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Sammanfattning 

Vad lär vi i olika museirum? Hur ser den pedagogiska potentialen ut i museimagasin 
jämfört med i utställningsrum? Hur fungerar interaktion och kommunikation mellan 
objekt, rum och människa i olika rum i museimiljö? 

Denna uppsats behandlar dessa frågor. Empirin utgörs av en enkätstudie utförd vid fem 
museer i Sverige samt två utställningsanalyser utförda vid två av museerna, belägna i 
Stockholm. Relevant litteratur i museologi, museipedagogik, didaktik och pedagogik 
har behandlats.  Forskningsansatsen är didaktisk, jag vill undersöka hur undervisning 
och lärande kan konstitueras i skilda museimiljöer. 

Resultatet visar att de didaktiska ansatser som finns, både när det gäller undervisning 
och lärande i magasinsmiljö och i utställningsmiljö, är intimt förknippad med det 
museologiska uppdrag som är förhärskande vid Sveriges museer. Frågor kring lärande 
relateras genomgående till vilket uppdrag museerna har i stort kring bevarande, 
insamling och visande av museiföremål. Detta uppdrag uppvisar vissa likheter museerna 
emellan, men olikheterna härvidlag är större, beroende av de undersökta museernas 
skilda storlekar, skilda ämnesområden och skilda uppdrag.  

 

Nyckelord: museologi, didaktik, museipedagogik 



 

 

Förord 
 
När jag under hösten 2007 började undersöka förutsättningar för magasinspedagogik 
vid Armémuseum på ett teoretiskt plan, så anade jag föga var detta undersökande arbete 
skulle leda mig. Det blev en resa, som ännu inte nått sitt slut. Jag har dock i och med 
framläggande av denna uppsats gjort ett delstopp. Det har blivit en exposé över vilka 
mål och frågor man ägnar sig åt inom museipedagogik i synnerhet och 
museiverksamhet i allmänhet i vår samtid, och det är min förhoppning att hela det 
arbete jag lagt ner på studien denna vår ska inspirera till vidare forskning och praktisk 
verksamhet vid landets museer.  
 
Anders Lagheim, Högdalen i maj 2012 
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1. Inledning 
 
Föreliggande arbete utgör en jämförelse av lärande miljöer i olika museirum; 
magasinsrum och utställningsrum. Uppsatsen utgör examensarbete i kursen Museer, 
utställning och lärande och är uppbyggd som en komparativ pedagogisk studie av 
magasinsrum och utställningsrum. Avsikten är att undersöka vilka förutsättningar för 
lärande som finns i skilda museimiljöer, samt hur de olika rummen uppfattas ur olika 
perspektiv.  

 
1.1 Magasinspedagogik och min yrkeserfarenhet 
 
Under perioden 2006-2007 var jag anställd i projektet Bruka och gallra vid 
Armémuseum som projektmedarbetare. Arbetet där syftade till en total inventering av 
museets föremål, med fotografering, tillståndsbedömning och i vissa fall digitalisering. 
Samtidigt diskuterades under projektets gång tillgänglighetsfrågor: Hur ska samlingarna 
presenteras på Internet? Kan man gallra ut föremål, och under vilka premisser? Hur ska 
samlingarna kunna visas i en magasinsmiljö? 
 
I de olika rumsliga miljöer som jag studerat tas många pedagogiska förutsättningar ofta 
för givna. Exempelvis finns vid Armémuseum en utbredd uppfattning bland personalen 
att man bedriver ett folkbildande arbete i sina utställningar, och i sin dramapedagogik.1 
De utställningar som skapades i den stora ombyggnaden 1993-2000 inbjuder till en 
dramatiserad pedagogik, vilket man också utnyttjat. Denna folkbildande strävan 
genomsyrar även det arbete som bedrivs vid Samlingsenheten (sedan 2008 benämnd 
Föremål och fakta), även i magasinen. Det sker också ett tätt samarbete mellan 
enheterna, bland annat vid utställningsproduktioner. I magasinen är dock de fysiska 
förutsättningarna för pedagogisk verksamhet diametralt motsatta. Istället för eleganta 
scener återskapande historiska skeenden, konstnärligt utformade kopior av vapen, 
rustningar och uniformer, så liknar magasinsrummet vilket rum för förvaring av olika 
objekt som helst. Ska magasinen visas för allmänheten så ställer det naturligtvis krav på 
att fundera kring hur detta visningsarbete ska gå till. 
 
Jag hör hemma i den skoldidaktiska traditionen, och teorier kring 
undervisningsmodeller från skolans värld vill jag använda i en museikontext. Jag är 
främst inspirerad av den reflektiva skoldidaktiska teorin, där både läraren och eleven ses 
som deltagande i undervisningsprocessen.2Anledningen till detta är bland annat att jag 
har min pedagogiska skolning från skolan, teoretiskt och praktiskt. Än viktigare är dock 
att jag anser att det folkbildande uppdrag ett museum bör ha i stora delar sammanfaller 
med skolans uppdrag. De yttre faktorerna är olika. I klassrummet blir stoffet gärna 
                                                      
1Forssberg, Anna Maria m fl, Vems är historien? Rapport från nätverket historia, museer och 
demokrati 2005-2006, s 27-28. Rapporten beskriver hur historiebruk och demokrati fungerar vid ett 
antal museer i Stockholm. Vid Armémuseum lyfts den dramatiska visningen fram som en del av en 
folkbildande tradition och folkrörelsetradition fram.  

2 Uljens, Michael, Didaktik, 1997, s 174 ff 
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abstrakt i exempelvis historieundervisning, medan museet i detta sammanhang står för 
konkretionen i sina möjligheter att visa historiska föremål och miljöer. Denna 
konkretion torde vara än större i ett museimagasin, där föremålen inte skyddas av glas 
och iscensättning. Det finns givetvis också en skillnad i urvalet av subjekten. 
Grundskolan är obligatorisk, till museet kommer många av fri vilja. Jag tror dock att 
skolan, med den kombination den har av praktisk pedagogisk verksamhet och teorier 
anknutna till denna verksamhet, är viktig för utvecklingen av såväl teoretiska som 
praktiska perspektiv i museipedagogiken. Här finns goda möjligheter till 
”korsbefruktning” av två olika pedagogiska fält med många beröringspunkter. 
 
Som museipedagog med lång erfarenhet av att visa museiföremål för olika målgrupper 
intresserade jag mig för de ovan nämnda frågorna i allmänhet, och så småningom för 
den sistnämnda frågan i synnerhet - hur ska museisamlingar i magasinsmiljö kunna 
visas för allmänheten i en museimiljö? 

När jag började jämföra utvecklingen av publikt arbete i magasinen på annat håll i 
Sverige och internationellt med den som skedde vid Armémuseum, så kunde det 
konstateras att visningar av magasin för allmänheten sker och har skett under flera år. 
Jag återkommer till exempel på denna utveckling av publika magasin i avsnitt 2. Den 
pedagogiska verksamhet som bedrivs med utställningar och möten med publiken i mer 
traditionella museipedagogiska sammanhang har analyserats teoretiskt och metodiskt. 
Men denna analytiska och teoretiska förankring saknas i allt väsentligt när det gäller de 
pedagogiska implikationerna för publikt arbete i museimagasin. Här finns en 
forskningslucka att fylla. 

Studien breddas nu till att omfatta flera museer runt om i landet. Jag har valt att 
fokusera på museirummen som en lärandemiljö. Mitt intresse ligger nu på att undersöka 
hur interaktion och kommunikation sker mellan rum, objekt och människa i de två 
nämnde typerna av museimiljöer. På så sätt vill jag med denna ansats som utgångspunkt 
undersöka hur lärandet går till.  
 
1.2 Syfte och problemformulering. Forskningsfrågor 
 
Mitt huvudmål med undersökningen kan formuleras i följande fråga:  
 
Vilka är de olika möjligheterna för lärande i magasinet respektive utställningsrummet? 
 
För att specificera problematiseringen delas huvudfrågan in i två underfrågor: 
 
1. Hur representerar föremålen i rummet detta museum? 

2. Hur kommunicerar vi i detta rum? 
 
De två frågorna har ett museologiskt perspektiv (1) och ett didaktiskt perspektiv (2) som 
utgångspunkt. 
 
Syftet med hela undersökningen är att undersöka förutsättningarna för hur lärande kan 
gå till i olika museimiljöer, med utgångspunkt i museernas  tredelade uppdrag; samla, 
vårda och visa. I nästa avsnitt förs ett fördjupat resonemang kring detta uppdrag.  
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1.3. Vad är ett museum, vad är ett magasin, hur kan man bedriva publikt arbete i 
magasin? 
 

Vad är ett museum? Enligt International Council of Museums (ICOM) så definieras ett 
museum enligt följande: 

       Museer bevarar, tolkar och visar människans kultur- och naturarv3 
ICOM är en internationell sammanslutning för museer, och verkar för att upprätta en 
likartad standard inom olika museiområden. Arbetet bedrivs främst i olika nationella 
och internationella kommittéer, det finns exempelvis 30 internationella kommittéer, som 
organiserar utvecklingen hos museer inom olika specialområden. International 
Committee for Education and Cultural Action (CECA) samlar museipedagoger, 
utställningsproducenter, kuratorer, kommunikatörer och annan museipersonal med 
utåtriktade uppgifter från 85 länder. 4 Kommittén vill lyfta fram pedagogiska frågor 
inom ICOM:s centrala planarbete, och är en av de äldsta och största kommittéerna inom 
ICOM. Flera av de övriga kommittéerna har ett starkare föremålsfokus, samt inriktning 
mot kulturarv och konservering av museiföremål. Det finns också flera kommittéer som 
organiserar utvecklingsarbete för museer inom specialområden, som exempelvis 
militärhistoriska museer (ICOMAM).  
 
I Sverige har ett museum beskrivits som en mötesplats, där människor i ett kreativt 
forum träffar varandra.5 Det rör sig om människor ur olika grupper, där de har olika 
kunskaper och erfarenheter. Ett museum blir också en plats för möten mellan olika 
ämnen, mellan olika tankar, idéer och synsätt. Det mångsidiga arbetssättet är vidare 
något som kännetecknar ett museum. Ett museum är samtidigt en kunskapsbank, en 
forskningsmiljö, ett lager, en kunskapsförmedlare och en underhållare.  
 
Men hur ska man i ett praktiskt och pedagogiskt arbete kunna integrera traditionellt 
mindre publika delar av en museiverksamhet, hur ska allmänheten kunna få tillträde till 
föremålen och magasinsrummen? I en statlig utredning beskrivs hur publiken bör 
beredas tillträde till samlingarna i högre grad än tidigare.6 Ett motiv till detta är att 
många samlingars bevarande finansieras med skattemedel. Detta sätts i motsats till de 
bevarandesvårigheter ett ökat publiktryck skapar för samlingarna. Utvecklingen av 
studiesamlingar kan här vara ett alternativ, där publikens tillträde till samlingarna 
kontrolleras. Hänsyn kan då tas till både publika behov, tillgänglighet till samlingarna, 
och bevarandefrågor.   
 
