the profession mu-
seum education. In my licentiate thesis (Ljung (2004/2008) I compared 
criteria that researchers in social science ascribe to profession with my 
results from the questionnaire to Swedish museum educators:  
– The profession has a scientific foundation, including a professional lan-

guage. / No, the museum educators do not have this (yet) and demands 
for them having specific education are rare.  

– The profession has some kind of authorization. / No, not museum educa-
tors. 
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– The profession has ethical guidelines including system of sanctions. / 
No, but ICOM Code of Ethics for Museums, 2006, could be specified for 
different professions in the museum. 

– Professional autonomy. / The educators’ freedom of actions varies. Inde-
pendence and freedom in the occupation are something that some of the 
educators mention in their descriptions of their occupations. “Freedom 
under responsibility”, is one of the expressions. But it can also be dis-
cussed how independent, or autonomous, the museum educator is in rela-
tion to other occupational groups. 

Extended Research Perspectives of Museum Education  
Different approaches to museums and changes in culture and society influ-
ence the research of museum education. An expanded concept of museum 
and the flexibility within and between several scientific subject areas are 
additional circumstances that make the research of and in museum educa-
tion even more complex. 

As far as museum education in the Western World is concerned, espe-
cially in USA and Great Britain, the role and status of education as an in-
dependent professional speciality in museums and galleries have moved 
from the marginal to the centre. The educational role is more and more 
regarded as a key tool for development in museums and my impression 
from several research sources point towards a greater emphasize on visi-
tors, education and learning as meaning making processes. In recent re-
search literature there is much discussion regarding the transformation 
from centring on objects and collections to accentuating visitors and their 
experiences: “From being about something to being for somebody” (Weil 
2002, p. 28).  

From a general point of view it has been difficult in my research survey 
to discern the theoretical basis of practitioners and research. To the extent 
that a theoretical ground is perceptible there are several different direc-
tions. Taken together it can be stated that the constructivistic and sociocul-
turally approaches to learning are dominating the international research on 
museum education. Further, it can be said that the paradigm of meaning 
making starts to replace the traditional paradigm of culture transmission in 
perspectives and investigations of what happens in the encounter between 
visitors and museums. Nevertheless the concept of meaning making is 
sometimes used in an ill-founded way: “…the concept is more an assem-
blage of intriguing ideas and provocative experiments than a coherent and 
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comprehensive theory with clear implications for practice.” (Rounds, 
1999, “Meaning making: a new paradigm for museum exhibits?” In Ex-
hibitonist 99 vol 18.) John Dewey wrote as early as 1916 about meaning 
making:  

When things have a meaning for us, we mean (intend, propose) what we 
do: when they do not, we act blindly, unconsciously, unintelligently. 
(Dewey, 1916, Democracy and Education p. 29) 

In the literature, of relevance for museum education, produced in the last 
years, there is a big gap between, on the one hand, theoretical history of 
ideas and also philosophical research text, and on the other hand literature 
similar to handbooks. In the handbooks – scientific perspectives are un-
usual and they can be distinguished by undertones of “you ought to do it 
this way”. In both types of literature the empirical studies of existing edu-
cational practice or activities often come from other printed sources or are 
based on the authors own more or less subjective judgement in relation to 
ideals, trends and visions. Some literature is of a speculative character 
rather than theoretically grounded. The literature almost exclusively re-
flects a Western World.  

Articles in scientific journals, within the field of museums, are primar-
ily written by researchers in natural science and art, in a wide sense. Arti-
cles, over all, are related more to science and art museums than other mu-
seums.  

The most remarkable, in the results of my research survey, is that re-
search on museum education and museum studies, in a broad sense, has 
become more and more interdisciplinary. It can be concluded in relation to 
my research questions that the critical literature review has not made mu-
seum education more visible, delimited and distinct. Instead research of 
relevance for museum education has been more diversified and is spread in 
many directions. It has been ramified into several different interdiscipli-
nary knowledge fields and has been more difficult to discern. 

Dewey and a possible theoretical ground for museum 
education 
Many of the problems that Dewey dealt with in his philosophy, or was 
engaged in otherwise, are such questions that are significant for museums 
and museum education. Dewey had a wide integrating idea about educa-
tion and this is something of what has inspired me in my research. There 
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are three motives for why I mean that Dewey’s ideas are well worth to 
build upon in research of and practice in museum education. 

