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1. Inledning 

Bungemuseet på norra Gotland är ett av världens största och äldsta friluftsmuseer. Museet lig-

ger drygt fem mil från Visby, strax söder om Bunge kyrka mot Fårösund och Fårö. På området 

finns bland annat tre gårdar från 1600-, 1700- och 1800-talet. Samtliga byggnader och dess 

interiör är flyttade från sina ursprungliga plats på den gotländska landsbygden. Utöver gårdarna 

finns bildstenar, väderkvarnar, vattensåg, tjärdal och kalkugnar med mera. Bungemuseet är Got-

lands enda friluftsmuseum och erbjuder en tidsresa från 1600-1800-talet där besökarna får upp-

leva unika gårdsmiljöer och byggnader med tillhörande interiör som är bevarade från rivnings-

vågor och som redovisar gotländsk byggnadstradition och bondekultur från över 300 år.  

Talar man om Bungemuseet vet många var museet ligger, men färre har varit där. Besökssta-

tistiken på Bungemuseet går stadigt neråt. På 1980-talet beräknades det vara drygt 60 000 be-

sökare, vid 2007 besökte runt 20 000 Bungemuseet,1 och vid 2014 var antal besökare cirka 

12 000.2 Framförallt är det de gotländska skolklasserna som minskat sina besök vid Bungemu-

seet av någon anledning. Förr var minst ett besök på museet närmast obligatoriskt för eleverna 

på Gotland.3 

I dag finns en diskussion kring vikten av att bruka och bevara det immateriella och materiella 

kulturarvet i världen, i form av exempelvis byggnader, berättelser, språk, miljöer, traditioner, 

kunskap och föremål skapat av människan. Det är också för många givet att skolorna förmedlar 

till eleverna vad som finns omkring dem, i form av det ovannämnda kulturarvet men också att 

tolka begreppet ”kulturarv” utifrån skolplanens direktiv, mångfald, samspel och relationer mel-

lan grupperingar så som genus, klasstillhörighet, etnicitet och generationsperspektiv. Men är 

det så självklart som vi tror och hur viktigt är det immateriella och materiella kulturarvet och 

Bungemuseet för skolorna egentligen? Får Bungemuseet någon plats i skolundervisningen på 

Gotland och hur förmedlar man ett kulturarv? Prioriterar skolorna Bungemuseet eller besöker 

de hellre Gotlands Museum, Fornsal eller andra platser på Gotland? Varför ska skolorna besöka 

Bungemuseet och varför besöker inte skolorna på Gotland platsen som de tidigare gjorde? 

                                                 
1 Radio Gotland, P4, radiointervju, Färre besöker Bungemuseet, 2007-07-05, http://sverigesradio.se/sida/arti-

kel.aspx?programid=94&artikel=1465088, hämtad: 2016-03-10 
2 Myndigheten för kulturanalys, Museer 2014, Kulturfakta 2015:1, s. 49, http://www.kulturanalys.se/wp-con-

tent/uploads/2015/12/Museer-2014.pdf hämtad: 2016-03-14 
3 Radio Gotland, P4, radiointervju, Färre besöker Bungemuseet, 2007-07-05, http://sverigesradio.se/sida/arti-

kel.aspx?programid=94&artikel=1465088, hämtad: 2016-03-10 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1465088
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1465088
http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2015/12/Museer-2014.pdf
http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2015/12/Museer-2014.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1465088
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1465088
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Bild 2: Karta över Bungemuseet. Hämtad från Bungemuseets hemsida, 2016-05-16 

 

1.1 Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen vid Region Gotland har efterfrågat en utredning över verksam-

heten vid Bungemuseet. Henrik Zipsane har genom Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik 

(NCK) genomfört en utredning- Framtidens Bungemuseum, som stod klar 2013. Utredningens 

syfte var bland annat att analysera Bungemuseet vad gäller verksamhetens inriktning, volym, 

pedagogik, insamlingspolicy och ekonomiska förutsättningar, göra en omvärldsanalys och sätta 

in Bungemuseet i ett större kulturhistoriskt sammanhang samt ge förslag på verksamhetsut-

veckling och eventuellt en förändrad verksamhetsinriktning, behov av kompetenser och resur-

ser för en framtida utveckling samt förslag till möjliga externa samarbeten för att uppnå en 

långsiktig hållbar finansiering.4  

                                                 
4 Zipsane, Henrik, Framtidens Bungemuseum- en utredning (2013), Kultur- och fritidsförvaltningen, Region 

Gotland, s.4 
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Utredningen utfördes eftersom en oproportionerligt stor del av museets medel gick till fastig-

hetsunderhåll och inte till att driva och utveckla den publika verksamheten som gynnade be-

söksantalet. Den ideella föreningen som drivit Bungemuseet närmade sig ett generationsskifte 

och efter utredningen gjordes en omorganisation som ämnade att driva vidare verksamheten 

med en större ekonomisk hållbarhet genom Region Gotland som samarbetspartner (se s.22). 

Zipsanes utredning belyser att museet har en publik potential och att fler parter bör hjälpa till för 

att skapa möjlighet för framtida bevarande och drift. Zipsane lägger fram en rad åtgärder och förslag 

kring att driva vidare verksamheten och lyfter frågor kring utveckling och omorganisation,5 bland 

annat lyfter han problemet kring de minskade besöken av skolklasser och att museet inte får besök 

av skolklasserna så som det tidigare varit.6 

Föreliggande studie har sin utgångspunkt i Zipsanes utredning och kommer särskilt belysa föl-

jande slutsats:  

Det är sannolikt för att museer i dag måste producera något som efterfrågas direkt av skolan 

och det efterfrågas bara om erbjudandet motsvarar ett behov definierat i läroplanen. Museet 

är ett verktyg för att nå skolans mål som skolan ser det. I dag måste man producera och 

erbjuda vad turisterna efterfrågar och det finns bara ett sätt att få reda på det: Fråga dem! 

Zipsane (2013), Framtidens Bungemuseum- en utredning, s.8.7 

En undersökning kommer att göras kring vad som efterfrågas hos aktören och målgruppen sko-

lan, genom att just ”fråga dem!”, så som Zipsane tydligt uttrycker det i sin rapport. Undersök-

ningen avser att sätta in Zipsanes ovannämnda påstående i ett bredare perspektiv, då i form av 

vad som finns definierat i läroplanen och se över Bungemuseets verksamhet på ett grundläg-

gande sätt. 

Det finns anledning för Bungemuseet att se över sin verksamhet på ett grundläggande sätt. 

Dels finns behov av att noggrant granska vilka målgrupper man vill och kan nå samt vad 

dessa målgrupper efterfrågar.(---) Zipsane (2013), Framtidens Bungemuseum- en utredning, 

s.88  

 

 

 

                                                 
5 Zipsane 2013:3 
6 Ibid, s.8 
7 Ibid, s.8 
8 Ibid, s.8 
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1.2 Syfte  

Undersökningen kommer verka som en förlängning på utredningen och ovanstående påstående 

kring Bungemuseet av Henrik Zipsane. Zipsanes utredning och rapport kommer fungera som 

stöd till undersökningen som valts att göras till detta examensarbete. Han menar att det finns 

ett behov att granska vilka målgrupper museet vill nå och vad dessa målgrupper efterfrågar 

genom att just ”fråga dem” och se över Bungemuseets verksamhet på ett grundläggande sätt, 

genom att granska Bungemuseets utbud och målgruppen skolan och vad de efterfrågar.  

En granskning kring hur mottagargruppen; skolorna, ser på Bungemuseets verksamhet kommer 

alltså att göras och hur denna prioriteras i skolplanen samt att utreda vad som efterfrågas av 

skolan genom att ”fråga dem”. Detta är i sin tur intressant då det svarar på om skolorna hjälper 

eleverna att berika dem med kunskap kring kulturhistoriska aspekter och epoker gällande kul-

turarvet som finns på Gotland och i Sverige, där Bungemuseet fungerar som ett konkret exem-

pel.  

Studiens syfte är således att granska Bungemuseets utbud och skolans efterfrågan. Genom att 

studera detta kan författaren få en överblick och djupare insyn i Bungemuseets verksamhet och 

dess integration med målgruppen skolan på Gotland. Undersökningen ämnar att belysa en för-

medling av ett eller flera kulturarv, vilket budskap som lämnas till en specifik målgrupp, hur 

och varför detta tas emot. 

Undersökningen ska kunna en uppfattning över varför besöksantalet med målgruppen skolele-

ver har minskat och tydligt redogöra vad Bungemuseet har gjort men även planerar att göra för 

att öka besökssiffrorna. Slutligen ska uppsatsen kunna ge en uppfattning kring huruvida kom-

munikationen mellan Bungemuseet och skolan ser ut, för att på så vis kunna analysera och 

avläsa eventuella förbättringsåtgärder, då med skolan i fokus.  

 

1.3 Mål och förväntade resultat 

Utefter undersökningen ska författaren se huruvida det går att utläsa om Bungemuseet får någon 

plats i skolundervisningen på Gotland, samt att utreda i en kortare diskussion kring kulturvården 

och kulturarvets plats i skolan. Målet med undersökningen är att bidra till och främja diskuss-

ioner och debatter, samt lyfta frågan kring förhållandet, samarbetet och kommunikationen mel-

lan skolsektorn och museisektorn. Kan kommunikationerna där emellan ha något att göra med 

minskningen/ökningen av skolelever? Undersökningen kan även komma att fungera som ett 
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hjälpmedel eller verktyg för aktiva och engagerade i Bungemuseet AB, eftersom studien kom-

mer visa på vad skolorna efterfrågar genom att författaren har ”frågat dem”. Detta är i sin tur 

relevant eftersom Bungemuseet då lättare kan överblicka vad just skoleleverna efterfrågar och 

anpassa verksamheten därefter.  

 

1.4 Frågeställning 

 Hur ser utbudet ut och vad erbjuder Bungemuseet till skolorna? 

 Vad beror minskningen av skolelever på? 

 Vad efterfrågar skolorna och hur kan minskningen motverkas?  

 

1.5 Material och metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kring Bungemuseets utbud och vad de erbjuder till 

skolorna, vad minskningen av skolelever beror på, vad skolorna efterfrågar och hur minsk-

ningen kan motverkas kommer en kvalitativ metod som utgångspunkt användas, med fokus på 

verksamhetsberättelser som primär källa. De centrala verken som används över Bungemuseets 

verksamhet och över den historiska bakgrundsinformationen är främst Kulturhistoriska Museet 

i Bunge, 1907-2007, 100 år i ord och bild (2007) utgiven av föreningen med samma namn. 

Även Kulturarvets betydelse (2000) med kapitlet ”Bungemuseet- två kulturarv i ett” av Carina 

Johansson et al, kommer användas med fokus på verksamhetsberättelser. För historiskt bak-

grundsunderlag kring skolans perspektiv kommer primära källor användas, så som läroplaner 

från Skolverkets hemsida, statistik kring besök samt förordningar kring beslut angående bidra-

get Skapande skola. Kring bakgrundshistorik kring kulturarvet och friluftsmuseer har främst 

sekundära källor i form av tidskrifter och avhandlingar används. Till detta ämne har också Kul-

turarv och historiebruk (2005) och Friluftsmuseer, kulturarv och lärande (2007) båda utgivna 

av Jamtli förlag varit av stor betydelse. 