Samma utredning betonar också att den digitalisering som skedde av flera stora 
museisamlingar i Sverige under Accessprojekten 2005-2009 hade en medborgarnytta i 
fokus.  
                                                      
3 http://icom.museum/what-we-do/professional-standards/code-of-ethics/1-museums-preserve-
interpret-and-promote-the-natural-and-cultural-inheritance-of-humanity.html#sommairecontent 
(2012-04-12)  

4 http://icom.museum/who-we-are/the-committees/international-committees/international-
committee/international-committee-for-education-and-cultural-action.html (2012-05-01) 
5 Palmqvist, Lennart & Bohman, Stefan, Museer och kulturarv, Stockholm 1997, s 89 
6von Arbin, Christina, Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat, SOU 2009:15, s 48 
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Ett museums uppgifter brukar också delas in i begreppen samla, vårda, visa. En 
utveckling av detta presenterades i en annan statlig utredning: 
 

Ett museum är en del av ett samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, bevarar 
och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. Det utvecklar och 
förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och 
medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för medborgarna. 7 

 

Ett starkt fokus har länge legat på att samla och vårda. Museerna har länge fokuserat på 
bevarandeaspekten i sina verksamheter, och utvecklingen av museipedagogiken har 
skett avskilt från verksamheten som bedrivs med insamling och vård i museimagasinen.  

Kulturrådet presenterade 2011 en rapport om besöksutvecklingen vid 25 statliga 
museer. I rapporten konstaterades att antalet besök ökat med 150 % vid de statliga 
museerna efter fri- entréreformen 2005. Därefter minskade antalet besök när fri entré 
åter infördes 2007, för att därefter öka igen. Samtidigt lyftes i rapporten den digitala 
utvecklingens betydelse fram, då det gäller att ge medborgarna tillgång till samlingarna 
genom webbsamlingar, kataloger och virtuella utställningar.8 Detta ökade allmänna 
intresse för museernas verksamhet kan skapa ett intresse för besök i museernas magasin.  

Museernas roll i samhället under de senaste decennierna lyfts fram. I anglosaxiska 
länder har besökarstudierna som bedrivs vid olika museer de senaste åren börjat 
fokusera på besökardeltagande; att museibesökarna redan under idéstadiet involveras i 
exempelvis utställningsverksamheten. Människor blir aktiva, engagerade 
kulturdeltagare snarare än passiva konsumenter. 9 Att skapa sociala objekt anses vara ett 
viktigt förhållningssätt för museer; genom föremål och utställningar får man ett tredje 
objekt, något att diskutera kring, vilket underlättar sociala möten.10 

Samlingarnas roll vid museer i dag är långt viktigare än tidigare till följd av 
digitaliseringen; föremålen är nu tillgängliga på webben på ett sätt som var otänkbart för 
bara ett tiotal år sen. Sociala mediers betydelse är också viktig i detta sammanhang; 
genom dessa skapas virtuella forum för diskussion kring innehåll, mål och syfte med 
museernas verksamhet. 11 

Sammantaget ger detta en bild av att museernas roll i samhället förändras. Från att ha 
varit ett upphöjt ”elfenbenstorn”, där lärda män och kvinnor på ett auktoritativt sätt 
förmedlar sin kunskap till medborgarna, så är ett museum idag på god väg att bli en 
institution där medborgarna- museibesökarna- konstruerar sin egen kunskap i 
samverkan med museitjänstemännen. Utvecklingen av magasinspedagogik blir i denna 
strömning en viktig del, där museibesökarna kan tillåtas att skapa sin egen kunskap 

                                                      
7Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar- kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, Malmö 2003, s 
185, Museiutredningen, SOU 1994:51, s 30 
 
8 Kulturrådet (2011) Besöksutveckling och tillgänglighet för museer 2011, redovisning av 
besöksutfall för statliga museer, s 4 

9 Simon, Nina, The Participatory Museum, 2010, s ii 
10Simon, Nina, The Participatory Museum, 2010, s 129-133 
11 Black, Graham, Transforming Museums in the Twenty-First Century, 2012, s 162 
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även i museimagasinen. De generella museifrågorna kring angelägenhet, mål och syfte 
med hela verksamheten hamnar då i fokus på ett nytt sätt.  

 
 
2. Teori och perspektiv, tidigare forskning, centrala begrepp 
 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning i ämnet, de teoretiska perspektiven, 
tidigare forskning, samt de centrala begrepp som är ledande i arbetet. De teoretiska 
perspektiven beskrivs i ett museologiskt avsnitt med internationell bäring, och ett 
didaktiskt avsnitt som i huvudsak behandlar  svensk didaktisk litteratur. 

 
2.1. Museologiska perspektiv, internationella exempel 
 
I den aktuella museologiska diskursen står lärandet på ett helt annat sätt än för några 
decennier sedan i fokus. I The Engaging Museum beskriver Graham Black en kritik mot 
en gammal uppfattning att museer ej ”äger” sina samlingar, utan förvaltar dem åt 
framtida generationer 12.Ett auktoritärt skydd av samlingar, platser och tempellika 
museer var rådande, och publik tillgänglighet gavs på ett närmast motsträvigt sätt. Black 
beskriver hur detta idag förändrats. Ett tryck har skapats både av medborgarna och 
myndigheterna att skapa museer där mötet mellan objekten och besökarna får utökat 
fokus. Nationella, regionala och lokala mål har skapats för att bland annat tillgodose 
livslångt lärande, en diversifiering av besökargrupperna, utökat kvalitetsarbete på 
museerna samt ekonomisk och social förnyelse. De senaste decennierna har en rad 
besökarstudier gjorts på museer i USA, Storbritannien och andra länder. Engagemanget 
hos museibesökarna kan beskrivas som emotionellt, estetiskt och intellektuellt.13 
Kvalitativa studier av besökarnas intryck av skilda museimiljöer är fortfarande det 
viktigaste instrumentet för att utvärdera verksamheten14 . Det är i detta sammanhang 
viktigt att koppla ihop de olika utvärderingsverktygen med museipedagogisk forskning; 
de kvalitativa studierna av interaktionen mellan objekt, besökare och museum är i sin 
linda.15 I detta sammanhang beskrivs också den modell för lärandeutvärdering som 
utvecklas i Storbritannien, GLO; generic learning outcome. Fem huvudområden ska 
enligt denna modell studeras för att skapa en kvalitativ förståelse för läranderesultaten i 
museimiljöerna: 
1. kunskaper och förståelse, 

2. aktion, beteende, utveckling,  

3. glädje, inspiration, kreativitet 

4. attityder och värderingar, 

5. färdigheter. 16  

                                                      
12Black, Graham, The engaging museum, 2005, s 1 

13Ibid, s 96 
14Ibid, s 125 
15 Ibid, s 155 
16 Ibid, s 154 
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Enligt Black finns ingen självklar väg när det gäller val av föremål, samt metoder för att 
ställa ut dessa. Ett alternativ som finns är open storage approach, där samlingarna 
förevisas allmänheten med mer eller mindre samma struktur som i magasinen.17 Detta 
kan också jämföras med mer traditionella utställningsprinciper där typologi, systematik 
och klassifikation var ledorden snarare än en upplevelsebaserad inlärningsmodell. 
Utvecklingen av Internetbaserade databaser kan också ses som ett exempel på denna 
utveckling, där allmänheten på ett annat sätt än tidigare får tillgång till samlingarna. 
Museibesöket bör berika besökarnas sinnen; fysiskt, socialt, intellektuellt, emotionellt 
och andligt.18 De senaste 20 åren har också en utveckling av de fysiska samlingarna 
skett, där nya samlingar utvecklats lokalt och regionalt i samarbete med 
minoritetsgrupper.19 En samverkan mellan publik och professionella museitjänstemän 
växer fram. 

Denna utveckling är nödvändig och positiv i museernas förhållningssätt till 
allmänheten. Här är också diskussioner och forskning kring hur lärande i museimiljö 
sker mycket angelägen. Denna studies bidrag till denna diskussion och forskning är en 
ansats till ett studium av en mindre traditionell lärandemiljö i museisammanhang- 
magasinsrummet.  

Stuart Hall diskuterar representation och meningsbildande i sociologisk teoribildning.20 
Hur begreppet representation hos föremål, bilder, texter, fotografier och andra 
kulturyttringar skapar mening mellan människor står här i fokus. Man kan här ha tre 
ansatser eller teorier kring detta; 1) en reflekterande ansats, 2) en intentionell ansats, 3) 
en konstruktionistisk ansats. Den reflekterande ansatsen utgår från att det finns en 
mening ibland föremål, människor och händelse i världen, den intentionella ansatsen 
menar att den personliga avsikten hos skaparen av exempelvis föremålet i fråga ska stå i 
fokus, medan den konstruktionistiska ansatsen mer utgår från en kommunikation mellan 
människor.  

När det gäller kommunikation mellan utställare, objekt och besökare i museimiljö har 
Eileen Hooper-Greenhill beskrivit det som att man under 1960- och 1970-talen formade 
en modell där museet står som sändare, objektet är ett medium och besökarna mottagare 
av ett budskap. Detta synsätt på kommunikation hänger framför allt samman med den 
behavioristiska syn på lärande som var rådande vid denna tid.21 Efter det har nyare 
synsätt på kommunikation utvecklats, där människan som kulturvarelse står i fokus. 
Kommunikationen ses som en serie av processer och symboler, där verkligheten skapas. 
Studiet av lärande i museimiljö syftar då till ett helhetstänkande, där kommunikationen 
mellan utställare, objekt och besökare sätts in i ett socialt, politiskt och kulturellt 
sammanhang. Hooper-Greenhill kallar kommunikationen för en process där grupper och 
samhällen binds samman, och där mening skapas.22  

Synsättet har ytterligare utvecklats av George Hein i begreppet det konstruktivistiska 
museet. Man kan kortfattat beskriva detta som att museet skapas som lärande institution 

                                                      
17Black, Graham, The Engaging Museum, 2005, s 274 
18Ibid, s 286 
19 Black, Graham, Transforming Museums in the Twenty-first Century, 2012, s 213 
20 Hall, Stuart, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 1997, s 13 
21 Hooper-Greenhill, Eilean, The Educational Role of the Museum, 1994, s 15ff 
22 Ibid, s 16 ff 
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i samverkan med besökarna, besökarna skapar sin egen mening med sitt besök på 
museet.23 Lärande sker i museet, men vilket resultat man uppnår med sitt 
utställningsarbete och undervisande arbete i museet är beroende av hur man samverkar 
med sin publik.24 

 

2.2. Didaktiska perspektiv 

 
Begreppet didaktik kan förstås som läran om val och behandling av undervisningens 
innehåll- studiet av vad man försöker lära ut och hur man gör det. 25 Här beskrivs hur 
didaktiken har sin stora roll i syntesen mellan dessa två storheter. I 
undervisningsdidaktiska sammanhang beskrivs hur processen kring frågorna vad och 
hur fungerar i undervisningsmetodiska frågor på ett mer generellt och övergripande 
plan. Processen är härvid i fokus, samt produkten, vad undervisningen leder fram till.26 
Inom ämnesteoretiska diskussioner sätts lärarens insikt i hur den lärande förstår och 
uppfattar kunskapen i fokus. I den förra läroplanen för grundskolan i Sverige - Lpo 94 - 
betonades den konstruktivistiska uppfattningen av kunskap; eleven bör stimuleras till att 
själv omformulera sin uppfattning om olika begrepp och fenomen.27 I den nya 
läroplanen för grundskolan- Lgr 11- betonas i avsnittet om övergripande kunskapsmål, 
hur eleverna ska kunna lära, utforska och arbeta tillsammans med andra, samt utveckla 
ett kritiskt tänkande.28 Båda dessa synsätt kan jämföras med det resonemang Hein för 
kring lärande i en museikontext som jag redogjorde för tidigare.  Det konstruktivistiska 
synsättet på lärande bygger på ett kritiskt förhållningssätt, både till det egna lärandet och 
till hur och vad som presenteras i lärandemiljön. 