The first motive I would like to call a pragmatic educational compre-
hensive view. In Dewey´s educational theories there are both a perspective 
of society and a perspective of the individual. According to a pragmatic 
perspective truth is not accepted as something fixed or taken for granted. 
Truth is something that changes with cultures, or dissolves in the develop-
ing of cultures, and can be a “result” of ongoing efforts to understand dif-
ferent phenomena. Dewey refuses to regard the world dualistic. Unlike 
unempirical philosophy he does not consider that action can be separated 
from material, subject from object, thought from action, theory from prac-
tice, aims from ends, facts from values, or consciousness from body. In-
stead these should be regarded as an integrated unity. If museum education 
can be seen in a similar way as Dewey museum education can include 
such a clear knowledge base as for instance George E. Hein is asking for 
in Learning in Museum (1998). Pragmatism is not a prescription for educa-
tional research or educational practice. It does not offer directions. More 
than theory pragmatism is a mode of action and an attitude – in the way 
that I use and interpret pragmatism. The attitude is humanistic and reflect-
ing, where the essence is the human´s potential and possibilities but also 
responsibility for the society that we want to create and live in.  

The communicative dimension is fundamental in museum education, in 
the encounter between visitors and museums, just as in all educational 
activities. Here I do not mean communication as transmission. On the con-
trary, communication in the spirit of Dewey means: communication in a 
common understanding. In optimal educational meaning making situa-
tions, where communication is essential, one has to assimilate, imagina-
tively something of another’s experience in order to tell him intelligently 
of one’s own experience. (Dewey, 1916) 

Democracy is closely associated with communication, in the ethical and 
educational ideal that Dewey desired. In that way Dewey is also relevant 
in relation to museums democratic mission. Dewey´s social ideal of de-
mocracy is not so much a constitution, or a matter of voting procedure, as 
it is a social spirit and a mutual relation to social arrangements within a 
community. Even if Dewey himself did not use the term participatory 
democracy, in characterizing his general theory of democracy, the term 
catches the faith and essence in democracy as a way of life, in cooperation 
with others on a basis of tolerance and equality. “A democracy … is pri-
marily a mode of associated living, of conjoint communicated experience.” 
(Ibid. p. 87) 
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Dewey has inspired me with his understanding of experience. His con-
cept experience describes many significant aspects of the nature of experi-
ence. It can be individual but ultimately social and shared. Experience is, I 
mean, a dynamic and holistic concept. It covers thinking and feelings as 
well as ethics and aesthetics. Experience goes beyond the popular word 
upplevelse (one of the Swedish translations) in museums and the stereo-
typed words learning and knowledge in schools and teacher education. 
However both upplevelse, learning and knowledge can quite well be un-
derstood by Dewey’s concept of experience. In Democracy and Education 
he writes: “On the active hand, experience is trying – a meaning which is 
made explicit in the connected term experiment. On the passive, it is un-
dergoing. When we experience something we act upon it, we do some-
thing with it; then we suffer or undergo the consequences.” (p. 139) Ex-
perience is continuing and contextual. It is the connection between primary 
and reflective experience, the transaction between the individual (the visi-
tor) and the environment (museum) that I find so challenging to discover. 

The Museum Educators  
Museum education in practice includes many different intentions, actions 
experiences and reflections. The museum educators describe museum edu-
cation in many various ways in my questionnaire study. I have categorized 
most of the results into five analytical dimensions for museum education. 
These dimensions can be seen as museum education in a nutshell. The first 
dimension is the material ground; objects, exhibitions, art, collections, 
tangible cultural heritage. The second dimension is the environment; the 
place, the sitedness, the museum and even ancient monuments are men-
tioned. The educators’ active actions constitute a third significant dimen-
sion: action. The most common word here is the Swedish word “för-
medla”, which can be translated to mediate or more likely to impart 
knowledge to somebody. But in this dimension we can also find other in-
tentional verbs like: bring to life, inspire, make accessible, narrate. On the 
other hand the common word in school – teaching is unusual. The educa-
tors often describe their educational “bridging role” in expressive meta-
phors: “the link between exhibition and visitors” or they want “to give 
children the key that opens the room of knowledge”. In their definitions of 
museum education, and also in the action dimension, the basis is often 
their own roles in the museum. The fifth dimension consists of the purpose 
or the intentions of their actions. With Dewey we can name this dimension 
“consequences of museum education”. It includes what visitors are sup-
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posed to acquire through museum education: knowledge, experience, curi-
osity, interest, fantasy, joy etc.  