För att besvara undersökningens frågeställningar kommer en kvalitativ undersökning med in-

tervjuer att genomföras för att kunna använda Zipsanes formulering ”fråga dem” som ligger till 

grund för uppsatsen. Intervjufrågorna är uppdelade i två områden och perspektiv för att på så 

vis få en allsidig bild av museiverksamheten och skolverksamheten. Det ena området behandlar 
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Bungemuseet och dess verksamhet. Intervjuer kommer därför göras med ordförande för Före-

ningen Kulturhistoriska Museet i Bunge, VD och museipedagog, dessa tre personer intervjuas 

på plats vid Bungemuseet. Telefonintervju, enligt den intervjuades önskan, kommer även göras 

med Kulturutvecklare för Kultur -och fritidsförvaltningen på Region Gotland. Intervjuer med 

dessa parter kommer göras för att höra deras version och tankar kring utbud och utveckling, på 

så vis kommer en allsidig bild av arbetet och framtidsutvecklingen ges och en djupare uppfatt-

ning fås i ett fortsatt eller möjligt samarbete med skolorna. Med en kvalitativ undersökning 

kommer författaren närmare personernas tankar och åsikter än om en kvantitativ undersökning 

hade tagits i bruk. Intervjun kommer fungera som en öppen intervju, där frågor formuleras ti-

digare som fungerar som stöd för intervjun, väl anpassade till varje mottagare och intervjuper-

son. Frågorna har förberetts med den förkunskap som finns tillhanda hos författaren i form av 

den förundersökning som gjorts kring Bungemuseet och skolverksamheten. Frågorna har även 

formuleras under intervjuns gång för att ny information och uppgifter kommer till handa (se 

bilaga). Svaren blir på så vis mer öppna och naturliga till sin karaktär.  

Det andra området behandlar skolornas syn på verksamheten och vad de efterfrågar. Därför 

kommer intervjuer göras med en före detta högstadielärare i Fårösundskolan samt en rektor på 

Södervärnsskolan som tidigare varit verksam som lärare och rektor i Fårösundskolan. Den före 

detta högstadieläraren träffar författaren i Bunge, rektorn intervjuas per telefon på grund av 

bristande tid för uppsatsskrivandets tidsramar.  

Samtliga intervjuer har spelats in och renskrivits med tillstånd av de intervjuade personerna. 

Inspelning har genomförts eftersom det på så vis blir enklare att studera de intervjuades svar 

och undvika frågetecken. En nackdel med detta kan vara att ljudupptagningen inte alltid är 

hundraprocentig tillförlitlig och information möjligen försvinner i och med ljudbortfall eller 

oberäkneliga ljud i bakgrunden. Däremot är inspelningsmetoden desto mer säker än om ljud-

upptagning inte skulle användas och författaren endast skrivit svaren för hand.  

 

1.5.1 De intervjuade personerna  

Intervjufrågor kommer göras med Bertil Smitterberg, tidigare ordförande och verksamhetschef 

i föreningen och styrelsen Kulturhistoriska Museet i Bunge. Bertil Smitterberg är född 1943 

och uppvuxen i Bunge och har under sitt yrkesverksamma liv arbetat som lärare i Fårösundsko-

lan fram till 2008. Han har även agerat som guide, delaktig i teatergruppen på Bungemuseet 
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och volontär.9 Smitterberg har skrivit kapitlet ”Socknens utveckling under 100 år - Bunge 

socken - museet och samhället under 100 år” i jubileumsboken Kulturhistoriska museet i Bunge 

1907-2007 (2007). Bertil Smitterberg har valts som intervjuperson därför att han har god insyn 

i verksamheten eftersom han arbetat där till och från sedan gymnasieåldern och är och har varit 

mycket aktiv i föreningen. Som lärare har han besökt platsen många gånger med sina elever 

och har därför förståelse för platsen utifrån två perspektiv - museiverksamheten men även uti-

från skolverksamheten.10 Smitterberg kommer intervjuas i sin roll som verksam inom Bunge-

museet men även i sin roll som pensionerad lärare. Han har med sin långa erfarenhet som verk-

sam på museet och inom skolan en tydlig överblick kring vad som erbjuds på Bungemuseet, 

verksamheten och hur man arbetat för att locka skolelever. 

Anders Svensson, VD/Verksamhetsledare och Viktoria Berglund verksamhetspedagog/pro-

gramansvarig, kommer att intervjuas samtidigt för undersökningen. De är båda två nyanställda, 

sedan 1 april 2016, för det nystartade (1 januari 2015) aktiebolaget Bungemuseet AB. De ska 

tillsammans sköta den publika verksamheten, medan den ideella föreningen sköter underhåll av 

museets alla byggnader.11 Berglund och Svensson intervjuas eftersom de har en inblick i fram-

tidens Bungemuseum och kan delge tankar kring framtidsplaner, kunskaper och erfarenheter 

från tidigare arbeten på museum. Deras röst är av betydelse eftersom de kan svara på hur minsk-

ningen av skolelever kan motverkas bland annat.  

Madeleine Nilsson, Kultursamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen inom Region Gotland 

kommer intervjuas. Hennes roll på förvaltningen är att fungera som stöd till kulturföreningar 

och organisationer, agera som en neutral förmedlare mellan två intressenter samt ge rådgivning 

och svara på bidragsfrågor. Hon hjälper Bungemuseet AB genom stöd och som bollplank ge-

nom att vara kontaktperson för bolaget. Hennes röst i undersökningen är av betydelse eftersom 

hon har en inblick i verksamheten utifrån och ifrån regionens sida.12   

Marcus Larsson, rektor på Södervärnsskolan (klass 7-9) i Visby kommer intervjuas. Han har 

god insyn i Södervärnskolan men även i Fårösundskolan, då han tidigare varit rektor och lärare 

där. Larsson intervjuas då hans kompetens och erfarenhet som rektor i Visby och Södervärn-

                                                 
9 Smitterberg, Bertil, Anders, Lundkvist, Ström, Thure, Blomberg, Maj-Gun, Ahlqvist, Barbro, Kronborg Chris-

tensen, John et al. Kulturhistoriska museet i Bunge 1907-2007, (2007), Kulturhistoriska museet Bunge, Visby, 

s.232 
10 Bertil Smitterberg, intervju, Bunge, 2016-04-11 
11 Anders Svensson, intervju, Bunge, 2016-04-11 
12 Madeleine, Nilsson, telefonintervju, 2016-04-26 
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skolan ger en inblick i hur denna skola lägger upp sitt arbete med museiverksamheter i skolun-

dervisningen. Han kan därför svara på hur de arbetar i hans skola i Visby och hur han ser på 

Bungemuseets verksamhet utifrån sin roll som rektor.  

 

1.6 Källkritik 

Intervjuerna visar endast vad två skolor anser kring verksamheten och vad dessa efterfrågar och 

ger inte en heltäckande bild över Gotlands alla skolor och årskurser. En kvantitativ undersök-

ning i form av enkätformulär till utvalda lärare, hade rimligtvis kunnat användas eftersom en-

kätfrågor kan formuleras på ett tydligt sätt och få fler tydliga och övergripande svar. Men om 

enkätfrågor arrangerades, hade det varit svårt att få en grundligare syn på verksamheten, då man 

i vanliga fall ofta fyller i ett formulär och inte kan höra kring eventuella utveckling/framtids-

planer och denna samling av data skulle bli allt för tidskrävande för den erhållna tiden för upp-

satsskrivandet. Den kvalitativa undersökningen har ansetts vara väl genomförbar till valda frå-

geställningar eftersom en granskning ska göras kring en fallstudie och denna bygger på verk-

samhetsberättelser genom att ”fråga dem”, kring hur verksamheten har sett ut, ser ut och tankar 

kring en framtid. Det är i undersökningen mer intressant vad lärare och aktiva inom området 

tänker kring verksamheten. Däremot kan metoden anses vara kritisk eftersom den är beroende 

av att en andra part svarar på mail, telefon eller ställer upp på en intervju. I detta fall har ett 

flertal rektorer sökts, men svarat nej på grund av för lite tid, haft för lite kunskap eller svarat 

sent på mailkorrespondens. Personerna som svarat nej till undersökningen, hade möjligen gett 

andra svar än de slutligen utvalda intervjupersonerna för skolverksamheten. Men undersök-

ningen ämnar sig endast åt vad aktiva inom skolverksamheten på Gotland anser generellt kring 

museiverksamheten och därför har alla skolor varit välkomna med sin åsikt. Skolans åsikt som 

sådan är av större vikt än vad en specifik skola anser kring museiverksamheten.  

Intervjuerna har fungerat som ett ”fritt samtal” där författaren låtit de intervjuade prata fritt om 

sitt ämnesområde. Viktigt är också att komma ihåg att intervjuerna har styrts utifrån vissa frågor 

som författaren har formulerat och bearbetat och fört in under samtalens gång. En öppen inter-

vju eller ett fritt samtal kan också anses vara svårt beprövat, eftersom det då blir relativt svårt 

att hålla sig ”inom ramarna”, följa ”den röda tråden” och inte tappa fokus på just frågeställning-

arna och relevanta frågor och svar. Fördelen väger således tyngre än nackdelarna i detta fall 

eftersom ett fritt samtal är av mer avslappnad karaktär och andra avslappnade svar kan därmed 

fås än om frågorna är uppradade och grundligt förarbetade. 
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1.7 Avgränsningar 

En avgränsning kommer att göras till friluftsmuseet Bungemuseet, i socknen Bunge på norra 

Gotland, som kommer att fungera som fallstudie i denna uppsats. Valet av denna plats grundar 

sig i att det är Gotlands enda friluftsmuseum samt att författarens utbildning är stationerad på 

Gotland, vilket också underlättar med besök med intervjupersoner. Författaren är även uppväxt 

på norra Gotland och har under sina högstadieår studerat i Fårösundskolan, med besök på 

Bungemuseet som en naturlig del i undervisningen.  

Undersökningen kommer verka utifrån Bungemuseets perspektiv där de försöker nå en motta-

gare/målgruppen, i form av skolan men också utifrån skolans perspektiv, då de är mottagare av 

Bungemuseets utbud, i form av vad som erbjuds på platsen. Fokus kommer alltså ligga på både 

vad Bungemuseet erbjuder i form av områdets byggnader och aktiviteter, men också vad skolan 

efterfrågar genom att just ”fråga dem”. Den pedagogiska verksamheten på Bungemuseet kom-

mer inte studeras närmare, detta eftersom verksamheten har pågått kring början av 1900-talet 

och kan anses vara väl genomförd och etablerad. Desto mer intresserat är det att undersöka 

varför besöksantalet minskas, då med målgruppen och mottagargruppen - skolan och vad denna 

efterfrågar.  

Med målgruppen skola och skolelever menar författaren: grundskola, klass 0-9. På så vis får 

alla verksamma inom skolan, klass 0-9 en möjlighet att tillägna sig uppsatsen utifrån sina erfa-

renheter, direktiv eller riktlinjer. En undersökning kring vad alla Gotlands skolor anser om 

Bungemuseet och vad de efterfrågar blir för gedigen för den avlagda tiden som uppsatsskrivan-

det erhåller. Därför kommer en avgränsning göras till två skolor, Fårösundskolan och Söder-

värnsskolan. Fler skolor hade givetvis kunnat vara med i undersökningen, exempelvis en skola 

från södra eller mellersta Gotland, men en avgränsning till just två skolor gjordes för att tidsra-

men för uppsatsskrivandet skulle respekteras, men också på grund av två parternas version av 

verksamheten och deras specifika tankar lättare kan jämföras i en analys och studeras närmare. 

Fårösundskolan har valts till undersökningen eftersom denna ligger i närheten av museet och 

möjligen har andra perspektiv och tankar kring museiverksamheten gentemot en skola i Visby. 