Enligt min mening är det också fruktbart att i detta sammanhang använda sig av 
didaktiska teorier hämtade främst från skolans värld. Undervisningen i skolmiljö blir en 
reduktion av förmedlandet av hela verkligheten till eleverna, vilket har beskrivits som 
en didaktisk reduktion.29 I en undervisningssituation ”iscensätts” verkligheten vilket 
”reflekterar” verkligheten utanför klassrummet. I en utställningsmiljö på ett museum 
sker också denna iscensättning, även om de pedagogiska förutsättningarna på många 
sätt skiljer sig från de som råder i klassrummet. Detta kan sammanfattas som att man i 
ett klassrum använder sig av ett läromedel, medan man i en museimiljö undervisar i 
själva läromedlet. I denna studie är det de fysiska förutsättningarna som skiljer sig från 
klassrummet, och i studiens utveckling av ämnet i finns också en hypotes om en 
skillnad mellan förutsättningarna för lärande i magasinsmiljö och utställningsmiljö. 
Frågan är också vilka frågor som måste ställas och besvaras för att man ska kunna förstå 
vad som i pedagogiskt hänseende sker i olika museimiljöer? 30 En tes som presenterades 
                                                      
23Hein, George, Learning in the museum, 2004, s 178 
24 Ibid, s 179 
25 Uljens, Michael, Didaktik, 1997, s 214 
26 Malten, Arne, Pedagogiska frågeställningar, 1997, s 217 
27 Ibid, s 219 

28 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
s 13 
29 Uljens, Michael, Didaktik, 1997, s 65 
30 Ibid, s 68 



 

12 
 

är att det är det avsiktligt handlande subjektens interaktion och gemensamma handlande 
som måste vara utgången för en skoldidaktisk teori. Det är alltså samverkan mellan 
utställning (objekt) och besökare som bör står i fokus i lärandet, inte den statiska 
kommunikationsmodell som jag presenterade tidigare. För att formulera en 
museididaktisk teori kan interaktionen och kommunikationen mellan människor i skilda 
museimiljöer stå i fokus.  

Den av Uljens beskrivna skoldidaktiska teorin kan därför betecknas som reflektiv, då 
den utgår från en avsiktlig verksamhet, en intentionell verksamhet.31 Viktigt är att här 
bör både planering och evaluering vara lika självklara led i verksamheten. Undervisning 
beskrivs som ett specialfall av modellen avsikt- handling- reflektion.  
 
Detta synsätt hämtat från skolans värld kan användas vid utvecklingen av en 
museididaktik. I en tidigare studie undersöktes hur den reflektiva skoldidaktiken kunde 
utgöra en teoretisk grund för att studera hur användandet historisk dräkt fungerar i en 
lärandekontext. 32 I denna studie kan samma didaktiska teori användas för att undersöka 
de avsiktligt handlande subjektens roll i rummen.  
 
Skillnaden mellan skola och museum är bland annat att en explicit läroplan saknas i 
museimiljön, till viss del delas detta förhållande med den utbildningssituation som råder 
i exempelvis intresseföreningar, religiösa samfund och det privata näringslivet.33 
Likheten mellan skolan och museet är att pedagogiska intentioner finns i museimiljön, 
vilket många gånger inte är fallet i de andra nämnda utbildningssituationerna. Det finns 
också pedagogiska planer för verksamheten, även om de saknar den samhälleligt 
sanktionerade struktur som de nationella läroplanerna har. Vad som eventuellt saknas är 
en egen pedagogisk- didaktisk teori. 
 

2.3.Museipedagogisk forskning i Sverige  

 
Under de senare åren har i Sverige det vetenskapliga studiet av museipedagogiska 
frågor ägnats ett stigande intresse. Berit Ljung publicerade 2009 sin avhandling 
Museipedagogik och erfarande, som behandlar bland annat begreppet 
museipedagogik.34 Ljung menar att det i den museipedagogiska forskningen finns 
främst en teoretisk diskussion, medan det finns färre exempel på empiriska 
undersökningar. Detta kan jämföras med de internationella exempel som redovisades 
tidigare, där det i främst de anglosaxiska länderna finns en tradition av stora kvantitativa 
undersökningar av museipublikens upplevelse av sitt möte med utställningar. Denna 
ersätts nu med mer kvalitativt inriktade undersökningar, men denna utveckling har 
inletts först de allra senaste åren.  

I vårt land har en kvalitativt inriktad studie gjorts av Eva Insulander, som 2010 
disputerade med avhandlingen Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på 
                                                      
31 Uljens, Michael, Didaktik, 1997, s 171 

32 Lagheim, Anders, Skådespel eller förklarande konkretisering? En studie av användandet av historisk 
dräkt vid Livrustkammaren, Lärarhögskolan i Stockholm 2006, s 13 
33 Uljens, Michael, Didaktik, Lund 1997, s 184 
34 Ljung, Berit, Museipedagogik och erfarande, Stockholm 2009, s 48 
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museum. Ett samhällsvetenskapligt, designteoretiskt, didaktiskt orienterat 
lärandebegrepp är en del av den teoretiska ansatsen i arbetet, där lärande ska ses som 
situationsbundet och kopplat till social handling 35 I museernas nya roll ses det kreativa 
engagemanget som en förklaringsmodell till lärandet. Insulander anser att 
museiforskningen har en lucka, där studier av meningsskapande och lärande kring 
utställningarna saknas.36 Studien är kvalitativt uppbyggd, och använder sig av flera 
olika metoder för datainsamlingen. Perspektiv anläggs på kommunikationsprocesserna i 
utställningsarbetet. Empirin utgår från en kombination av besökarstudier, och en 
noggrann utställningsanalys av Historiska museets utställningar Forntider 1 och 
Forntider 2.37 Det formulerade syftet för hela studien är att utifrån ett multimodalt, 
designorienterat perspektiv, beskriva och analysera hur museibesökare skapar mening 
och engagerar sig i museiutställningar utifrån de semiotiska resurser som erbjuds dem. 
38 Ett designorienterat perspektiv på lärande presenteras, fokus ligger på individers 
intressen i en specifik social situation. Tre forskningsfrågor formuleras av henne: 39 
 
1. Hur kan utställningarnas meningspotential beskrivas och jämföras, och hur konstrueras meningar om 

forntiden? 

2. Vilka semiotiska resurser används av besökarna? Vilken mening kring utställningarna  skapar de 
olika besökarna utifrån dessa resurser? 

3. Hur kan relationen mellan utställningarnas design och besökarnas teckenskapande tolkas och förstå i 
termer av lärande? 

 

I sin jämförande analys av studiens olika delar konstaterar Insulander att ett 
designteoretiskt/multimodalt perspektiv bidrar till förståelse för lärande och 
kommunikation på museer.40 Utgångspunkten är här att besökarens identitet är central i 
mötet med stoffet, museiutställningarna blir här en lärandearena. En museiutställning 
kan beskrivas som institutionell nivå för iscensättning, där vissa handlingsmönster och 
sätt att se på och organisera kunskap blir normbildande.41 Studien av meningsskapandet 
i Forntider 1 och Forntider 2 visar att flera röster tolkar och definierar förändringar i 
dagens museipraktik, nya former av agens skapas genom nya tekniker för 
tolkningsarbete kring det som visas. Den föränderliga sociala och politiska värld vi 
lever i skapar nya förutsättningar och utgångspunkter för individernas behov att skapa 
skillnad, de nya relationer som skapas i lärandet i utställningsrummet bygger inte på de 
traditionella hierarkierna som traditionellt finns i museiutställningar.42  

 

                                                      
35 Insulander, Eva, Tinget, rummet besökaren, 2010, s 13 
36 Ibid, s 15 
37 Ibid, s 28 
38 Ibid, s 16 
39 Ibid, s16 ff 
40 Ibid s 265 
41 Ibid, s 267 
42 Ibid, s 274 
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Men hur sker meningsskapandet och det designorienterade lärandet i en magasinsmiljö? 
Med inspiration av Insulanders teoretiska utgångspunkter och metodiska ansats utvidgas 
i denna studie det museipedagogiska fältet. Frågorna kring meningskapande står här i 
fokus. 

 

 

 2.4. Visningar av magasin och utveckling av magasinspedagogik i praktisk 
verksamhet, några exempel 
 
Ett antal museer i Sverige har de senaste åren skapat magasinsmiljöer som utställningar. 
Ett exempel på detta är Blekinge läns museum, som hösten 2009 inledde sitt projekt Det 
öppna museet vilket bland annat innebär att gestalta museets 60 000 föremål så 
spännande och tillgängligt som möjligt för allmänheten. Ett upplevelsebaserat lärande 
ses som en pedagogisk utgångspunkt i arbetet. Museet har hållit öppet en gång i 
månaden under hösten 2009, nu har man öppet en halv dag i veckan.43 

Magasinsvisningar i Sverige sker vidare vid bland annat Statens historiska museum.44 
Detta museum har omkring 10 miljoner föremål, varav bara en liten del ställs ut. 
Regelbundna visningar av magasinen är därför en del av verksamheten. Sveriges 
järnvägsmuseum i Gävle visar under sommaren 2012 sitt magasin för allmänheten45. 
Länsmuseet i Gävleborg annonserar ut en magasinsvisning den 14 april46. Det som 
kännetecknar visningsarbetet i dessa magasin är att det är sporadiskt förekommande, 
och sker genom särskild annonsering. Visningarna vid dessa museer skiljer sig från det 
arbete som bedrivs vid Blekinge läns museum, då en tydlig pedagogisk intention med 
visningarna saknas. Särskild design för utställningsmagasinen är inte heller utvecklad på 
samma sätt som vid Blekinge läns museum, i de här redovisade exemplen.    