The Visitor Perspective 
In my study about young people’s experiences in relation to an exhibition 
the visitor perspective is focused. The main intention was to check if the 
concept “experience” could be used as a research tool. The material from 
case studies, altogether twelve, contains observations of young people (age 
15-19 years), together with their school classes and a teacher, visiting the 
exhibition and taking part in the workshops, followed by an interview with 
two to four young people from each class. After about two months I made 
a follow-up study by sending mail to them (31 girls and boys) asking some 
questions about boundaries and their experience in relation to exhibition 
and the educational activities. Furthermore, some of the accompanying 
teachers also answered a questionnaire. 

I look upon experiences as a process of trying and undergoing, from 
primary to secondary reflective experiences. The exhibition created many 
important questions and thoughts and the youth were much affected by the 
pictures in the exhibit. They very much appreciated being active together, 
to have joint engagement and taking standpoints in the workshops. To 
some degree they reached a conjoint communicated experience.  

By using my interpretation of Dewey’s concept experience in this em-
pirical study conversation and participation, above all, are proved to be 
important conditions for praiseworthy processes of experience. Here the 
recurrent theme for museum education – communication and democracy – 
becomes apparent. The young people´s desires and abilities to verbalize 
their experiences appear especially when they have been emotionally af-
fected, particularly by the pictures in the exhibition, or when they have 
been challenged by something strange or surprising, or when they try to 
make standpoints. But there is also much that indicates that what is af-
fected or challenged in the processes of experience need to be related to 
the young persons own actions and world of experience if reflective ex-
perience shall go on. Experience that leads to growth need time, continuity 
and fruitful situations.   

Experience and Museum Education 
Museum education is placed in a field of tension between traditions and 
renewal, between durability and new challenges. Renewal and new chal-
lenges is furthermore, to a great extent, about museums attitudes towards 
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technology, increasing amounts of information, efficiency, globalization, 
marketing etc.  

What visitors or participators encounter or experience in museums is 
very different. The transaction between visitors and exhibitions, objects, 
arts etc. changes the experiencing person as well as what is experienced. 
The experience depends on the environment and the visitors’ wishes, 
needs and habits. What happens in the encounter is named in several ways: 
meaning making, interpretation, mediation, communication – expressions 
that largely can be included in the concept experience. Museums as meet-
ing places and contact zones (cp. Clifford, 1997) can make experience 
possible, it can be “…a potentiator of experience where public and private, 
subject and object, meet, the museum converges with public art by fusing 
things with thought, and thought with action that merges into a public 
world.” (Hilde Hein, 2006) In the encounter with something new, different 
or strange growth and development can be possible.  

From my theoretical perspective I see an affinity between communica-
tion, education and democracy. Communication is at the core of museum 
education. From my theoretical readings, research literature and my em-
pirical results the context of museum education get three crucial and over-
lapping meanings. One is the meaning or aspect as environment – as a 
prerequisite for the visitors’ transactions and experiences. The second 
meaning is context as circumstances, conditions or situation. But I have 
also considered a third meaning of context that will be more and more 
important in a globalized world. It can be named continuity or connected-
ness. This dimension also has affinity with community. All three crucial 
meanings of contextualized museum education have something to do with 
space, place and time, words that also can be discovered in Dewey’s ex-
tensive text production. 
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Till ungdomarna som besöker utställningen Gränser och deras 
målsmän! 
 
 
Jag heter Berit Ljung och är forskare. I höst gör jag en studie av pe-
dagogiken i utställningen Gränser. Jag kommer att vara med under 
några ungdomsgruppers besök av utställningen samt ha ett efterföl-
jande samtal med några av ungdomarna – cirka 30 minuter – om-
kring deras uppfattningar av utställningen.  
 
Ungdomarna och pedagogerna kommer givetvis att vara anonyma 
och inte nämnas vid namn i den rapport som jag senare kommer att 
skriva. 
 
Om det är någon av ungdomarna som inte godkänner att vara med i 
studien ber jag Er anmäla detta till den lärare som följer med till 
utställningen eller direkt till mig. 
 
Och om Ni undrar något om studien så hör gärna av Er till mig. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Berit Ljung 
berit.ljung@lhs.se 
tel. 08-750 67 54 
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