Författaren har också valt Södervärnsskolan i Visby eftersom man där ser på Bungemuseets 

verksamhet och lokalisering utifrån andra perspektiv. 

Uppsatsen kommer beröra kultur i skolan, estetiska läroprocesser, bidragsformen Skapande 

skola samt regional utveckling på Gotland. Författaren kommer även att beröra kortfattat kring 
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Bungemuseets budget, finansiering och ekonomi eftersom detta också är relevant för framtids-

arbetet och kommunikationen mellan musei- och skolverksamheten och eftersom det är till stor 

del ekonomin som styr verksamheten. Det nya samarbetet med Region Gotland och Gotlands 

museum kommer beröras mycket kortfattat eftersom det är dem som står bakom med de finan-

siella medlen. En längre redogörelse kring Region Gotland och Gotlands museums nya samar-

bete med Bungemuseet kommer inte behandlas i uppsatsen, eftersom denna nya samarbetspar-

ter i skrivande stund (maj 2016) är så pass ny så finns heller inga underlag kring hur arbetet ska 

pågå i framtiden eller hur detta samarbete har visat sig gynna Bungemuseet eller inte. En kortare 

redogörelse kring utredningen ”Bunge Pro Futura” kommer göras, men inte vilka förslag som 

kommit fram i utredningen eller i eventuella workshops, detta eftersom fokus ligger på vad 

skolorna i dagsläget efterfrågar och att granska utredningen hade även gett ett än mer omfat-

tande material som inte kunnat bearbetas till den givna tidsramen.  

Författaren har valt att inte behandla kultursamverksansmodellen, eftersom Bungemuseet inte 

ingår i denna i skrivandets stund. En redogörelse kring kulturturism, hur andra friluftsmuseer i 

Sverige arbetar och Bungemuseets samarbete med övriga företag på Gotland kommer inte hel-

ler att beröras i denna utredning eftersom fokus ligger på skolutveckling och verksamhetsbe-

rättelser från främst ordförande i föreningen, VD, pedagog och två lärare samt hur Bungemuseet 

och skolan på Gotland arbetar och kommunicerar med varandra.   

 

1.8 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med teorikapitlet är att lyfta in uppsatsens centrala frågeställningar i en teoretisk utgångs-

punkt. Det är två teoretiska utgångspunkter som kommer ligga till grund för kommande under-

sökning och kommer främst behandla huvudexemplet; Learning by doing. I museisammanhang 

kan denna teoretiska utgångspunkt även kallas för museipedagogik, kulturarvspedagogik eller 

estetiska läroprocesser et cetera. Även kommunikationsteorin kommer kopplas samman med 

den ovannämnda teorin. Det är Larsåke Larsson, professor i medie- och kommunikationsveten-

skap vid Örebro universitet och hans teori kring målgruppsanalys och analysschema kring inre 

faktorer som kommer tillämpas.13 

                                                 
13 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (2008) Studentlitteratur, Polen, s.153 



 

11 

 

Bungemuseets utbud och skolans efterfrågan ligger till grund för de två teoretiska referensra-

marna och utgångspunkterna; Learning by doing samt målgruppsanalys. Dessa två utgångs-

punkter har valts och kommer behandlas eftersom det är just kulturarvspedagogiken/Bungemu-

seets verksamhet/marknadsföring som ska förmedlas till en bestämd målgrupp. Slutligen kom-

mer dessa två lyftas fram i en avslutande analys i uppsatsens diskussionskapitel för att visa på 

hur man kan nå en specifik målgrupp.  

 

1.8.1 John Dewey: Learning by doing 

Den största och mest centrala forskare inom denna teoretiska utgångspunkt är pedagogen John 

Dewey (1859- 1952). Dewey var en av 1800 -och tidiga 1900-talets främsta filosofer inom 

pedagogiken. Han myntade begreppet Learning by doing, ett upplevelsebaserat lärande. Be-

greppet syftar till att barnen uppmuntras genom ett friare pedagogiskt förhållningssätt och ge-

nom ett upplevelsebaserat lärande. Detta pedagogiska handlingsmönster kan ses som ett led till 

det senare myntade begreppet och läroprocessen; Estetiska läroprocesser (se s.25). Dewey prö-

vade sina pedagogiska metoder och tekniker på barn och genom en experimentskola, grundad 

1896, började han pröva teori blandat med praktiska inslag. Detta kunde yttra sig i exempelvis 

träslöjd eller matlagning. Den bakomliggande tanken kring detta nya pedagogiska mönster var 

att barnen skulle skolas in i skolmiljön men samtidigt med en förankring till de praktiska sysslor 

som fanns i vardagen. Inom exempelvis matlagning kunde barnen lära sig om fysik, kemi och 

näringslära. Denna nya teknik och rörelse kom att kallas ”progressiv pedagogik”. Idealet var en 

antiauktoritär uppfostran och barnens fria växt och aktivitet skulle betonas i undervisningen, 

genom att föra in vardagliga sysslor (praktiska sysslor) i skolundervisningen. Det var detta som 

kom att kallas Learning by doing.14 

 

Dewey menade att ”verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets begåvning stimul-

eras av de krav som ställs i den sociala situation där det befinner sig”.15 Han syftade på att 

barnen var aktiva och skapande och inte passiva mottagare till sin grund. Barnen borde därför 

vägledas och styras och inte bli påtvingade kunskap och bildning. Fokus borde även ligga på 

barnet gällande dess behov som intressen och olika impulser. Detta kunde enligt Dewey skapas 

genom att utgå från vissa ”anknytningspunkter”, där skolämnena förenades med det omkring-

liggande samhället, nämligen att lära genom att göra. Det är också läraren som bär det yttersta 

                                                 
14 Burman, Anders, Pedagogikens idéhistoria, uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år, (2014) Stu-

dentlitteratur, Lund, s.188  
15 Ibid, s.191 
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ansvaret att vägleda barnen och styra barnens lärprocesser ansåg han. Detta kunde i sin tur leda 

till att få barnen att växa och leda dem till att leva i ett demokratiskt samhälle. Dewey pekade 

också på att människan lär sig genom att uppleva och utöva en aktivitet i kombination med 

reflektion, en så kallad ”reflekterande erfarenhet”.16  

 

Svenska teoretiker som Alva och Gunnar Myrdal inspirerades av USA och lanserade västvärl-

den för Sverige och i och med detta uppmärksammades även Dewey som en naturlig del. Paret 

inspirerades av de pedagogiska mönster som Dewey stod bakom. De var med honom eniga att 

barnen skulle fostras till självständiga människor som kunde samarbeta med andra och att sko-

lan också var det viktigaste verktyget för att forma morgondagens samhälle.17 

 

1.8.2 Kommunikationsteori: Hur en organisation når en målgrupp  

En amerikansk definition på en målgrupp är public och publiken/målgruppen är i sin tur de 

grupper som påverkar en organisations framgång. Kontaktrelationen är ”tydligt sändarstyrd och 

organisatoriskt instrumentell företeelse och publiken uppstår bara då den tar initiativ till kon-

takt”.18 John Dewey menade att en publik är detsamma som en grupp, vars intressen är gemen-

samma i förhållande till en organisation. ”De som är berörda/av en organisation/ formar en 

publik som strävar efter /…/ att gå samman för att ha uppsikt över den och reglera sina kontakter 

med den”19 Det viktigaste för ett företags framgång är följaktligen att målgruppen tar initiativ 

till en kontakt. Organisationens uppdrag blir således att reglera och överskåda kontakterna med 

målgruppen och omvärlden. 

Den som arbetar och är ansvarig kring informationsspridning på ett företag bör känna till och 

förstå både organisationen men även dem man kommunicerar med. För att nå en specifik mål-

grupp/kontaktgrupp behövs därför kännedom kring den valda gruppen. Denna kännedom kom-

mer sedan lega till grund för den fortsatta planeringen och marknadsföringen. För att nå ut med 

information behövs även information kring hur mottagarna tar till sig information, och vilka 

hinder och problem som mottagarna eventuellt kan uppleva.20 

För att nå en målgrupp/kontaktgrupp behövs det först och främst en omvärldsanalys. Omvärlds-

analysen innebär att man försöker skapa sig en föreställning kring hur omvärlden ser ut och hur 

                                                 
16 Burman 2014:191–192  
17 Ibid, s.192 
18 Larsson 2008:144–145 
19 Ibid, s.145 
20 Larsson 2008:143 
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den kommer se ut, kring människor eller grupperingar i företagets närhet. Denna analys syftar 

till att smala in och då sammanställa information/fakta och yttre förhållanden i omgivningen 

som också kan påverka organisationens verksamhet och utveckling. När en sammanställning 

görs kan man på så vis identifiera organisationens styrkor och svagheter samt hot och möjlig-

heter som kan påverka framtiden. Inom marknadslitteraturen går detta under benämningen 

”SWOT-analys (strengths, weakness, opportunities, threats). Resultatet av denna omvärldsana-

lys blir slutligen att organisationen/företaget ändrar inriktning, produkt, utvecklar en ny mark-

nad eller skapar nya samarbetspartners et cetera.21  

För att nå en målgrupp krävs alltså kännedom kring individerna i målgruppen, för att få denna 

kännedom erfordras att målgruppen beskrivs, kategoriseras och analyseras och gör en samman-

vägning av individernas yttre och inre kännetecken. Enligt Larsåke Larsson, Tillämpad kom-

munikationskunskap (2008) behövs ett analysschema och målgruppsanalys för yttre faktorer 

samt för inre faktorer.22 

Följande inre faktorer är avgörande: 

- Behov, motivation och relevans: Om människan har ett behov av information i ett ämne 

blir hon/han också mer intresserad av ämnet. Ett budskap bör också vara anpassat till 

mottagarens subjektiva behov och inte till sändarens önskemål och förväntningar.  

- Beredskap för informationen: Detta gäller tidpunkten för att nå en specifik målgrupp. 

Det är lättare att sända ut ett budskap och nå en målgrupp om gruppen är förberedd på 

informationen om möjligt, väcka intresse och nyfikenhet innan åtgärden. Är publi-

ken/målgruppen mer mottaglig och redo för informationen ökar också chansen att de tar 

till sig budskapet.  

- Förhållandet till ämnet: Målgruppen har också lättare att ta till sig information om de 

kan relatera till ämnet och involveras i detta. Detta kan underlättas om målgruppen har 

ett nära eller positivt förhållande till ämnet.  

- Kunskaper: Individernas inre förutsättningar ska bedömas. Det gäller då att bedöma 

kunskapsnivån på målgruppen och kunskap kring ämnet. Hur ska budskapet anpassas, 

ändras för att passa kunskapsnivån för individen.  

- Attityder: En lyckad kommunikation görs om en realistisk bild över målgruppens attityd 

och föreställningar kan bedömas. Människan tar emot information om denna också 

                                                 
21 Larsson 2008: 99 
22 Ibid, s.153 
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stämmer överens med deras attityder och stöter bort information om denna inte stämmer 

överens.  