I anglosaxiska länder är open storage och visible storage begrepp som används i den 
museipedagogiska praktiken, vilket jag också redogjorde för i avsnitt 2.1. Detta kan 
jämföras med de designade magasin som i Sverige i denna redogörelse exemplifierats 
med Blekinge läns museums nya magasin för besökare. I Sankt Petersburg har 
Eremitaget 2003 öppnat en särskild utställning, där besökarna kommer föremålen nära 
under magasinsliknande former.47 Detta grepp ansluter i hög grad till de principer som 
utarbetats i de engelskspråkiga länderna.  

 

Huruvida den fysiska miljön i magasinen bör designas för föremålen, besökarna eller 
museipersonalen är i detta sammanhang central. I uppsatsens resultatdel diskuteras 
frågan vidare.  
 
 
 
 

                                                      
43 http://www.blekingemuseum.se  (2012-04-16) 
44 http://www.shmm.se/shmm_templates/Page____133.aspx (2012-04-13) 
45 http://www.trafikverket.se/Museer/Sveriges-Jarnvagsmuseum-Gavle   (2012-04-13) 
46 http://www.lansmuseetgavleborg.se/events.asp?MenuID=877&EventID=613 (2012-04-13)   
47 http://www.hermitagemuseum.org/html_En/08/hm88_6_0_1.html (2012-04-13) 
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2.5. Centrala begrepp 
 
Med ett museiföremål menas i detta sammanhang ett objekt förfärdigat av människan, 
utställt i museiutställning eller förvarat i museimagasin. De undersökta museerna är 
inom den kulturhistoriska kategorien, varför föremål som kategoriseras som naturalier 
inte ingår i undersökningen. Ett magasinsrum förstås i detta sammanhang som ett rum 
vars huvudsakliga syfte är att förvara och bevara museiföremål. Ett utställningsrum är 
ett rum som syftar till att visa museiföremål och iscensättningar av skilda slag för 
allmänheten. Begreppet  lärande förstås i detta sammanhang som den transformativa 
process där kunskap skapas i en given situation. Med pedagogisk potential förstås i 
detta sammanhang hur lärandet i de skilda rummen kan organiseras. Frågan kring vem 
som är den centrala aktören i den lärande situationen som organiseras i rummen, den 
som lär ut eller den som lär in, är här central.48 
 
Med didaktik förstås i detta sammanhang läran om val och behandling av 
undervisningens innehåll, studiet av vad man försöker lära ut och hur man gör det.49 Ett 
multimodalt perspektiv förstås som ett flervägssätt att skapa mening och engagemang 
utifrån skilda semiotiska resurser. Med det sistnämnda förstås tal, skriftspråk, gestik, 
bild, färg.50 Kommunikation sker när anmodan besvaras av deltagare, tolkning och 
utformning av anmodan ges framträdande plats. Ordet härleds ur communicare (lat), 
vilket betyder göra gemensam. Med intenion förstås den avsikt en person eller 
organisation har med en viss verksamhet.51 Detta kan jämföras med begreppet 
erfarande, vilket beskrivs som det man gör med det man upplever.52 

Med ett aktörsperspektiv menas att aktörerna- museitjänstemännen- och deras 
verklighetsuppfattning styr beslut, handlingar och agerande, vilket kan beskrivas som 
aktörsorienterade systemstudier.53 Undersökningen är både explorativ och beskrivande; 
den utforskar och beskriver de pedagogiska förutsättningarna i olika rum vid olika 
museer.  

Med fenomenografi avses att ”beskriva det som visar sig”, med kvalitativ avses i detta 
fall en företeelses beskaffenhet.  

 
 
 
 
 

                                                      
48 Malten, Arne, Pedagogiska frågeställningar, 1997, s 84 
49 Ibid, s 215 
50 Insulander, Eva, Tinget, rummet besökaren, 2010, s 16 ff 
51 Uljens, Michael, Didaktik, 1997, s 128 
52 Ljung, Berit, Museipedagogik och erfarande, 2009, s 119 

53 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och statistiker, 1999, s 
186 
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3. Material och metod 
 
Föreliggande kapitel redogör för det material jag begagnar mig av vid studien. Här 
redovisas också den undersökningsmetod som används i arbetet.  
 
3.1. Material 
 
Materialet utgörs dels av enkätsvar på frågor som sänts ut till personal vid fem olika 
museer i Sverige, dels av en utställningsanalys utförd i två av de deltagande museernas 
utställningsrum.  De deltagande museerna är Strindbergsmuseet, Borås museum, Statens 
historiska museum, Blekinge museum och Stockholms Stadsmuseum/Medeltidsmuseet. 
Urvalet av museer har gjorts med två utgångspunkter. För det första ville jag under den 
begränsade tid som stod till förfogande för undersökningen få en så stor bredd som 
möjligt i denna del av empirin; museerna har olika huvudmän, ämnesområden, storlek 
och geografisk hemvist. För det andra ville jag skapa ett intresse för studien hos de 
deltagande museerna; enkätfrågorna utformades i samarbete med de deltagande 
museerna.  
 
Syftet med enkätstudien är att undersöka hur museipersonal vid de studerade museerna 
tänker kring didaktik och lärande i magasinsrummen och i utställningsrummen. 
Forskningsfrågorna kring representation och lärande är grund för enkätfrågorna, vilka 
redovisas i sin helhet i en bilaga till uppsatsen.  
 
Avsikten med utställningsanalyserna är att skapa en förståelse mellan magasins- och 
utställningspedagogik vid två av de museer som används i studien. Utgångspunkten vid 
utställningsanalysen är att undersöka sambandet mellan föremålskategorier som finns i 
både utställning och magasin vid de två behandlade museerna. Särskilda frågor har 
utarbetats för att få en förförståelse kring hur urval och representation har gått till när 
utställningarna producerades. På så sätt ansluter dessa analysfrågor till de 
forskningsfrågor som presenterades i kapitel 1. 
 
3.2 Metod 
 
Studien har en kvalitativ utgångspunkt. Anledningen till detta är att materialets karaktär- 
enkätsvar från museitjänstemän- lättast låter sig beskrivas med kvalitativ metod. Även 
den utställningsanalys jag gör har denna kvalitativa utgångspunkt, beroende av att den 
har ett direkt samband med enkätsvaren.  
 
Den utgår också från ett aktörsperspektiv, där museitjänstemännen ses som aktörer i ett 
pedagogiskt sammanhang. Detta perspektiv har sin utgångspunkt i tanken att aktörerna 
och deras verklighetsuppfattning styr beslut, handlingar och agerande, vilket kan 
beskrivas som aktörsorienterade systemstudier.54 Vidare kan undersökningen både 

                                                      
54 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och statistiker, 1999, s 
186 
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beskrivas som en explorativ och beskrivande fallstudie. Med detta förstås att 
undersökningen både vill undersöka förutsättningarna för utveckling av den 
pedagogiska potentialen av magasins- och utställningsrum, och beskriva hur detta arbete 
kan gå till.  
 
Utgångspunkten i analysen av enkätsvaren är en induktiv metod. Avsikten är att närläsa 
materialet, för att söka skapa en innehållslig analys av respondenternas enkätsvar. 
Metoden kan beskrivas som en fenomenografisk kvalitativ metod, som är inspirerad av 
teorier om fenomenologin som metod att förstå ett sammanhang. Genom ett 
begreppspar som beskrivits som ram och ritual beskrivs en given händelse utifrån i 
förväg ställda premisser i ett givet socialt sammanhang.55 Ordet fenomenografi kan 
förklaras som en ”beskrivning av det som visar sig”. Huvudsyftet för en 
fenomenografisk forskningsansats är att beskriva hur fenomen- ”företeelser” eller 
”objekt”- i omvärlden uppfattas av människor.56 Denna utgångspunkt kan väl anses 
uppfylla idén om hur enkätsvaren ska kunna bearbetas. 
 
Urvalet av museer har gjorts efter en sökning kring vilka museer som har utvecklat 
någon form av magasinspedagogik, samt vilka museer som har intresse för frågan. 
Avsikten kring detta är att få så mycket data som möjligt under den begränsade tid som 
står till förfogande. Därefter görs en lägesanalys kring magasinspedagogikens situation  
just nu, samt sätter detta i relation till studiens huvudfråga- hur ser den pedagogiska 
potentialen ut för utställningsrum relativt magasinsrum?  

 

I fyra steg bearbetas det insamlade materialet: 

• Först görs en allmänt hållen beskrivning av de svar på frågorna jag fått in. 
 
• Därefter analyseras de olika svaren i avsikt att kategorisera svaren. Här är tanken att 

dela in intervjusvaren med utgångspunkt i de givna kvaliteterna i svaren. Dessa 
kvaliteter redovisas kvantitativt i bilagan. Tanken med denna indelning och 
presentation i tabellform är att på ett översiktligt sätt få en uppfattning om 
respondentgruppens uppfattningar i de formulerade frågorna. 

• Efter det redovisas utställningsanalyserna av de två museiutställningar som ingår i 
studien. 

• Slutligen utförs en resultatanalys kring hur enkätsvaren kan tolkas tillsammans med 
mina utställningsanalyser, och hur denna tolkning kan användas när 
utställningsrummen och magasinsrummen ses som en pedagogisk potential  

 
 
3.3. Tillförlitlighet och etik 
 
Gällande enkätundersökningen har den utformats för att reliabiliteten (tillförlitligheten) 
ska vara så hög som möjligt. Fyra komponenter kan härledas till det sammansatta 
begreppet reliabilitet: 

                                                      
55 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1997, s 112 

56 Ibid, s 112 
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1. kongruens; likheten mellan frågor som avses mäta samma sak, 
2. precision; hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; det kan 

naturligtvis också vara fråga om hur den svarande kryssar i rutorna i ett 
enkätformulär. 

3. objektivitet; har att göra med skilda forskares sätt att registrera – om de registrerar 
samma sak likadant är objektiviteten hög.  

4. konstans; tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden, eller vad 
det kan vara fråga om, inte ändrar sig.57 

 
Eftersom enkätundersökningen utförts av en person, med samma frågor som grund 
under en begränsad tid, och med de forskningsfrågor som formulerats som grund för 
analys av svaren, så bedöms reliabiliteten som hög.  
 
Frågorna är utformade i samarbete med de deltagande museerna, detta för att skapa ett 
så rikt material som möjligt som tiden för undersökningen medger. Olika personer har 
deltagit i detta arbete, en ansats som kan beskrivas som en tillämpning av den s k 
snöbollsmetoden.58 Metoden kan härledas till den hermeneutiska forskningstraditionen, 
där sökandet efter ett budskap står i centrum.  
 
Vad gäller forskningsetik i arbetet har det utformats efter de riktlinjer som formulerats 
av Vetenskapsrådet.59 Samtliga respondenter vid de i enkätundersökningen deltagande 
museerna är avpersonifierade, samtliga deltagare har informerats om forskningens 
ändamål, spridning och användning. När det gäller utställningsanalysen har jag valt att 
namnge de personer som svarat på de frågor som rör denna del av empirin, med deras 
samtycke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
57 Trost, Jan, Enkätboken, 2001, s 60 

58 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1997, s 80 

59 http://codex.vr.se/manniska2.shtml (2012-05-18) 
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4. Undersökningens resultat 
 
Kapitlet redovisar undersökningens resultat. Först visas enkätsvaren upp i sin 
ursprungliga form, därefter redovisas de två utställningsanalyserna. Avslutningsvis 
analyseras resultatet av undersökningens empiri.  
 
4.1. Enkätsvar 
 
4.1.1 Strindbergsmuseet 
 
Magasinsrummet 
 
Respondenten anser att magasinen för museet ej är lämpligt att visa överhuvudtaget, är 
endast för förvaring och används ej till lärande.  

 
Utställningsrummet 
 
I utställningsrummet är det viktigt att det är rytm, att föremål är i hygglig ögonhöjd, 
gärna med belysning i montern. Texter ska vara korta och tillgänglig och stå i direkt 
anslutning till föremålen. Strindbergs verk ska finnas i montrarna, det är viktigt.  

Museet vill arbeta tematiskt för att det ska bli lättare att koppla ihop föremål och 
uppgifter, och på så sätt förenkla lärandet. 

Respondenten menar att de är begränsade av de lägenheter de har till sitt förfogande, 
vilket kan göra det svårt att få plats med större grupper. Detta är en nackdel, annars har 
de arbetat mycket med ljuset, och har exempelvis lysande texter.  

 
4.1.2 Borås museum 
 
 Magasinsrummet 
 
Respondenten inleder med att berätta att man på Borås museum ännu inte använder sig 
av pedagogisk verksamhet i magasinen, varför svaren är hypotetiska efter hur rummen 
används utifrån frågorna och egna tankar kring vad det skulle kunna innebära. 

Placeringen av föremål i magasinsutrymmen kan påverka lärandet genom att ge en slags 
överblick av mångfald och eventuell utveckling inom en viss föremålskategori eftersom 
föremålen ofta är placerade efter kategori i sina hyllsystem. De ger tillsammans en slags 
massverkan som både kan vara missvisande men också ge pedagogiska möjligheter. 

De görs inte tillgängliga för besökaren på samma sätt som i en utställning – här vistas vi 
mer på föremålens villkor – men är heller inte pålagda någon ”historia” utan uppträder 
här enbart utifrån sin primära ”tinglighet”. De är!  
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I lärandesituationer torde detta kunna utnyttjas på så sätt att man kan visa på en 
eventuell utvecklingskurva och mångfalden av uttryck för en och samma 
föremålskategori, ur till exempel ett regionalt perspektiv: - Här ser vi svarvade skålar 
som är typiska för …. härad och här har vi ytterligare exempel från annan ort vilka 
skiljer sig på det här viset… 
 
Vad museimagasinet däremot saknar är möjligheten att visa upp artefakten i ett 
sammanhang som kan förklara dess användningsområde och i vilken miljö man kunnat 
återfinna föremålet ifråga. 

Ur rent museologiskt perspektiv är ett museimagasin ett utmärkt rum att visa på hur 
museer arbetar utifrån sitt uppdrag med att bevara för framtiden, där man utifrån själva 
rummet kan förklara varför museimagasin ser ut som de gör, varför man har en viss 
luftfuktighet, varför man inte får hantera föremål hur som helst etc. I den situationen är 
magasinets pedagogiska möjligheter överlägsna alla andra rums men bör kompletteras 
med ett besök i en utställning och/eller pedagogisk verkstad där den andra ”offentliga” 
delen av museiarbetet utförs. 

Rummets fysiska förutsättningar ger, som nämnts ovan, möjlighet för elever/grupper att 
få en slags överblick över en föremålskategoris mångfald och utveckling, och kan på så 
sätt ge en positiv laddning till en lärandesituation. 

Här kan museipersonalen ”plocka” med föremålen på ett obehindrat sätt (vita vantar 
förstås) och direkt visa på likheter/skillnader mellan dem utan att det finns en – i detta 
fall – ”hindrande” utställning i vägen, det vill säga all fokus ligger här på artefakten i 
sig, inte på dess utställningssammanhang.  

Det finns här heller inget ”filter” emellan betraktaren och föremålet - inget glas, ingen 
monter som hindrar den direkta upplevelsen av ett föremål/material på nära håll. 
Betraktaren får ett mer intimt möte med föremålet jämfört med situationen i en 
utställning. 

Magasinsrummet ger stora möjligheter till lärande genom de ovan nämnda exemplen, 
möjligheter som är unika utifrån dess avskalade, kategoriska och systematiska förvaring 
av artefakter. Med ett tillägg av några få väl placerade spotlights och texter skulle 
magasinen kunna berätta vitt skilda historier om samma föremål om och om igen. Här 
finns mer dramaturgi än vad man kanske ser vid ett första besök. Originalföremål 
innehar en särställning i vad de kan berätta utifrån sin existens, sin representation och 
sitt befintliga fysiska tillstånd. Deras kategoriska placering i magasinsrummet ger dem 
tyngd och signifikans ur ett historiskt lärandeperspektiv.  

 

Utställningsrummet 

 

Utmaningen tillika svårigheten med utställningsmediet/-rummet är att det är gränslöst 
vad gäller möjligheter till lärande och upplevelse för besökaren. Det är stora skillnader 
mellan att ställa ut ett föremål i ett rum och att ställa ut ett föremål. Traditionellt har 
kulturhistoriska museer under lång tid i sin egen historia ställt ut, i betydelsen flyttat ut 
ett föremål i monter eller på piedestal till beskådande i ett rum, och därmed gjort det 
synligt för betraktaren men inte så mycket mer. Föremålet har blivit kvar i sin 
”tinglighet” och möjligen fått illustrera ett historiskt skede, eller sammanhang. 
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På senare tid har utställningsrummet alltmer kommit att bli en möjlighet att gestalta ett 
sammanhang vari föremålet varit del, eller kanske rentav utgjort huvudfokus. För att 
kunna åstadkomma det behövs kunskap om ett föremåls inneboende symboliska kraft 
och hur det både kan berätta saker i sig självt men också hur man med dess hjälp kan 
förstärka ett sammanhang, en berättelse. Och hur man utifrån dessa olika 
utgångspunkter ska placera ett föremål för att göra det tillgängligt för lärande, finns det 
inga bestämda regler för, utan allt beror på sammanhanget, hur vi vill berätta och vad vi 
vill nå ut med till besökaren. Utställningsrummet har fått ett alltmer dramaturgiskt 
inslag. 

Ett föremål kan till och med göras osynligt och ändå utgöra en grund för lärande – allt 
beroende på vilken typ av pedagogik man vill använda sig av. Taktilt tillgängliga, men 
osynliggjorda, föremål i ett rum är inte mindre tillgängliga för lärande än de synliga. 
Man kan lära känna historien på många sätt i ett och samma rum.  

Att placera föremål högt i rummet kan utnyttjas för att uttrycka otillgänglighet, 
maktstrukturer, att något är fysiskt avlägset ur flera aspekter. Att placera dem lågt kan 
uttrycka det motsatta och så vidare, men självklart måste varje val man gör i det fallet 
beaktas utifrån så många perspektiv som möjligt, som syfte, fysisk/psykologisk 
tillgänglighet, eventuell pedagogisk verksamhet kopplad till utställningen m.m. kanske 
är det så att ju mer dramaturgiska grepp vi använder, desto tydligare inledning måste vi 
kanske ge besökaren innan de vant sig vid att museer numera arbetar mer med KASAM 
– Känsla Av SAMmanhang. 

Utställningsrummet har en tendens att göra människor mer tysta och stillsamma än i 
andra rum då åtminstone det traditionella sättet att ställa ut på – i montrar, på piedestaler 
– gör människor lite andaktsfulla inför artefakterna. Detta behöver ju inte betraktas som 
ett problem, men utgör definitivt ett annat sätt att vara på än i andra offentliga rum.  

Större montrar och scenografiskt uppbyggda ”tablåer” utgör alltid fysiska vattendelare 
av människor i grupp, och kan utgöra ett problem om man då väljer att jobba med större 
grupper istället för att utgå från ett rums specifika förutsättningar. På Borås museum har 
man byggt en basutställning i ett 1700-talshus med förhållandevis små rum, och här 
måste vi anpassa den pedagogiska verksamheten efter vad rummen tillåter i mängd 
personer per tillfälle. Här jobbar man med färre deltagare men fler grupper åt gången. 

Det faktum att museiföremål är fysiskt otillgängliga – rör-ej-konceptet – gör också att 
människor inte kan ta utställningsrummet i besittning såsom sitt eget på samma sätt som 
i rum där man får röra vid den fysiska omgivningen. Den vana museibesökaren rör sig 
därför på ett annat sätt i utställningsrummet än utanför. Barn och mindre museivana 
besökare däremot, har en tendens att vara mer avslappnade i förhållande till rummet. 
Ibland till museipersonalens oro.  I museimagasinen får man ju inte heller röra vid 
föremålen som besökare (när möjlighet ges) men närheten till föremålen skiljer.  

Utställningsrummet ger möjlighet till lärande genom dess uppgift att kunna sätta 
föremålet i ett tredimensionellt sammanhang med påkopplad information i form av till 
exempel text, bild, ibland rörelse och ljud. Här kan man ju också, om det finns 
möjlighet att jobba på det viset, enklare arbeta med dramatiserade visningar och utnyttja 
gestaltningen kring föremålen, kanske iscensätta händelser där föremålen ges utrymme 
att spela en mer aktiv dramatisk roll i lärandet. 

En möjlighet som utställningsrummet har genom sin gestaltning, är att man med hjälp 
av miljön ges möjlighet att påverka människors fantasi och empati för att uppnå lärande. 
Att fysiskt gestalta de sammanhang vari föremålen ställs ut ger besökaren redskap att 
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”ta in” föremålet på ett annat sätt än vad magasinsrummets typkategoriska 
föremålsplacering gör. Utställningsrummet blir föremålens teaterscen, där föremålen 
antar olika roller och spelar med i ett aktstycke baserat på vissa överenskommelser 
mellan museum och besökare – en del tydliga och andra mindre tydliga.  