- (livs)värden: Teoretikern Rokeach menar att värdena är instrumentella och har sitt ur-

sprung i kulturen och i personligheten. Andra forskare menar att människorna kan ändra 

sina värden. Andra menar att man kan skilja på instrumentella och fasta värden. Där 

instrumentella värden är när en person är hjälpsam, ärlig och artig med mera. Och frihet, 

fredlighet och en familjs säkerhet är fasta värden.23 

 

1.9 Tidigare forskning  

Omfattande litteratur i form av tryckta källor, avhandlingar, kandidatuppsatser och rapporter 

har publicerats kring ämnena; kulturarv, friluftsmuseer och museipedagogik. Kultur i skolan är 

också ett omskrivet och ett väl debatterat och aktuellt ämne. Även termen estetiska läroproces-

ser är ett omfattande och snabbt växande fält inom forskning och utbildningsfältet. Det har 

också skrivits kring Bungemuseets verksamhet i både litteratur och i artiklar men ingen littera-

tur eller utredning har tidigare belyst de olika målgrupperna så som skolelever på Bungemuseet, 

bekymret med de minskade besöken på platsen eller klarlagt konkreta åtgärder. Många gånger 

lyfts frågan kring vad barn/unga behöver i sin pedagogik i skolan, hur de vill lära och att barnens 

behov bör ligga i centrum genom lust, lek och underhållande i utbildningssyfte. Men ingenstans 

i författarens förundersökning finns ämnet kring vad skolorna eller barnen direkt efterfrågar 

och hur man kan nå den direkta målgruppen skolan till Bungemuseet. Inte heller har det gjorts 

en undersökning kring målgrupper på Bungemuseet genom att just ”fråga dem”.   

 

1.9.1 Forskning: Kultur i skolan 

Satsningar på kultur i skolan och främjande av barnens estetiska läroprocesser görs bland annat 

med Skapande skola, vilket är ett stadsbidrag för att möta professionell konst och kultur (se 

s.23).24 Omfattande litteratur har publicerats kring ämnet, bland annat kandidatuppsatsen Skap-

ande Skola – Diskursen, praktiken och kulturaktörens betydelse, skriven av Lara Keay Kridiotis 

                                                 
23 Larsson 2008:153–157 
24 Kulturrådet, Skapande Skola, Om bidraget http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Information/ hämtad: 

2016-03-12 

http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Information/
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från Södertörns högskola (2013). Hon belyser i sin uppsats att bidraget Skapande skola är ett 

hjälpmedel för att etablera idéer kring estetiska lärprocesser inom kultur och politikens fält.25 

En omtolkad kultursatsning, Museerna och skapande skola (2014), en rapport finansierad av 

Statens kulturråd och utförd genom Nordiskt centrum för Kulturarvspedagogik/the Nordic 

Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK), Östersund. Rapporten behandlar skolans 

kultursatsning i dagsläget, relationen mellan den ökade effektiviseringen i skolan och museet 

samt dess relation med bidraget Skapande skola. Fem museer i Sverige samarbetade under detta 

projekt; med det gemensamma analysverktyget; Generetic Learning Outcomes (GLO). Detta 

analysverktyg undersökte upplevelser hos de skolelever som deltog i Skapande-skola-program 

som museerna erbjöd. Genom denna rapport har ett flertal museer analyserat och beskrivit hur 

deras pedagogiska program kan anpassas till skolans läroplan och de olika målen som ska upp-

fyllas där.26 Uppsatsens resultat pekar också på att den sociala praktiken regleras av iden kring 

att godtagbar kvalitet kan garanteras genom ett krav på professionalitet. Resultaten pekar på att 

lärarna har stor tilltro till museernas förmåga att publicera pedagogiska program. Lärarna po-

ängterar att de hade fått ut mer av samarbetet med museerna ”om de kunde sätta sig in i vad 

denna resurs hade att erbjuda.”27 Museipedagogerna anpassar verksamheten utifrån lärarnas 

stressade situation, men det krävs också att skolan ger utrymme för förstående kring vad muse-

erna har att erbjuda.28 

Rapporten visar att meningen med bidraget Skapande skola var att museerna skulle skapa pro-

gram riktade till skolan, med utgångspunkt i Skapande-skola-reformen. Men resultaten visar att 

endast ett av fem museum gjort detta, två av fem museer intog en proaktiv roll och erbjöd fär-

diga paket och resterande museer hade en liten eller ingen erfarenhet av Skapande-skola-sam-

arbetet. Museipedagoger har intervjuats till rapporten är överens om att bidragsformen har in-

neburit en kvalitetsutveckling för de pedagogiska programmen de skapat. Däremot har muse-

ernas arbetssätt förändras mer än skolornas. Detta beskrivs paradoxalt i rapporten, då syftet med 

bidraget var att utveckla skolornas arbetssätt och inte museernas. Syftet var att skolornas ar-

betssätt skulle följa riktningen mot en mer kreativ läroprocess. Rapportens resultat visar på att 

museernas produktion genom Skapande skola-satsningen har blivit beroende av skolan. Möjli-

                                                 
25 Keay Kridiotis, Lara, Skapande Skola – Diskursen, praktiken och kulturaktörens betydelse, (2013), Södertörns 

högskola 
26 Grut, Sara, En omtolkad kultursatsning, Museerna och skapande skola, (2014), Kulturrådet, Jamtli Förlag, 

Fornvårdaren 36, Östersund, s.7-8 
27 Ibid, s.7-8  
28 Ibid, s.7-8 
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gen skulle ett motsvarande initiativ som istället kunde göra skolans värld beroende av kulturli-

vet. Rapportens sammanfattning lyfter frågan kring att det behövs mer tid och ökade resurser 

för att fullständigt utnyttja potentialen som ligger i samverkan mellan skolan och museerna.29  

Ulla Wiklund beskriver kultur som ett begrepp inom det konstnärliga området i När kulturen 

knackar på skolans dörr (2009) som gjorts i samarbete med Utbildningsradion (UR). Det konst-

närliga området är stort och innefattar bland annat musik, bild, dans, teater, drama, form, media 

et cetera. Hon förklarar att kulturen och estetiken alltid fått en plats i grundskolan och vill med 

sin bok ge ett ”helikopterperspektiv” kring hur dagens skolor arbetar i Sverige. Att barnen får 

skapa själva, få ta del av det kulturella utbytet med kunskap och färdigheter är en del av bild-

ningsidealet i den svenska skolan. Hon belyser att kultur i skolan och de estetiska lärprocesserna 

inte har mycket forskning bakom sig. Men kommuner runt om i Sverige arbetar för en utveckl-

ing med de estetiska läroprocesserna som verktyg. Genom att använda estetiska läroprocesser 

inspirerar detta eleverna till att utveckla ett eget tänkande.30 

Wiklund menar att pedagogiken kring kultur i skolan ser olika ut på många sätt, i vissa skolor 

låter alla ämnen beröras av estetiska lärprocesser och som sedan ökar förståelsen av lärandet. 

Hon lyfter även frågan kring att det är två förvaltningar som ska samarbeta, kultur och utbild-

ningsförvaltningen. Hon menar att dessa förvaltningar talar olika språk och har olika uppdrag. 

Kommunikationen däremellan är bristfällig och en integrering kan motverkas om skolans lärare 

och kulturarbetarna talar samma språk och respekterar varandra, och är bemötande mot 

varandra. Tillsammans ska man också känna till läroplaner, kursplanemål för att få ett gott 

samarbete mellan konstnärer och lärare och nå ut till eleverna. Det är lärarna som bär på det 

största ansvaret att främja de estetiska läroprocesserna för eleverna därför är också lärarnas 

kompetens och utbildning inom det estetiska området viktigt.31 

 

1.9.2 Forskning: Friluftsmuseer och Bungemuseet 

Kring ämnet om friluftsmuseer i Sverige skrev Sten Rentzhog 2007 boken Friluftsmuseerna- 

en skandinavisk idé erövrar världen (2007). I kapitlet ”Generationernas mötesplats” påpekar 

han att temaparker har fler besökare än friluftsmuseum, just för att temaparker lockar många 

barn och barnfamiljer. Av detta anser Rentzhog att man har något att lära. Förklaringen enligt 

                                                 
29 Grut 2014:8 
30 Wiklund, Ulla, När kulturen knackar på skolans dörr, (2009) Sveriges Utbildningsradio AB, s.5 
31 Ibid, s.40–44 
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honom är att barn och unga inte är en prioriterad målgrupp på Friluftsmuseer alla gånger. Bar-

nen är inte prioriterade av museiledningen och ofta har de yngre medarbetarna fått ansvara för 

barnen, med föga inflytande.32 Rentzhog menar att om barnverksamheten ska utvecklas på fri-

luftsmuseer måste barnens behov stå i centrum, genom behov, kontakter, lek och fantasi och 

bidra till barnens kreativa utveckling.33 

Rentzhog har även medverkat i boken Kulturarvet, museerna och forskningen, rapport från en 

konferens (1999), där han skriver om kulturarvet som framtidsfråga. Rentzhog lyfter frågan 

kring museer och vikten av att värna om detta kulturarv. ”Uppgiften är att försvara framtidens 

generationers rätt till sitt kulturarv”.34 Han lyfter museet som framtidsfråga och resurs samt en 

framtidsinvestering gällande museisamlandet. Han lyfter också frågan kring en integration mel-

lan museer och det omgivande samhället. Rentzhog vill att kultursektorn blir en del av alla 

andra och vill öka ”samspelet mellan sektorsgränserna, då kan museerna tillhandahålla en del 

av metodiken och innehållet för andra verksamheter.”35 Kulturen kan på så vis bli en del av 

vården, barnsomsorg eller skola. ”Nyttjandet av museet bör ingå i de ordinarie arbetsformerna 

inom avgränsade verksamheter” påpekar han. Han menar också att det gäller för museum att 

lära sig verka genom andra och se museet som en arena och ett instrument i samhället.36 

Friluftsmuseer, kulturarv och lärande utgiven av Mikael Eivergård 2007, belyser friluftsmuseer 

och pedagogiken inom detta fält. John Brattmyhr, chef för friluftsmuseet Skansen skriver i ett 

kapitel i boken om besöksnäringen och friluftsmuseer. Han pekar på att han börjat inse hur 

friluftsmuseers samarbete med grundskolan och gymnasiet fungerat, men att han därefter kan 

dra en slutsats ”att ena handen inte vet vad den andra gör”.37 Enligt honom är det svårt för 

exempelvis Skansen och dess visningsavdelning att attrahera skolelever. Skolorna saknar dess-

utom resurser till museibesök menar han. Tillsammans med andra museer kunde ett steg tas i 

rätt riktning. Han lyfter fram Holland som ett gott exempel där museer och skola samarbetar, 

där ingår museerna som en del av läroplanen och ingår i elevernas betyg. Brattmyhr föreslår ett 

gemensamt samarbete under benämningen ”upplevelsebaserat lärande en del av läroplanen”.38 

                                                 
32 Rentzhog, Sten, Friluftsmuseerna- en skandinavisk idé erövrar världen (2007), Carlssons bokförlag, Kristian-

stad, s.432-433 
33 Ibid, s.438 
34 Rentzhog, Sten et al, Kulturarvet, museerna och forskningen, rapport från en konferens (1999), Riksbankens 

jubileumsfond, Gidlunds förlag, Södertälje, s.114-115 
35 Ibid, s.125 
36 Ibid, s.125 
37 Brattmyhr, John, Friluftsmuseer, kulturarv och lärande (2007), Fornvårdaren 29, Jamtli förlag, Östersund, 

s.15 
38 Ibid, s.14–15 
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Kring Bungemuseet har endast ett fåtal skrifter publicerats. Den största utgåvan utkom 2007, 

Kulturhistoriska Museet i Bunge, 1907-2007, 100 år i ord och bild. Boken är utgiven i ett sam-

arbete mellan olika författare som beskriver byggnaderna, verksamheten, historia och utveckl-

ing. John Kronborg Christensen, arkitekt från Danmark skriver i ett avslutande kapitel i boken 

kring Bungemuseet och framtiden. Han behandlar exempelvis frågan kring eventuell utveckling 

med skolan.  