Generellt brukar vi i museivärlden ofta tala om att vi ska låta föremålen ”berätta” saker, 
men vi är inte alltid så bra på det, utan väljer ofta att lägga till extrainformation ”för 
säkerhets skull” så att besökaren inte ska missa något väsentligt. Problemet är dock, i 
min mening, att vi aldrig vet vad besökarens medhavda ryggsäck är av förförståelse och 
förmåga att ta till sig budskap/gestaltning. Det kan vi inte veta. Tror personligen att vi 
ofta är lite fega med att våga ta ut svängarna och lita på att besökarna kan ”läsa av” det 
vi försöker berätta. 

Om museerna lär sig att bättre utnyttja gestaltningens förmåga att skapa känsla, 
sammanhang och förståelse, så tror jag utställningsrummet har oändliga möjligheter för 
lärande. 

 
4.1.3 Statens historiska museum 
 
Magasinsrummet 
 
Museets personal hade ej tid att svara på dessa frågor. 

 

Utställningsrummet 

Respondenten uppger att det i varje utställningsproduktion på Historiska museet ingår 
en pedagog i projektgruppen som genom hela produktionen arbetar med tillgänglighet 
och lärande. Design och föremålens placering är tätt sammanflätat med att skapa 
möjligheter för lärande. 

Gällande placeringen av föremålen är det viktigt att de syns, att texter är placerade och 
belysta så att de är läsbara. Scenografi, bilder, dofter, olika material, ljudillustrationer 
kan förstärka möjligheten att möta upp olika typer av lärande. Museipedagogen kan i 
sitt arbete använda sig av utställningsrummet och kan också addera sådant som kanske 
inte finns i rummet. Ex att ta med föremål som gruppen får hantera. Det är också 
möjligt att ta spjärn mot en utställning och tillsammans med en grupp analysera – t ex 
vilka typer av stereotyper ser vi här? Andra typer av tillägg till utställningen, såsom 
lärarhandledning, spår, guidade visningar, syntolkningsguide, audioguide, 
programverksamhet kan tillgodose olika typer av besökare med olika behov och 
lärstilar. 
 
Interaktionen och kommunikationen mellan människor påverkas på olika sätt i olika 
utställningar och på olika platser i utställningarna. Det kan handla om brist på utrymme 
att samlas, bilder och ljud som är avsedda för besökare som upplever en utställning på 
egen hand kan bli störande för en grupp som går med en museipedagog, 
akustikproblem. 
 
4.1.4 Blekinge museum 
 
Magasinsrummet 
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Respondenten anger att i ett föremålsmagasin placeras föremålen efter 
ämnesklassifikationen, det vill säga golvur står på ett ställe, leksaker tillsammans osv. 
Det innebär att en leksakshäst i trä står på samma hylla som en leksakshäst i plast till 
Barbie. En locktång i järn ligger på samma hylla som värmespolar från 1970-talet. Detta 
ger en tidsaspekt på föremålet som blir mer spännande. 

De samlar besöksgruppen och ger en introduktion i vad museet samlar och varför, hur 
magasinet är uppbyggt och syftet med utformandet. Besökarna få därefter själva gå runt 
och välja vad man vill fördjupa sig i. Personal finns till hands att fråga, söka uppgifter 
kring föremålet etc. Ett studierum finns i anslutning till magasinet där vidare forskning i 
litteratur, föremåls- och fotodatabaser kan göras. 

Magasinsrummet visar på mängden, och inriktning av föremål ett museum samlar . Att 
alla föremål behandlas lika och har sitt egenvärde. Att föremål insamlas i ett 
framtidsperspektiv. Besökaren kan få insikt i varför man samlar och tänka vad man 
borde samla för framtiden. Det blir ofta en bra dialog med besökaren och den 
museianställde. 

 
Föremålen bör placeras väl synliga och belysta. Gärna i kontrast i tid eller utseende för 
att väcka intresse/tankeverksamhet. Enkel och begriplig information om varje föremål. 
Gärna en digital produktion. Vi lägger information i pekdatorer anpassad för besökaren 
med foto, ljud etc eller i audioguider som även kan användas av besökare med 
synnedsättningar. 

 
Ser inga fysiska problem. Information och interaktion anpassas efter besökarens behov. 
 
Utställningsrummet 
 
Respondenten anser att föremålen ska placeras väl synliga, belysta och med tillgänglig 
information på något sätt. I utställningsrummet är oftast föremålen placerade i ett 
sammanhang eller scenografi som förstärker berättelsen. 

 
I utställningsrummen är oftast besökaren ensam. Viktigt att göra informationen om 
föremålen begriplig. 
 
I utställningsrummet är föremålen oftast placerade med en pedagogisk idé eller 
gestaltning som är lättare att förstå. Mängden föremål är inte lika stor som i 
magasinsrummet. Det är lättare att komplettera med scenografi, interaktiva produktioner 
etc. 

 
4.1.5. Stockholms stadsmuseum/Medeltidsmuseet 

Magasinsrummet 
 
Respondenten menar att föremålen i magasinen som regel inte är placerade i något som 
helst lärarandeperspektiv. Det är ju inte den primära uppgiften här. Självklart bör 
föremål t ex placeras i lagom höjd beroende på målgrupp. Ibland kan det också vara bra 
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för vuxna att sänka sig (rent fysiskt) ner och se t ex en modell ur ett helt annat 
perspektiv. 

För att skapa en lärande situation i magasinsrummet skulle respondenten plocka fram 
relevanta föremål. Man kan också göra typologiska studier, t ex. 

Magasinsrummet ger massor med möjligheter för lärande, här finns en jättepotential. 
Respondenten håller på att skriva ett särskilt avsnitt om detta och ber att få återkomma 
då studien inte är mer än påbörjad. 

 

Utställningsrummet 
 
Respondenten anser att placeringen av föremål och design i rummet är oerhört viktig 
när det gäller lärande. Scenografin får dock aldrig ta överhand över historien, 
berättelsen som utställningen ska gestalta. Föremål är oftast i någon form av montrar av 
klimat/säkerhetsskäl. Men de bör integreras med berättelsen. 

 
Respondenten menar att museer ofta är placerade i gamla hus, många gånger inte 
ursprungligen byggda för att vara museum, vilket kan vara ett fysiskt hinder för 
kommunikation och interaktion mellan människor. Museibyggnaden kan vara skyddad 
på olika sätt. En bra ljussättning kan dock skapa spänning.  
 
4.2 Bearbetning och analys av enkätsvaren 
 
I studiens problematisering delas huvudfrågan in i två avgränsade delar. Den första 
delen utgår från ett museologiskt perspektiv, där frågor kring museitradition, 
representativitet och identifikation ingår. Den andra delen innefattar ett didaktiskt 
perspektiv, där frågor kring lärandet står i fokus, främst interaktion, kommunikation och 
tillgänglighet.  
 
Med dessa två perspektiv som grund har det varit möjligt att dela in innehållet i 
enkätsvaren i två kategorier, som här benämns kvaliteter. Avsikten med detta 
angreppssätt är att undersöka vilket synsätt som varit dominerande då de fysiska 
förutsättningarna för magasinen och utställningsrummen skapats, samt att ta reda på hur 
de två perspektiven hänger samman. 
 
4.2.1 Museologiska kvaliteter 
 
Tre enkätsvar gav information som kunde inordnas bland de museologiska kvaliteterna.  

På Strindbergsmuseet finns uppfattningen att Strindbergs verk ska finnas i montrarna.  

Vid Borås museum anses att museiföremålen i magasinen ej görs tillgängliga för 
besökaren på samma sätt som i en utställning, i ett museimagasin vistas man mer på 
föremålens villkor. Ur rent museologiskt perspektiv är ett museimagasin ett utmärkt 
rum att visa på hur museer arbetar utifrån sitt uppdrag att bevara för framtiden, där man 
utifrån själva rummet kan förklara varför museimagasin ser ut som de gör, varför man 
har en viss luftfuktighet, varför man inte får hantera föremål hur som helst etc. Vidare 
anses att föremålens ”tinglighet” är påfallande i ett museimagasin. Ingenting är 
arrangerat, föremålen har ett eget värde.  
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Vid Blekinge museum förs en diskussion kring vad museet samlar, och varför detta 
sker: 

…ger en introduktion i vad museet samlar och varför, hur magasinet är uppbyggt och syftet med 
utformandet. Besökarna får därefter själva gå runt och välja vad man vill fördjupa sig i. 

Medeltidsmuseet/Stadsmuseet har uppfattningen att museer ofta är placerade i gamla 
hus, många gånger inte ursprungligen byggda för att vara museum.  
 
Sammanfattningsvis är de museologiska kvaliteterna i två av enkätsvaren (Borås 
museum och Stockholms stadsmuseum/Medeltidsmuseet) fokuserade på att beskriva 
byggnaderna museerna använder, vilket kan ses som ett exempel på vilken 
museitradition respektive museum har. Vid Borås museum lyfts även föremålens eget 
värde fram; detta kan ses som ett exempel på en traditionell, museologisk syn på 
föremål, där dessa i egenskap av just museiföremål tillmäts ett särskilt värde. Två 
enkätsvar fokuserar på identifikation och representation (Strindbergsmuseet och 
Blekinge museum). 
 
4.2.2 Didaktiska kvaliteter  
 
Samtliga fem enkätsvar gav information som kunde kategoriseras under de didaktiska 
kvaliteterna.  

Vid Strindbergsmuseet anses att magasinen för museet ej är lämpligt att visa 
överhuvudtaget, detta är endast för förvaring och används ej till lärande. I 
utställningsrummet är det viktigt att det är rytm, att föremål är i hygglig ögonhöjd, 
gärna med belysning i montern. Texter ska vara korta och tillgängliga och stå i direkt 
anslutning till föremålen. 
 
Borås museum anger att rummets fysiska förutsättningar ger möjlighet för 
elever/grupper att få en slags överblick över en föremålskategoris mångfald och 
utveckling, och kan på så sätt ge en positiv laddning till en lärandesituation. Inget 
”filter” finns mellan betraktare och föremål, ett intimt möte med föremålet skapas. 
Utställningsrummet har fått ett alltmer dramaturgiskt inslag, placeringen av föremål kan 
uttrycka maktperspektiv. Människors fantasi och empati måste påverkas för att uppnå 
lärande, en känsla av sammanhang skapas- KaSam. Ibland flätas museologiska och 
didaktiska kvaliteter in i varandra:  

I lärande situationer torde detta kunna utnyttjas i på så sätt att man kan visa på en eventuell 
utvecklingskurva och mångfalden av uttryck för en och samma föremålskategori, ur till exempel 
ett regionalt perspektiv. Här ser vi skålar som är typiska för … härad och här har vi ytterligare 
exempel från en annan ort, vilken skiljer sig på det här viset. 

Statens historiska museum betonar att det vid placeringen av föremålen är viktigt att de 
syns, att texter är placerade och belysta så att de är läsbara. Scenografi, bilder, dofter, 
olika material, ljudillustrationer kan förstärka möjligheten att möta upp olika typer av 
lärande. Interaktionen och kommunikationen mellan människor påverkas på olika sätt i 
olika utställningar och på olika platser i utställningarna. Det kan handla om brist på 
utrymme att samlas, bilder och ljud som är avsedda för besökare som upplever en 
utställning på egen hand kan bli störande för en grupp som går med en museipedagog, 
akustikproblem. 

Blekinge museum beskriver hur föremålen bör placeras väl synliga och belysta. Gärna i 
kontrast i tid eller utseende för att väcka intresse/tankeverksamhet. Enkel och begriplig 
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information om varje föremål. Information läggs i pekdatorer anpassade för besökaren 
med foto, ljud etc. eller i audioguider som även kan användas av besökare med 
synnedsättningar. Information och interaktion anpassas efter besökarens behov. I 
utställningsrummet är föremålen oftast placerade med en pedagogisk idé eller 
gestaltning som är lättare att förstå. Mängden föremål är inte lika stor som i 
magasinsrummet. Det är lättare att komplettera med scenografi, interaktiva produktioner 
etc. 

 
Stockholms stadsmuseum/ Medeltidsmuseet anser att scenografin aldrig får ta överhand 
över historien, berättelsen som utställningen ska gestalta.  

 
Sammanfattningsvis är de didaktiska kvaliteterna i tre av enkätsvaren 
(Strindbergsmuseet, Statens historiska museum och Blekinge museum) fokuserade på 
att beskriva frågor kring kommunikation och tillgänglighet. Tre enkätsvar fokuserade 
också på hur olika sinnesintryck påverkar lärandet (Borås museum och Blekinge 
museum). Ett enkätsvar angav att berättelsen som utställningen ska gestalta är central 
(Stockholms stadsmuseum/Medeltidsmuseet). 
 
 
4.3 Utställningsanalys 
 
Den analys som utförs av de två utställningarna vid Statens historiska museum och 
Stockholms Stadsmuseum baseras på en analysmodell presenterad av Beverly Serell. 60 
Utgångspunkten är en analysmetod som utförs av personer verksamma i 
museisammanhang, och som är intresserade av att besvara frågor kring om betraktaren 
är överens med producentens budskap, såsom det presenteras i utställningsmediet. 
Avsikten med val av denna metod är att undersöka om en koppling kan urskiljas mellan 
pedagogiskt arbete i magasinen och i utställningarna. Vad vill museet, avspeglas denna 
vilja i både magasin och utställning? Hur avspeglas museets intention i 
utställningspedagogiken? Som komplement till analysmetoden har samtal förts med 
ansvariga museitjänstemän inför mina analysbesök i utställningarna.61 62Två frågor har i 
dessa samtal varit utgångspunkt: 
 
1. Vilka föremål i utställningen representerar stora föremålsgrupper i magasinet? 
 
2. Hur sker urvalet av föremål till utställningarna? 
 
4.3.1 Statens historiska museum- Forntider 1 
 
Utställningsanalysen genomfördes i stenåldersdelen av utställningen Forntider 1. Denna 
utställning omfattar fyra rum, vilka saknar tydlig avgränsning från varandra. De är 
runda, och rymmer uppskattningsvis högst femton personer samtidigt.  
 

                                                      
60 Serell, Beverly, Judging Exhibitions. A Framework for Assessing Excellence, 2006, s 92-93 
61 Hejll, Lena, Statens historiska museum, mailsvar 2012-04-11  

62 Rehnström-Olander, Gunilla, Stockholms Stadsmuseum, telefonsvar 2012-04-25 
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Avsiktsförklaringen med utställningen Forntider 1, vilken presenteras inledningsvis, är 
att presentera åtta livsöden. Människan sätts i centrum, känslor och föreställningar 
presenteras och likheter samt skillnader med vår tid visas.  
 
Rummen är dunkla, tydliga skyltar som beskriver berättelsen i varje rum saknas. 
Ljudeffekter förstärker den suggestion som skapas med svagt ljus och små rum.  
 
Samlingarna består till allra största delen av arkeologiska föremål som i huvudsak 
representerar sten-, brons- och järnålder (enligt traditionell indelning). Inom dessa 
fyndområden finns många olika fyndkategorier och material. En del av dem i mycket 
stort antal. Exempel på sådan är keramikfragment, flintavslag och järnfragment. 
Dessutom finns mycket stora mängder benmaterial, både från djur och från människor.  

 
Föremålen i utställningen representerar väl de kategorier av föremål som finns i 
magasinen, i det analyserade fallet keramikfragment, flintavslag och benmaterial. 
Intentionen från museets sida är att visa på likheter och olikheter i människors 
livsförhållanden i vår tid och under stenåldern. Föremålen illustrerar denna berättelse 
snarare än att själva berätta.  
 
4.3.2 Stockholms stadsmuseum- Stockholmsutställningen 1 
 
Utställningen ligger på våning 1 och 2 i Stadsmuseet. Analysen omfattar den första 
delen av utställningen på våning 1, vilken beskriver Stockholms utveckling tematiskt 
under tusen år. 
 
Stockholmsutställningen 1 upptar sju rum i museet. I det första rummet möter besökaren 
porträtt av kända och okända stockholmare, samt en videoinstallation där stockholmare 
berättar om sig själva. I nästa rum finns en pappfigur av S:t Erik i helformat. En vepa 
finns i rummet, som beskriver temat. I övrigt är skyltarna få i denna del av 
utställningen, och har liten text.  
 
Det tredje rummet sammanfattar Stockholms utveckling under perioden 1000-2000 e Kr 
i textskyltar, en karta och flera modeller av olika byggnader. En pappfigur av Gustav 
Vasa finns, flankerad av en textskylt med beskrivning av olika befästningar.  

Rum 4-6 är mindre än de första tre, och beskriver Stockholms blodbad med en tavla 
som beskriver händelsen, Barnhuset på Drottninggatan med en modell över denna 
byggnad samt en monter med silverskatten kallad Loheskatten. En skylt finns i varje 
rum som beskriver de olika temana.  

Det sjunde rummet berättar om Stormaktstiden. Här finns en modell av slottet Tre 
kronor och en modell över Norrmalm på 1690-talet, samt porträtt över personer som 
levde under tiden. Porträtten är fotografier av personer från vår tid och således 
rekonstruktioner. Personerna är namngivna, och berättelser finns kring deras 
levnadsöden. 

I detta rum finns också ett fåtal föremål; keramik från 1600-talet, kakel och några 
benföremål, bland annat en kam.  

Sammanfattningsvis utgör Stockholmsutställningen 1 ett exempel på den pedagogik och 
museologi som är rådande vid Stadmuseet. Föremålen i magasinen står här inte i fokus, 
snarare skapar man ett tema som är fristående från de föremålskategorier som finns vid 
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förvaltningen. Den historia man berättar om Stockholm fungerar i allt väsentligt utan de 
föremål som ändå finns med.  
 

 

4.4 Resultatanalys 
 

4.4.1 Utställningarna 
 

De två utställningsanalyser som gjorts vid Stadsmuseet och Statens historiska museum 
visar att olika utställningstraditioner finns vid dessa museer. Statens historiska museums 
utställning Forntider 1 visar upp en väl avvägd balans mellan antalet föremål, rummens 
storlek, ljusets placering och styrka, och de audiella effekternas betydelse för att skapa 
en lärande helhet. Föremålen i utställningarna som representerar Stadsmuseets 
Stockholmsutställningen 1 visar däremot upp en annan typ av lärandemiljö, där 
huvuddelen av utställningsrummen saknar föremål. Istället står den föremålsfria 
berättelsen i fokus, där skyltar, kartor, porträtt och modeller används för att berätta en 
historia om Stockholm. De fåtaliga föremål som finns står i huvudsak fritt från den stora 
berättelsen om Stockholm.  
 

4.4.2 Enkätsvaren 
 

Både i de museer som utvecklat pedagogik i magasinen och de som inte gjort det är 
frågor kring kommunikation och tillgänglighet i fokus när det gäller lärandet. Ett 
pragmatiskt förhållningssätt till lärande, där tydlighet och enkelhet är viktigt, kan 
skönjas. Föremålen ska beskrivas med tydliga skyltar, ljuset ska vara väl disponerat och 
riktat, utställningarna och magasinsrummen ska konstrueras så en tydlig, pedagogisk 
avsikt skapas.  

I tre av de undersökta museerna beskrivs också hur sinnesintrycken är viktiga för 
lärandet. Fantasi och empati måste stimuleras för att lärande ska skapas, ljud- och 
ljuseffekter kan användas för att skapa suggestion.  

 

4.4.3 Sammanfattning av empirin 
 

Enkätstudien och utställningsanalyserna visar att museologiska och didaktiska kvaliteter 
hänger intimt samman. Det har i många fall varit svårt att skilja dessa två kvaliteter från 
varandra, vilket i sig är intressant. Den didaktiska situationen vid de undersökta 
museerna är fragmentiserad. Olika fysiska, organisatoriska och museologiska 
förutsättningar råder. Orsakerna till detta kan sökas på flera håll, men det tyngst 
vägande skälet till olikheterna torde vara museernas storlek samt skilda ämnesområden.  

Några gemensamma drag gällande didaktiken kan dock skönjas. En vilja råder kring att 
skapa tydlig kommunikation och god tillgänglighet i de lärande miljöerna vid museerna, 
både i magasinen och i utställningarna. Rummens förutsättningar och möjligheter 
utnyttjas för att skapa en didaktisk miljö som skiljer sig från den som råder i exempelvis 
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skolan; en iscensättning för lärandet skapas. 63 Detta kan också jämföras med 
Insulanders designorienterade perspektiv kring lärande, där lärande är en sekvens av 
meningsskapande aktiviteter.64 En nyfikenhet finns också kring att utveckla den lärande 
museiverksamheten till att också omfatta magasinsmiljöerna, här kan en utveckling av 
den museipedagogiska praktiken skönjas. Det designorienterade perspektivet kring 
lärandet kan då utgöra en teoretisk utgångspunkt. 

Tre av enkätsvaren lyfter också fram sinnesintryckens betydelse för lärandet. Att 
använda ljus-, ljud-, och doftmarkörer för att förstärka museimiljöernas pedagogiska 
potential kan ses som en utveckling av den iscensättning som redovisades tidigare. 
Museirummens lärandeeffekter kan då ytterligare förstärkas. 