Medarbetarna skall med utgångspunkt i institutionens enskilda element kunna skapa ett för-

medlingsunderlag, som i största möjliga utsträckning når besökarna- turister såväl dem som 

söker ett lärande (…). Grunden för detta (…) kan bl.a. vara ´edutainment´, underhållning i 

utbildningssyfte, vilket går ut på att ge den underhållningsönskande gästen- turist eller skol-

barn en lärorik uppfyllelse förpackad som underhållning (---) Kulturinstitutionens intension 

att förmedla ett kulturhistoriskt tema kan således genomföras på besökarnas villkor. – John 

Kronborg Christensen, ”Bungemuseet och framtiden” ur Kulturhistoriska Museet i Bunge 

1907-2007 (2007), s. 250.39  

Detta kan tolkas att ett behov kring att skapa ett förmedlingsunderlag som når mål-

gruppen skolorna med ett paketerat underlag i form av underhållning i utbildnings-

syfte. Däremot står inget kring vad skolorna efterfrågar, endast att barnen vill lära ge-

nom att göra.  

Henrik Zipsane genom Nordiskt Centrum har under 2013 skrivit Framtidens Bungemuseum- 

en utredning enligt Kultur- och fritidsförvaltningen/Region Gotlands önskemål. Utredningens 

önskemål ska utreda och behandla Bungemuseets inriktning, göra en omvärldsanalys, samt ge 

förslag till förbättringsåtgärder för verksamhetsutveckling. Det är denna utredning som kommer 

lega till grund för uppsatsens undersökning (se Bakgrund, s.3). 

 

1.10 Begreppsförklaringar 

Kulturarv: Kulturarvet är ett sammansatt begrepp som innefattar det immateriella och materi-

ella kultarvet i världen. Begreppen kan tolkas olika av alla människor och kan innefatta per-

spektiv utifrån mångfald, etniska grupper och genus, men i uppsatsen innefattar begreppet: 

byggnadstradition, byggnader, miljöer, värden, traditioner, kunskaper och föremål et cetera, 

något skapat av människan som förs vidare från en generation till nästa 

                                                 
39 Kronborg Christensen et al 2007:250  
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Kulturarvspedagogik: Kulturarvspedagogik är ett begrepp som syftar till utvecklingen kring 

lärandet om kulturarvet. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of He-

ritage Learning and Creativity AB (NCK), Östersund, bedriver forskning kring detta ämne för 

att fördjupa förståelsen av kulturarvets användning och vad man kan uppnå genom kulturarvs-

pedagogiken.  

Kultur i skolan: Med detta begrepp menar författaren de ämnen som berörs av kulturella inslag 

med estetisk, skapande och med estetiska läroprocesserna i fokus. Ämnen som författaren läg-

ger in i begreppet syftar till ett estetiskt skapande för elevernas utveckling. Exempel på ämnena 

kan vara: bild, slöjd, dans, teater et cetera.  

Målgrupp/mottagare/kontaktgrupp: De tre sammankopplade begreppen återkommer i uppsat-

sen och berör skolan, skolelever och skolverksamheten. 

 

1.11 Disposition 

Uppsatsen är uppdelat i tre delar. Den första delen behandlar historik och bakgrundsinformation 

kring friluftsmuseer, hembygdsrörelsen i Sverige och Bungemuseet på Gotland. I denna del 

ingår även bakgrundsinformation kring Bungemuseets omorganisation (2015) och finansiering. 

Därefter, i samma del, kommer skolan in i bilden. Kulturen i skolan, bidraget Skapande skola, 

kulturarvet i skolan kommer beskrivas kortfattat. Även de estetiska läroprocesserna och den 

regionala utvecklingen på Gotland kommer att beskrivas under denna del.  

Del två behandlar uppsatsens undersökning med verksamhetsberättelser i fokus. Undersök-

ningen är disponerad utefter frågeställningarnas följd. I denna del är de intervjuades svar till-

godosedda och tydligt refererade med löpande källhänvisningar.  

Slutligen behandlar den avslutande delen en sammanställning av resultat, diskussion kring re-

sultat samt en analys kring de teoretiska utgångspunkterna. En slutsats och förslag på vidare 

forskning/utveckling av Bungemuseet avslutar detta kapitel.  

 

 

 

 



 

20 

 

2. Historik: Friluftsmuseet, hembygdsrörelsen och Bungemuseet 

Bungemuseet grundades år 1907 i Artur Hazelius nationalromantiska anda. Hazelius var bland 

annat förespråkare för hembygdsrörelsen i Sverige och grundare för Skansen (invigd 1891) och 

Nordiska museet. Genom Nordiska museet skulle de kulturpoliska målen tillgodoses för att 

fostra och väcka en nationalkänsla för befolkningen. Något nytt för honom och tiden var även 

museitekniken; interiöruppställningen, med uppbyggda interiörer med levande folklivsskild-

ringar. Interiörsuppställningen togs i bruk på Skansen, dit flyttades och samlades äldre bebyg-

gelse till en sammanhållen kulturhistorisk miljö. Tillsammans med statister, autentiska natur-

miljöer kunde de iscensätta ett ålderdomligt liv för besökarna. Med Skansen skulle Hazelius 

skapa en plats inspirerad av ”hembygden”. Skansen kom att bli en förebild för den nya hem-

bygdsrörelsen i landet, en rörelse som kom att vara som störst mellan omkring 1905-1930-talet. 

De flesta svenska socknar kom att skapa ”ett Skansen i miniatyr” med hembygdsgården i fokus. 

Hembygdsrörelsens två största målsättningar var att; bevara och skydda den gamla allmogekul-

turen i hembygden samt att skapa en framtida samhällsutveckling med respekt för det gamla 

och det nya.40 År 1896 presenterade Hazelius på Världsutställningen i Paris detta tredimension-

ella sätt att visa utställningar på, med kulturhistoriska byggnader. Hazelius slog igenom och 

många anammade detta. Bland annat Theodor Erlandsson, skollärare i Bunge. Han kom sedan 

att skapa ett av landets största friluftsmuseer- Bungemuseet.41 

Teodor Erlandsson (1869-1953) var folkskollärare i Bunge och mycket intresserad av folkbild-

ning. Han anammade Hazelius idé kring en tredimensionell utställning.42 Mycket av denna in-

spiration och handelskraft kom också från det Laga skifte som 1906 ägde rum i Bunge socken 

där många gårdar flyttades eller revs.43 Engagemanget startade i samband med att 1600-tals-

gården, Biskops i Bunge skulle rivas.44 (se gårdsbild, bild 1: framsida) Erlandsson räddade då 

många byggnader i samband med skiftet, genom att flytta dessa till ängsmarken, söder om 

Bunge kyrka.45  

                                                 
40 Grundberg, Jonas, Kulturförvaltningens samhällsuppdrag, en introduktion till kulturarvsförvaltningens teori 

och praktik, (2002), Institutionen för Arkeologi, Göteborgs Universitet, s.65-72 
41 Lundqvist, et al 2007:8 
42 Ibid, s.8l 
43 Ahlqvist et al 2007:181–184 
44 Smitterberg, intervju 
45 Ahlqvist et al 2007:181–184 
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Erlandsson ville med Bungemuseet illustrera livet på gårdarna, då främst allmogens liv.46 Ett 

år senare, den 7 januari 1907, uppmanade Erlandsson gotlänningarna i dagstidningen Gotlän-

ningen att stödja detta sockenmuseum i Bunge. Ett femtiotal listor cirkulerades runt om på ön. 

47 Sammanlagt samlades det in 1565 kronor och 79 öre och därmed kunde Erlandsson starta sitt 

livsprojekt som ännu är igång.48 Bungemuseet har sedan grundandet 1907 fram till 2015 drivits 

av den ideella föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge.  

 

2.1 Bungemuseets omorganisation 

Från och med den 1 januari 2015 drivs Bungemuseet av det nystartade bolaget Bungemuseet 

AB. Det är föreningarna Gotlands Fornvänner genom Länsmuseet, Gotlands Museum och Kul-

turhistoriska Museet i Bunge som tillsammans gått ihop och ska driva detta bolag.49 Föränd-

ringen blir då att Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge som tidigare stått för hela verk-

samheten genom ideella krafter kommer värna om de byggnader som föreningen äger och stå 

för underhållet av dessa. Gotlands Fornvänner genom Gotlands Museum kommer driva verk-

samhet, ekonomi och personal. En omorganisation har skett eftersom många verksamma inom 

Bungemuseet pensioneras och hade för låga löner. Med det nystartade bolaget kommer högre 

löner betalas ut.50 Ny VD och verksamhetschef för bolaget är Anders Svensson. Ny pedagog 

och programansvarig är Viktoria Berglund.  

Enligt Anders Svensson vill han tillsammans med Viktoria Berglund först och främst studera 

hur Bungemuseet fungerar idag, för att kunna se hur det ska fungera imorgon och framöver och 

vad som är rimligt. Svensson påtalar att ”Vi måste visa folk att det inte är vad de tror, att det är 

så mycket mer.”51 Enligt VD:n vill det nystartade bolaget förmedla det positiva som är upp-

byggt kring Bungemuseet. ”Det finns en väldig status i varumärket Bungemuseet som vi måste 

slå vakt om!”52 Eftersom bolaget nu är delat i två ansvarsområden påpekar han att det ger en 

större möjlighet för båda parter att få ut mer av det.53 Utmaningen med det nya bolaget blir 

                                                 
46 Ahlqvist et al 2007:181–184 
47 Kronborg et al 2007:13 
48 Schelin, Seidegård, Cecilia, Upprop-till förmån av bildandet av en byggnadsfond för Bungemuseet, Bunge, 

2014-01-07 
49 Bungemuseet, Välkommen till alla tiders museum, http://www.bungemuseet.se/, hämtad: 2016-03-31 
50 Adolfsson, Jennie, Helagotland.se, ”Bungemuseet ska bilda bolag”, 2015-09-26, http://www.helagot-

land.se/kulturnoje/bungemuseet-ska-bilda-bolag-12052681.aspx, hämtad:2016-04-04 
51 Svensson, intervju 
52 Berglund, Svensson, intervju 
53 Ibid  

http://www.bungemuseet.se/
http://www.helagotland.se/kulturnoje/bungemuseet-ska-bilda-bolag-12052681.aspx
http://www.helagotland.se/kulturnoje/bungemuseet-ska-bilda-bolag-12052681.aspx
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enligt Svensson inte att berätta att de finns, utan att tala om vad som finns att göra och vilket 

upplägg Bungemuseet har. Svensson tror att bolaget har en större fördel gentemot en ideell 

förening genom att vara mer uthållig, planera på ett annat sätt genom att tänka stegvis och 

långsiktigt. Genom bolaget kan också verksamheten finansieras till en mer hållbar och långsik-

tig utveckling.54  

 

2.1.1 Bungemuseets finansiering  

Ulrika Mebus från Gotlands Museum, har drivit en utredning kring Bungemuseets utveckling 

kallad ”Bungemuseet pro Futura”. Region Gotland står bakom med finansieringen av utred-

ningen och uppstarten av det nystartade bolaget. Tillsammans med representanter från Bunge-

museet och Gotlands Museum kommer Mebus att ta fram underlag för bolagets kommande 

arbete. Nya samarbetspartners kommer att kopplas till verksamheten och olika projekt, bland 

annat Gotland Science Park.55 Tidigare har inte Bungemuseet haft något samarbete med Region 

Gotland och detta samarbete har uppkommit i samband med Zipsanes utredning. Föreningens 

tidigare bidrag har varit 400 000 kronor men har nu fördubblats till 800 000, som går till det 

nystartade bolaget. Denna fördubbling grundar sig i att få igång detta projekt med utveckling 

av bolaget som förhoppningsvis gynnar besöks.56 Ett flertal finansiella förslag kring ett framtida 

bevarande och drift kring museet, har framkommit med Henrik Zipsanes utredning 

2013.57Samtliga åtgärder och förslag är pågående genom det nystartade bolaget Bungemuseet 

AB: 

1. Grundläggande föreslås en uppdelning av ägande och drift på olika juridiska personer 

– föreningen bör äga och ett driftsbolag med förening, region och länsmuseum bör stå 

för driften.  

2. Det bör skapas en underhållsfond för fastigheterna på Bungeområdet. Insamling bland 

medlemmar, sponsring samt försäljning av föreningens fastigheter utanför Bunge-

området kan ingå i finansieringen av fonden. Avkastningen från fonden ska vara basen 

för underhåll som växlas upp med ansökta medel från länsstyrelsen.  

3. Driftsbolaget måste ha Gotlands Museum som majoritetsägare varvid driftsbolagets 

verksamhet per definition blir en del av länsmuseets regionala verksamhet.  

4. Region Gotlands bidrag – som i dag går till föreningen – bör framöver ges till drifts-

bolaget och ökas till minimum på 800 000 kronor årligen. Driftsbolaget bör själv sträva 

efter att tjäna samma belopp genom inträdesavgifter och andra kommersiella intäkter. 

Härtill kommer projektintäkter.  

                                                 
54 Berglund, Svensson, intervju 
55 http://www.bungemuseet.se/, hämtad: 2016-03-31 
56 Smitterberg, intervju 
57 Zipsane 2013:3 

http://www.bungemuseet.se/
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5. Föreningen, regionen och länsmuseet ska tillsammans utveckla rapporterings- och re-

dovisningsrutiner och verksamhetsmål för driftsbolagets verksamhet som ska formul-

eras som ägardirektiv.58 

 

Genom Zipsanes utredning framkommer det att årliga bidrag ges från Region Gotland men att 

finansieringen av verksamheten är relativt svag. Museet är beroende av de egenintäkter som 

inkommer från inträde, försäljning i museibutik och bidrag från fonder och Länsstyrelsen till 

byggnadsvårdsdelen. Ekonomin är pressad på grund av de fastighetskostnader som finns på 

området och eftersom de visningar och administration genomförs av få anställda med låga lö-

nenivåer och med ideella krafter. Omsättningen beräknas ligga på under 1 miljon kronor. Det 

kostar pengar att utveckla verksamheten för att öka besökssiffrorna, de pengar som finns har 

använts till underhåll och reparationer av det fastighetsbestånd som blir allt äldre och kräver 

allt mer underhåll.59 För att Bungemuseet ska kunna underhålla sina byggnader har tre byggna-

der utanför Bungemuseets område lagts ut till försäljning och sålts. Pengarna har sedan gått till 

museets byggnadsfond för underhåll av husen, till denna fond behövs över en miljon kronor.60 

Ett upprop av Bungemuseet, kring bidragsstöd från allmänheten gick ut 2014, detta upprop gav 

cirka 420.000 kronor och intäkter från bulhuslotteriet samma år gav 220.000 kronor. Samman-

lagt 640.000 kronor gick alltså till säkringen av Bungemuseets framtid. På Bungemuseets offi-

ciella hemsida vädjar bolaget till fler bidrag som kan stödja museet.61 

 

2.2  Kultur i skolan, bidraget Skapande skola  

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Bungemuseet men även för Sveriges regioner, 

kulturplan och i den nationella kulturpolitiken. Det är kommunernas eget ansvar och initiativ 

att barn och unga får tillgång till kultur på olika sätt.62 I december 2009 beslutade riksdagen 

kring de kulturpolitiska målen, som i sin tur styr kulturpolitiken. För att uppnå de kulturpolitiska 

målen ska bland annat barn och ungas rätt till kultur uppmärksammas.63 

                                                 
58 Zipsane 2013:3 
59 Ibid, s.6,11 
60 Radio Gotland, P4, Radiointervju, Värjö, Daniel, Bungemuseet kan sälja unika byggnader, 2014-04-02, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5825197, hämtad: 2016-06-12 
61 Bungemuseets hemsida, http://www.bungemuseet.se/ hämtad: 2016-06-12 
62 Kulturrådet, Skapande skola, Om bidraget, http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Information/, häm-

tad: 2016-03-12 
63 Kulturrådet, Kulturpolitiska mål, http://www.kulturradet.se/sv/om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/, hämtad: 

2016-05-03 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5825197
http://www.bungemuseet.se/
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Information/
http://www.kulturradet.se/sv/om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/
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Statens kulturråd är en myndighet under Kulturdepartementet, som med utgångspunkt i de nat-

ionella kulturpolitiska målen som riksdag och regering beslutat om ska verka för kulturens ut-

veckling och dess tillgänglighet, bland annat genom att följa upp statliga bidrag (så som bidra-

get Skapande skola).64 Det statliga stödet ges till verksamheter som rör bland annat musik, 

scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter och folkbibliotek samt konst, museer och utställningar.65 

Ett uppdrag i form av ett regeringsbrev från Riksdagen formuleras årligen till Kulturrådet. I 

regeringsbrevet står hur mycket pengar som Kulturrådet får och var pengarna ska gå till. Kul-

turrådet arbetar för att stärka barnen och de ungas kulturella rättigheter.66 

Skolan har ett uppdrag att arbeta med kultur i skolan, som kan beröra exempelvis estetisk och 

skapande. Skolan ska se till att eleverna får en kännedom kring samhällets kulturutbud och 

också använda sig av estetiska uttryckssätt/läroprocesser som en del i undervisningen. För att 

främja kulturen i skolan för skoleleverna, finns bidragsformen och satsningen; Skapande Skola. 

Denna bidragsform ska medverka och främja till att ”kulturella och konstnärliga uttryck lång-

siktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande lä-

roplan.” Bidraget främjar således skoleleverna och dess behov att uttrycka sig genom konstnär-

liga former och estetiskt skapande genom att exempelvis besöka museum eller utställningar.67 

Däremot är bidragsformen frivilligt att söka och inte ett obligatoriskt åtagande för skolorna.68 

Bidrag för grundskolorna i Sverige för att besöka platser så som Bungemuseet eller andra mu-

seer delas ut årligen. Bidraget Skapande skola startade 2008 på uppdrag av den dåvarande re-

geringen i syfte att främja arbetet med kultur i skolan. Bidraget söks av skolans huvudman och 

medel delas ut av Statens kulturråd. Olika typer av kulturverksamheter som kan ingå för bidra-

get är exempelvis scenkonst, visuell kultur, litteratur, arkitektur, design, konsthantverk, hem-

slöjd samt arkiv- och museiverksamhet.69 Syftet med bidraget är att denna ska stärka samverkan 

mellan skolan och det professionella kulturlivet. Eleverna ska på så sätt få tillgång till kultur-

verksamheter och främja ett estetiskt och eget skapande. Syftet är dessutom att skolorna ska 

                                                 
64 Kulturrådet, Om kulturrådet, http://www.kulturradet.se/om-kulturradet/, hämtad: 2016-05-15 
65 Kulturrådet, Verksamhet, http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/, hämtad: 2016-05-15 
66 Kulturrådet, Regeringsbrev, http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Regleringsbrev/, hämtad: 2016-05-

15 
67 Skolverket, Kultur och skapande, http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/kultur-och-skapande, häm-

tad: 2016-05-15 
68 Ibid 
69 Sveriges Riksdag, Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, 2007:1436, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071436-om-

statsbidrag-till_sfs-2007-1436, 2016-05-03 

http://www.kulturradet.se/om-kulturradet/
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Regleringsbrev/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/kultur-och-skapande
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071436-om-statsbidrag-till_sfs-2007-1436
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071436-om-statsbidrag-till_sfs-2007-1436
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öka sin samverkan med kultur och museisektorn, låta barnen arbeta med kulturella och konst-

närliga uttryck i skolan, vilket kan bidra till att eleverna når kunskapsmålen i en högre grad. År 

2016 omfattar budgeten som går till professionell kulturverksamhet i skolan, omkring 180 mil-

joner kronor i Sverige.70 

 

2.2.1 Kulturarvet i skolan 

Grund-och gymnasieskolans styrdokument uppmärksammar och betonar vikten av att eleverna 

får möta kulturarvet i skolan. I Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lgr) från 2011, utgiven av Läroverket framförs det att elevernas ”medvetenhet om det egna 

och delaktighet i det gemensamma kulturavet ger en trygg identitet (---).”71 Det är alltså av stor 

vikt att eleverna engageras i kulturarvet eftersom det ger en tryggare identitet och tillvaro.  

Kulturarvet berörs i skolans undervisning och finns skriftligt i styrdokumenten, bland annat: 

I bildundervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om bilder i olika kul-

turer, både historiskt och i nutid”. Även i ämnena som kemiundervisning står det att eleverna 

ska ”ta del av olika kulturers beskrivningar av naturen ´i skönlitteratur, myter och konst´ och 

i historieundervisningen ska elever få fundera över ´vad arkeologiska fynd, till exempel 

myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer, kan berätta om kulturmöten och om 

likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

Skolverkets hemsida (2014), Kulturarvet i styrdokumenten.72 

 

Dessa mål är obligatoriska i Lgr och uppfylls genom att eleverna får möta kulturellt och histo-

riskt material genom exempelvis studiebesök hos museer eller arkiv.73 

 

2.2.2 Estetiska läroprocesser 

Termen estetiska läroprocesser kan kopplas samman med kultur i skolan, och i denna term 

ingår exempelvis drama, teater och andra konstformer och estetiska uttrycksformer med en stor 

pedagogisk potential. I fältet kring estetiska läroprocesser undersöks hur man i läroprocessen 