De nya frågor som analysen av empirin väcker, är framför allt relaterade till museernas 
uppdrag. Enligt den statliga utredning som presenterades i kapitel 1, så är museernas 
verksamheter i huvudsak finansierade med skattemedel, och museibesökarna 
(skattebetalarna) bör då beredas tillträde till museimagasinen i högre grad än tidigare. 
Problem kan då uppstå i intressekonflikten mellan att samla och vårda samt visa, 
museernas tre huvuduppgifter. I de inkomna enkätsvaren finns ingen egentlig oro för att 
dessa tre uppdrag skulle strida mot varandra. Snarare ses magasinsrummet med sin 
personal, med sitt traditionella uppdrag att visa och samla, som en stor tillgång för 
museibesökarna. Detta bör dock ses mot bakgrund att de museer som studerats har ett 
tydligt intresse och uppdrag att utveckla magasinspedagogik. En större upplagd studie 
skulle, med fler deltagande museer, skulle sannolikt ge en annan bild. Att hantera och 
överbrygga motsättningen mellan museernas tre huvudmålsättningar i verksamheten bör 
ses som det övergripande, pragmatiska målet för en magasinspedagogisk verksamhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63Uljens, Michael, Didaktik, 1997, s 65 

64 Insulander, Eva, Tinget, rummet besökaren, 2010, s 47 
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5. Slutdiskussion 
 
I detta avslutande kapitel sammanfattas hela undersökningen och ett resonemang förs 
kring dragna slutsatser. Avslutningsvis redogörs för möjliga perspektiv för framtiden 
inom detta forskningsfält. 
 
5.1 Sammanfattning och slutsatser 
 
I denna studie har jag velat undersöka förutsättningar för lärande i olika museimiljöer. 
Jag har jämfört lärandet i en traditionell, museipedagogisk miljö- utställningsrummet, 
med det lärande som utvecklas vid visningar av museimagasin för allmänheten.  
 
Mitt huvudmål med undersökningen formulerades i följande fråga:  
 
Vilka är de olika möjligheterna för lärande i magasinet respektive utställningsrummet? 
 
Denna fråga bearbetades ur två perspektiv, ett museologiskt och ett didaktiskt. Ur dessa 
två perspektiv formulerades två forskningsfrågor: 
 
1.Hur representerar föremålen i rummet detta museum? 

2. Hur kommunicerar vi i detta rum? 
 
Undersökningens empiri utgörs dels av en enkätstudie tillsänd fem museer i Sverige, där 
insamlingsfrågorna utgörs av frågor relaterade till lärande i magasinsrum och 
utställningsrum. Den andra delen av empirin utgörs av två utställningsanalyser, vilken 
gjordes vid två av de deltagande museerna. 

Ur enkätsvaren kan några gemensamma drag gällande det didaktiska perspektivet 
urskiljas. En vilja råder kring att skapa tydlig kommunikation och god tillgänglighet i de 
lärande miljöerna vid museerna, både i magasinen och i utställningarna.  
Sinnesintryckens betydelse för lärandet lyfts också fram. Här kan exemplet i 
enkätsvaren från Borås museum lyftas fram särskilt; det ”filter” som skapas i en 
utställning finns inte i en magasinsmiljö. Intrycken blir mer direkta i ett magasin, 
kommunikationen en annan. Detta kan jämföras med de teorier kring kommunikation i 
museimiljö som redovisades i kapitel 2.65 Frågan kring meningsskapande är också 
intressant att ställa i detta sammanhang - vilken mening skapar besökaren av föremål 
utställda i en traditionell utställningsmiljö, vilken mening skapas i ett magasin? Här kan 
Eva Insulanders teorier kring didaktikdesign appliceras.66 Inramningen av lärandet, och 
den kreativa process som lärande innebär kan här studeras. I ett utvidgat studium, med 
mer ingående observationer av kommunikation mellan föremål, människa och rum, 
torde de processer som styr lärandet kunna studeras mer i detalj. Att använda GLO kan 
här vara en användbar approach. På så sätt kan en kvalitativt inriktad forskning kring 

                                                      
65 Hooper-Greenhill, Eilean, (1994) The Educational Role of the Museum, s 15 ff 

66 Insulander, Eva (2010), Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på museum, s 51 
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lärande i en ny typ av museimiljö skapas, genom att konkretisera vilka effektmål som 
kan ställas upp för lärandet.67 Det designteoretiska perspektivet kan då utgöra en 
teoretisk utgångspunkt, medan en tillämpning av GLO blir en metodologisk  

Den utställningsanalys jag genomförde vid två av de deltagande museerna, Stockholms 
stadsmuseum och Statens historiska museum, visar att två skilda lärandemodeller finns 
vid dessa två museer. Medan Statens historiska museum i sin utställning Forntider 1 
visar upp en väl genomtänkt balans mellan audiella och visuella hjälpmedel, rummens 
storlek, skyltning och urvalet av föremål, så är Stadsmuseets utställning 
Stockholmsutställningen 1 ett exempel på en utställning där modeller, kartor, porträtt 
och skyltar berättar historien om Stockholm. Föremålen har i det sistnämnda fallet en 
undanskymd roll. Denna skillnad i utställningsmetod mellan de två museerna är 
intressant, både ur en museologisk och ur en didaktisk aspekt.  

Vid Stockholms stadsmuseum pågår ett projekt betitlat Öppet magasin. 68 Syftet med 
detta projekt är att utreda hur magasinen ska visas för allmänheten. Samtidigt som man 
planerar för publika visningar av magasinen, så saknas i utställningsverksamheten i stor 
utsträckning föremål som berättar Stockholms historia. Vid Statens historiska museum 
däremot finns en balans mellan olika sätt att berätta om Sveriges forntid i 
utställningarna, där föremålen har en central plats. Samtidigt är magasinen mer 
otillgängliga för besökare än vid de andra undersökta museerna. De enkätfrågor rörande 
lärande i magasinsrummet jag ställde saknar svar från Statens historiska museum. På 
webbsidan står att magasinen är möjliga att besöka, men ett projekt liknande Öppet 
magasin finns inte här. Lärandet vid Statens historiska museum sker med hjälp av 
föremål som är representativa för museet, utställningsmetoden är genomtänkt och en 
didaktisk metod kan urskiljas på ett annat sätt än vid Stadsmuseet.  

Man arbetar pedagogiskt på två olika sätt vid Stadsmuseet respektive Statens historiska 
museum. I det förstnämnda fallet angår pedagogiken hela museet, i det sistnämnda fallet 
utförs den museipedagogiska verksamheten av en särskild grupp vid museet. Även om 
samverkan sker mellan personal i magasin och i utställningsverksamhet i båda fallen, så 
sker denna samverkan på olika sätt. 

Det kan alltså konstateras att de undersökta museerna torde representera den rikedom 
som finns i former av lärande vid Sveriges museer. Detta bör ses som en effekt av den 
organisatoriska fragmentering som råder bland Sveriges museer. Ett gemensamt 
regelverk saknas, och detta återspeglas i de skilda lärandesituationer som råder. Vari de 
likheter som ändå finns kommer låter jag i denna studie vara osagt. 
 
5.2. Framtidsperspektiv 
 
Den fragmentisering som råder vid Sveriges museer är både en styrka och en svaghet. 
Styrkan ligger i att olika synsätt kan berika varandra i en konstruktiv dialog museer 
emellan, i erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling av skilda slag. Svagheten ligger i 
att studier likt denna kan bli spretiga och svårtolkade i sina resultat. Olika museer har 
olika förutsättningar, mål, kulturer, ansvarsområden och storlekar på sin verksamhet. Ett 
alternativ för vidare studier i detta ämne kan vara att noggrannare kategorisera och 

                                                      
67 Petersen, Anja, Dunkers kulturhus, mailsvar 2012-03-26 

68 Rehnström Ohlander, Gunilla, telefonsamtal 2012-04-25 
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definiera vilka museer som ska undersökas. I denna studie var intresset hos de 
deltagande museerna i huvudsak styrande. 
 
Museiutredningen 1994 beskrev att museerna utvecklar och förmedlar kunskap och 
bjuder upplevelser för alla sinnen. 69 Ska museerna leva upp till att de levererar en god 
kunskap och goda upplevelser till besökarna, så bör pedagogisk forskning kring hur en 
lärandeffekt uppnås initieras. Jag har beskrivit hur detta är en utveckling som pågår, 
nationellt så väl som internationellt. Mitt bidrag till denna forskning är ett initiativ till en 
pedagogisk forskning i en tidigare försummad museimiljö- museimagasinet. Mot 
bakgrund av den uppfinningsrikedom som finns i vårt land och internationellt när det 
gäller både skapande av magasin för besökare och att visa befintliga magasin för 
allmänheten, så ser jag pedagogisk forskning kring lärande och lärandeeffekter i 
museimagasin är något som bör utvecklas och integreras i den aktuella, 
museipedagogiska diskursen.  
 

                                                      
69 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar- kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, 2003, s 
185 
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7. Bilaga, enkätfrågor 
 
Enkätfrågor till undersökningen Vad lär vi i rummen? 
 
Inledning och målformulering 
 
Frågorna är tänkta att besvaras av personal vid museet verksamma med samlingar i 
magasinsrummen, och verksamma i utställningsrummen i mötet med besökarna. 
Avsikten med urvalet är att jag vill studera hur personer som är väl bekanta med de 
rumsliga miljöer som står i fokus för undersökningen uppfattar dessa rum. Jag vill också 
kunna undersöka de olika förutsättningar för lärande, vilka troligtvis finns i en 
magasinsmiljö jämfört med i en utställningsmiljö. 
 
Målet med hela undersökningen är att studera rummets förutsättningar utifrån två 
teoretiskt avgränsade perspektiv:  
 
Fokus i studien ligger på att dels undersöka vilka perspektiv som styr organiseringen av 
museiföremålen i enskilda rum (det museologiska perspektivet), dels att undersöka hur 
den pedagogiska potentialen ser ut i de skilda rummen (det didaktiska perspektivet).  
 
De frågor som används i enkäten kan också ledas tillbaka till hela undersökningens 
frågeställning, formulerad enligt följande: 
 
Vad är de olika pedagogiska potentialerna i magasinet respektive utställningsrummet? 
 
I enkäten är frågorna formulerade utifrån denna praktiskt- pedagogiska utgångspunkt. 
Jag delar in dem i frågor relaterade till pedagogik i magasinet respektive 
utställningsrummet. 
 
Frågorna 
 

1. Magasinsrummet 
 

1.1. Hur ser du på placeringen av föremål och design i rummet när det gäller lärandet? 
1.2. Hur påverkar placeringen av föremål och design i rummet lärandet? Utveckla gärna 

ditt svar. 
1.3. Hur skapar du en lärande situation i magasinsrummet? Berätta om hur du utgår från 

rummet fysiska förutsättningar. 
1.4. Vilka möjligheter ger magasinsrummet för lärande? 
 

2. Utställningsrummet 
 
2.1.  Hur ser på placeringen av föremål och design i rummet när det gäller lärande? 
2.2. Hur påverkar placeringen av föremål och design i rummet i lärandet? Utveckla 
gärna ditt svar. 
2.3.  Vilka fysiska hinder ser du när det gäller att skapa kommunikation och interaktion 
mellan människor i detta rum? 
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