                                                 
70 Gotland.se, Kultur och Fritid, Skapande Skola – en satsning på mer kultur i skolan! http://www.got-

land.se/41301, uppdaterad: 2016-04-29, hämtad: 2016-05-16 
71 Skolverket, Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (2011), Västerås, s.7 
72 Skolverket, Virtuella museer låter elever möta kulturarvet direkt i klassrummet http://www.skolverket.se/skol-

utveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/om-larresurser/virtuella-museer-1.159775, uppdate-

rad: 2014-01-04, hämtad: 2016-05-15 
73 Ibid 

http://www.gotland.se/41301
http://www.gotland.se/41301
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/om-larresurser/virtuella-museer-1.159775
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/om-larresurser/virtuella-museer-1.159775
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kan använda konst och estetiska uttrycksformer. En av grundtankarna i detta lärande är att kons-

ten är bärare av erfarenheter och kunskap. Elever (barn och unga) arbetar med ett estetiskt skap-

ande som man även försöker utveckla, synliggöra och utforska. Konsten blir på så vis en del av 

läroprocessen och pedagogiken.74 

Statens kulturråd gav 1999 ut skriften Upptäckarglädje! Om museipedagogik. I denna skrift 

redovisar ett flertal museer sin museipedagogik. En röd tråd går att utläsa i skriften kring vilken 

metod som uppskattades mest, exempelvis; ”Vad handen lär, lär också huvudet”, ”pröva hur 

det låter”, ”processen är viktigare än produkten” samt ”lustfyllt lärande”. Dessa ”motton” pekar 

alltså på att barnen vill pröva och göra. Barnen vill lära sig genom sina sinnen och inte endast 

genom sitt intellekt. I Upptäckarglädje! visar påståendena på att barnen inte endast vill komma 

till ett museum för att höra och se, utan också tillämpa praktiska kunskaper, nya som gamla. På 

så vis får barnen en bättre förståelse för hantverket/kunskaperna och färdigheterna än att bara 

se och höra.75 Verksamheten kan fungera som stöd och komplement för de traditionella inlär-

ningsprocessen ”Se och höra”.76 

Monica Cassel, Museipedagogik, Konsten att visa en utställning (2001) pekar på ett flertal fri-

luftsmuseer och museum i Sverige som arbetar efter principen ”Se, höra, göra”. Bland annat 

friluftsmuseet Jamtli, i Östersund som arbetar enligt denna princip. Verksamheten där är anpas-

sad efter olika åldersgrupper, från förskolebarn till vuxna personer.77 Jamtli arbetar även med 

dramatiserad inlärning där förskolebarn får vara med i en ”kulturhistorisk tidsresa” där de lever 

och leker sig in i livet som bönder för 150 år sedan.78 Denna dramatiserade del av museet går 

under namnet Jamtli Historieland. Där agerar aktörer med rollspel och visar hur man levt under 

olika tidsepoker. I Historielandet kunde besökarna dras med i rollspelet och på så vis förstå 

historien på ett nytt sätt.79 Ju fler sinnen hos människan som aktiveras och engageras i en inlär-

ningssituation, desto mer givande är det. Exempelvis kan synen, känseln, hörseln och smaken 

användas. På Musikmuseet i Stockholm får barn och ungdomar gå på visningar med egna akti-

viteter i form av museiverkstäder där de bland annat får bygga egna instrument. På museet är 

det ett fritt experimenterande som eftersträvas, och detta fungerar väl utifrån en lärandeprocess 

eftersom det växer nyfikenhet och en inspiration till ny kunskap.80 

                                                 
74 Burman 2014:238 
75 Cassel, Monica, Museipedagogik, Konsten att visa en utställning, (2001) Studentlitteratur, Lund, s.136 
76 Ibid, s.136–140 
77 Cassel 2001:137 
78 Ibid, s.144–145 
79 Knutson, Charina, Jamtli- Ett museum som inte liknar något annat, (2010), Jamtli förlag, Östersund, s.1 
80 Cassel 2001:144–145 
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2.3 Regional utveckling, Gotland 

På Gotland har Kultur -och fritidsförvaltningen det politiska ansvaret att främja kulturen hos 

barn och unga. De samverkar med museum på Gotland bland annat. Region Gotland och Kul-

tur- och fritidsnämnden arbetar för att nå vissa mål för Vision Gotland 2025. En strategi för att 

nå dessa mål är bland annat att de prioriterar barn och ungdomar.81 Region Gotland, Riksantik-

varieämbetet och länsstyrelsen ansvarar tillsammans för kulturarvet på Gotland. Det är Got-

lands Museum som har ansvar att levandegöra kulturarvet på Gotland, detta kan exempelvis 

vara genom utställningar, samarbete med skolorna eller insatser för kulturturismen.82 

Året 2016 har Region Gotland blivit beviljade sammanlagt 920 000 kronor för Skapande Skola-

insatser. Insatserna är utdelade av kulturrådet och berör klass 0-9. Gotland har sedan starten 

2008, varit delaktig med Skapande Skola och samverkat med olika professionella kulturutövare 

och konstnärer på Gotland i en samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen. Skolorna kan 

genom en katalog för kommande läsår välja vilka insatser de vill ta del av. I katalogen finns 

bland annat utbud så som musikalskapande, låtskrivarverkstad, dans eller dockspel med mera.83 

Bidraget till skolorna på Gotland främjar alltså många olika sorters konstnärliga uttrycksformer, 

där elever får skapa och utrycka sig genom estetiska läromedel.  

Under läsåret 2015/2016 deltar på Gotland 150 skolklasser från årskurs 1- 9 samt ett femtontal 

kulturaktörer.84  Det satsas på bland annat:  

 Åk 1-9: Värdegrundsfrågor integrerat i skolans arbete. 

 Använda platonska kroppar för att förstå bl.a. arkitektur, design, molekyler 

 Åk 1-6: Genom Gycklarskola får eleverna lära sig samarbeta och att alla i en grupp är lika vik-

tiga. 

 Skriva och spela in låtar. 

 Med hjälp av keramikformer förstå geometri 

 Hur man bygger på olika platser på jorden 

 Åk 4-9: Berätta med olika uttrycksmedel som teckna, filma, fota m.m. 

 Åk 7-9: Förbjuden konst - förbjuden musik: hur musik och konst har betraktats under historien 

 Alla i årskurs 7 får se teatern ...Å andra sidan; en teater om värdegrund.85 

                                                 
81 Kultur-och fritidsnämndens styrkort 2011-2015, http://gotland.se/60611, 2014-06-03, hämtad:2016-04-04 
82 Gotland.se, Kultur och fritid, Kultur, Kulturarv, http://www.gotland.se/kulturarv, hämtad:2016-05-16 
83 Gotland.se, Förskola och skola, Gotland får mer pengar till kultur i skolan, http://www.gotland.se/90668, pub-

licerad:2016-04-29, hämtad:2016-05-18 
84 Ibid  
85 Gotland.se, Förskola och skola, skapande skola, http://www.gotland.se/51238, hämtad 2016-06-08 

http://gotland.se/60611
http://www.gotland.se/kulturarv
http://www.gotland.se/90668
http://www.gotland.se/51238
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3. Undersökning 

3.1 Hur ser utbudet ut och vad erbjuder Bungemuseet till skolorna? 

I dagsläget erbjuder Bungemuseet till skolorna en tredimensionell upplevelse kring allmoge-

kulturen på Gotland under 300 år i form av tillgängliga byggnader med tillhörande interiör. På 

museiområdet finns omkring 100 byggnader som underhålls av den ideella föreningen och visas 

upp för besökarna. Samtliga byggnader och interiörer är flyttade från olika delar av Gotland.86 

1600-tals gården är troligen Gotlands äldsta och mest välbevarade gård med medeltida anor, 

uppförd i trä. 1700-tals gården visar en komplett 1700-talsgård med en så kallad ”lillgård” för 

gårdsfolket och ”storgård” för gårdens drift och djur. 1800-talsgården är områdets senaste till-

skott. Liksom de övriga husen och gårdarna är 1800-talsgårdens alla byggnader ditflyttade från 

olika delar av Gotland som verkar i bevarande syfte. Utöver dessa välbevarade gårdar finns på 

området: bildstenar, strandbodar, väder och vattenkvarnar, lamm och russgift/skjul med 

mera.87(se bild 2, s.2). 

 

Bungemuseet har även haft teaterföreställningar och så kallad vandringsteater i ett flertal år för 

att locka och attrahera besökare. Men teaterföreställningarna förbättrade inte museets ekonomi 

och man orkade inte genomföra så många föreställningar per sommar. ”Så småningom blev vi 

för gamla och barnen tog slut som skulle vara med. Vi kom till ett slut.” säger Smitterberg.88 

Även djur har lockat ett flertal besökare. Men idag finns inga djur kvar att klappa eller titta på. 

Det har byggt på att det funnits bönder i trakten som lånat ut djuren. Smitterberg menar att det 

inte finns många bönder kvar, de flesta avvecklar och är mest hobbybönder, samt att man ska 

kunna ta hänsyn till myndigheternas krav kring djurhållning. ”Från vår sida sätt måste det ju in 

pengar. Det kan inte tära på kapitalet.” säger Smitterberg.89 

 

Hantverksdagarna är något som är återkommande varje år, där man får vara med och hjälpa till 

vilket lockar många barn. Exempel på aktiviteter som anordnas på museet är repslagning, lin-

hantering och vävning. På området finns också redskap till gutniska lekar man kan använda sig 

av. De verksamheter som i dagsläget är igång kostar arbetskraft och detta finns inte ekonomi 

                                                 
86 Smitterberg, intervju 
87 Kronborg Christensen et al 2007:13,51 
88 Smitterberg, intervju 
89 Ibid 
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till idag heller.90 Ekonomin har för föreningen gått till att underhålla husen och inte till att ut-

veckla besöksnäringen.  

Bungemuseets erbjuder en unik upplevelse på Gotland, eftersom det är Gotlands enda frilufts-

museum och en försvinnande allmogekultur visas upp genom hundra byggnader och föremål 

som är flyttade till Bunge från Gotlands landsbygd. Museet erbjuder även guidade visningar, 

med tre guider anställda till sommaren. För de som vill testa på gutniska lekar finns redskap 

tillgängligt på området. Men ingen instruktör. ”det kostar ju arbetskraft, och det har man inte 

råd med idag. ska man göra sådant här, är det ju frivilligt folk.”91 

 

Museet har fram till 2015 drivits med helt ideella krafter. På för och eftersommaren arbetar 

volontärerna ideellt utan lön, som värdar och sköter inträde. ”Det förbättrar vår ekonomi att ha 

icke anställd personal. (---)”92 Vidare utveckling och framtidsplaner kring vad Bungemuseet 

har att erbjuda till sommar och höst 2016 har nytillträdda VD och pedagog inte hunnit fullborda 

eller verkställt vid intervjuns genomförande.  

 

3.2 Vad beror minskningen av skolelever på? 

Smitterberg berättar kring den ”topp” museet hade på 1980-talet- med över 60 000 besökare 

utan att man egentligen gjorde så mycket. När museet låg bra till besöksmässigt var det för-

modligen en trend, så som ”gröna vågen”. Nu är det en hårdare konkurrens på ön. Exempel på 

andra stora dragningsmagneter som etablerats runt om Bungemuseet är Bläse kalkbruks-

muséum, Bergmancentrumet på Fårö men även Bottarve och Kattlunds på södra Gotland med 

flera.93  

Anders Svensson tror liksom Smitterberg att Fårö är en väldigt stark magnet just nu, och att 

man delvis får leva med det och att många (främst sommarturister) åker förbi. Han tror likt 

Smitterberg att det var en annan konkurrens förr, gentemot i dagens läge. ”Skolorna har inte 

varit och besökt platsen av någon anledning (--). Trots detta anses Bungemuseet vara något fint 

(...) Ändå förstår man att Bungemuseet har för dem en väldig klang.”94  

                                                 
90 Smitterberg, intervju 
91 Ibid  
92 Ibid  
93 Ibid  
94 Svensson, intervju 
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Det var Bungemuseets grundare Teodor Erlandsson vision att få alla Gotlands barn att besöka 

museet. Men detta lyckades inte, på grund av skolans ekonomi framförallt. Bungemuseet tar 

inte mycket betalt av skolorna och barnen från Bunge går gratis.95 

Men det gav ingenting. Vi pratade med alla SO-lärare på Gotland, när det var träffar och så. 

Men det kan vara någon klass som kom. Vi vet ju vad de kostar att åka in till stan och går på 

Gotlands Museum. Smitterberg, intervju, Bungemuseet, 2016-04-1196 

Försök har alltså gjorts för att locka besökare men möjligen kan skolorna vara svåra att nå på 

alla museum.  

”Det är en nedåtgående spiral just nu. Skolorna har mycket med allt annat, mycket papper, 

många elever på få lärare och vice versa. Det är inte lätt någonstans. Jag tror absolut att man 

kan få upp det här!” säger Berglund.97 Skolorna har inte vetat om verksamheten och inte heller 

haft någon anledning att besöka platsen. Eftersom nya lärare och nya barn cirkulerar i skolorna 

måste man ofta meddela kring verksamheten och ”börja om från noll” varje termin, eftersom 

det är ett ständigt flöde av personal, ledare, elever och rektorer.98 

Marcus Larsson, rektor på Södervärnsskolan i Visby kan inte påminna sig om att de, under hans 

år som rektor på Södervärnskolan har varit med någon klass och besökt Bungemuseet. Han tror 

att minskningen delvis kan bero på logistiken. Som skola i Visby faller det sig mer naturligt att 

besöka museum i det närliggande området så som Fornsalen bland flera. Om en årskurs ska 

besöka Bungemuseet rör det sig om över hundra elever som måste transporteras. Med transpor-

terna tillkommer kostnader ”Annars tror jag att man kan göra mer utav den typen av utflykter. 

Det är ett fint museum och det finns mycket som man kan använda sig av.”99 

Enligt verksamhetsberättelser från Kulturarvets betydelse (2000), kring Bungemuseet berättar 

Gunilla Pedersen, lärare i Solklintskolan i Slite, att de tidigare åkte till Bungemuseet med sina 

tredjeklassare, men att de inte gör det längre. Det finns inte pengar för detta besök längre och 

att det ekonomiska läget är ansträngt i skolan. Detta är den största orsaken. Visby är också ett 

vanligare alternativ när man ska göra något tillsammans, eftersom där är utbudet större med 

exempelvis Botaniska trädgården och Fornsalen. Gunilla pekar också på att barnen gärna vill 

lära genom att göra själva. ”Lärarna börjar ledsna på att åka till samma år varje år”.100 Även i 

förordet i boken Kulturhistoriska Museet i Bunge, 1907-2007, 100 år i ord och bild (2007) 

uttrycker föreståndarna och ordförande i föreningen att det inte längre räcker med att stå och 

                                                 
95 Smitterberg, intervju 
96 Ibid  
97 Berglund, intervju 
98 Nilsson, intervju 
99 Larsson, intervju 
100 Johansson, Carina, et al, Kulturarvets betydelse (2000), Nykopia Tryck AB, Stockholm s.38–39 
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lyssna, utan man vill också göra och prova på saker på museet. Ett så kallat ”Edutainment”, 

utbildningsunderhållning med syfte i att leka, lära och vara delaktig.101 

Minskningen beror även på den omedvetenhet som finns kring museet och vad museet erbjuder 

till skolorna. Skolorna har heller inte valt så aktivt tidigare och de skolor som kontaktat Bunge-

museet har endast velat se området och ta del av museet, men vet inte vad som erbjuds.102 

Museipedagogen har till de skolor hon hunnit tala med frågat vad de vill se. Svaret hon fått är 

att skolorna vill ”se lite av allt”. Beträffande detta svar går det då att utläsa att skolorna enklare 

måste veta vad museiverksamheten har att erbjuda, så att de har något att relatera till. ”De vet 

inte i dagens läge vad de vill ha.” säger Berglund.103 

 

3.3 Vad efterfrågar skolan och hur kan minskningen motverkas?  

Utmaningen är inte för Bungemuseet att tala om att de finns, utan snarare vad man kan 

göra. Om museet upplevs som gammaldags eller stillastående, det är det museet måste 

slåss med.104 Omorganisationen är däremot ett bra alternativ för en motverkning av 

avvikande besök. 

Men jag tror inte man inser eller haft det stödet i läroplanen som man nu kan få av Viktoria 

framförallt. Där man kan få handledning som lärare, och tips och råd rakt in i ett ämne. I 

årskurs fem läser ni om det här, här får ni det här om ni kommer till oss och till försvarsmuseet 

kan ni täcka in hela den här kursdelen i er utbildning (…) -Madeleine Nilsson, Kulturutveck-

lare, telefonsamtal, 2016-04-26105  

I och med omorganisationen och den nyrekryterade museipedagogen, tror alltså Nils-

son att det nu blir enklare att vara uppdaterad i skolans process och kring skolplaner. 

Marcus Larsson, rektor på Södervärnskolan ser gärna att man kopplar museibesök med läropla-

nen och man får därför studera denna närmare och se om det finns en bärighet i det. Besöket 

ska kunna generera något till eleverna och inte endast vara en ”kul grej”. Exempel på ämnen 

som kan relateras till besöket på Bungemuseet kan vara samhällsorienterade ämnen (SO) eller 
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102 Berglund, intervju 
103 Ibid  
104 Svensson, intervju 
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historia och kvarnen på området är ett bra exempel på teknik föreslår han. ”Så det är ju inga 

konstigheter att hitta mål i läroplanen som man kan koppla till museibesök.”106 

Museipedagogen Berglund är enig med Larssons och Nilssons påståenden att det saknas en 

inriktning med riktade skolprogram efter läroplanen på Bungemuseet. Med denna skulle lärarna 

enklare kunna välja och förstå varför de ska besöka verksamheten. På så vis blir Bungemuseet 

en resurs till den vanliga skolan. Berglund berättar kring en rad förslag och idéer som finns att 

locka skolelever. Bland annat att föra in livet på 1600-1800-talet och hur man levde då i mu-

seiverksamheten. Denna tanke verkar inte finnas rotad hos lärarna, menar Berglund. Det finns 

även idéer kring att arbeta med tidsmetodik för bland annat de lägre åldrarna och inte enbart 

renodlade visningar.107 

Idéer finns även att föra in den tekniska sidan i museiverksamheten, där man kan lägga fokus 

på den äldre tekniken och vad den innebär. Museet har en rad olika industriella byggnader som 

har potential att startas upp och ingå i den pedagogiska undervisningen eller museiverksam-

heten som sådan. För att attrahera skolbesök är både VD och musikpedagog enliga kring att 

skapa ett mer ”levande museum.” Exempel på detta skulle då vara att föra in det industriella 

kulturarvet och historien på museet, med fungerande och aktiva kalkugnar, väderkvarnar och 

vattenkvarnar som finns i dagsläget men som inte används. Andra förslag att locka till fler skol-

besök är även att ha en byggnad på området, som är öppen året runt, med exempelvis utställ-

ningar.108 

 

Museipedagogen och VD:n anser båda att det är viktigt att synas. Berglund vill förslagsvis på-

börja en uppsökande verksamhet, för att informera skolor vad som erbjuds och locka fler besö-

kare. Ett förslag kan delvis vara att arbeta längre ute på plats i skolorna och sedan sätta det i 

verkligheten när eleverna sedan besöker museet.109 Svensson berättar att det är viktigt att han 

och Berglund arbetar tillsammans och får in en rutin med att bjuda in all skolpersonal som 

arbetar med vissa årskurser och ämnen. Detta ska göras eftersom lärarna kan känna sig uppda-

terade om höjdpunkter och program och medvetna inför sin kommande planering i skolorna.110 

Madeleine Nilsson påpekar liksom Svensson och Berglund att det finns planer att skolorna kan 
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kombinera besök hos Bungemuseet med fler museer på norra Gotland, under dagen och göra 

aktiviteter på bussen för de mer långresande eleverna.111 

 

Före detta högstadielärare Bertil Smitterberg berättar kring skolans samarbete med Bungemu-

seet tidigare, något som var mycket lyckat förklarar han. Fårösundskolan arbetade tillsammans 

med Bungemuseet genom tematiska studier, så kallat ”Tema” som var förlagda på platsen vart 

tredje år. I temat vid Bungemuseet medverkade skolans personal tillsammans med museets per-

sonal. Eleverna ingick i temagrupper och lärarna i temalag som sedan växlade vart tredje år. Då 

var exempelvis en grupp vid skolmuseet tillhörande Bungemuseet, en annan vid 1800-talsgår-

den och den tredje hade historia/gutniska lekar, sedan växlade man varje vecka. Teori blandades 

då med praktiska sysslor. Skolan var på så vis ”inkörd på detta med tema varje vecka”.112 Får-

ösundskolan hade även friluftsdagar på Bungemuseet, med fagning på schemat och terminsav-

slutningar med gotländska idrotter. På lekvallen bredvid museet tävlade klasserna eller temala-

gen årligen mot varandra i våg, så kallad ”gutavåg” i gutniska lekar.113 

Museipedagogen ställer sig positiv till att kombinera skolämnen och praktisk tillämning på 

Bungemuseet. Exempel på ämnen är tvärvetenskapliga ämnen och matematik. Även samhälls-

kunskap, hemkunskap et cetera, går att knyta till ett besök på museet.  

”Det finns ämnen i läroplanen för de flesta ämnesområden egentligen, för att göra besök på 

olika museer, för att koppla till sig kunskapen liksom.”114 

Madeleines Nilssons roll som kulturutvecklare på Kultur- och fritidsförvaltningen är att hjälpa 

Bungemuseet med kontaktpersoner och få in verksamheten i Barn och utbildningsförvalt-

ningen. Hon förklarar att det samarbetet inte gjorts, vilket varit Bungemuseets dilemma tidigare 

då man saknat den kompetensen på området. Nilsson berättar även kring Bertil Smitterbergs 

roll i verksamheten och att han vet mycket kring kapacitet/möjligheter och begränsningar från 

skolans håll. ”Men det är ju en skola av många som han jobbar på och har jobbat på. Det finns 

ju andra tillvägagångssätt och andra sätt att kontakta och hantera skolan idag, tänker jag, än vad 

man gjort tidigare kanske.”115 

                                                 
111 Nilsson, intervju 
112 Smitterberg, intervju 
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114 Berglund, intervju  
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Enligt Zipsanes undersökning kan minskningen av skoleleverna motverkas genom en mål-

gruppsspecifik produktion;  

”Bungemuseet måste vara mycket noggrant med att bara utveckla och erbjuda aktiviteter och 

program som är riktade till specifika målgrupper (skolan, lokala besökare och turister) och 

som tar sina utgångspunkter i något som efterfrågas. I förhållande till skolan måste museet 

få hjälp från Regionen och möjligen Gotlands Museum att sprida kunskap” - Zipsane 

2013:13
116
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4. Sammanställning av resultat 

Den första frågeställningen behandlade Bungemuseet utbud och vad de erbjuder på museiom-

rådet. Den andra frågeställningen syftade till vad minskningen av skolelever beror på och den 

sista frågeställningen berörde vad skolorna efterfrågar och hur denna minskning kan motverkas. 

Nedan följer en sammanställning av resultat, diskussion och analys kring det insamlade materi-

alet.  

Bungemuseet har tidigare kämpat med att locka barn och unga till platsen, bland annat genom 

att visa sig på konferenser, prata med SO-lärare på Gotland och lagt fram förslag på hur man 

kan ta sig till museet. Museet har tidigare erbjudit teaterföreställningar, visat upp djur och hant-

verksdagar som attraherat många. Hantverksdagarna är återkommande varje år där man får vara 

med och hjälpa till, vilket lockar många barn. På området finns också redskap till gutniska lekar 

man kan använda sig av. Men på grund av den oförändrade ekonomin och att de ideella verk-

samma deltagarna inte orkade, så slutade museet med teaterföreställningarna bland annat. De 

verksamheter som är igång kostar arbetskraft och detta finns inte ekonomi till idag. Föreningens 

budget har gått till att underhålla områdets alla byggnader och inte till att utveckla besöksnä-

ringen. Bungemuseets erbjuder en unik upplevelse på Gotland eftersom det är Gotlands enda 

friluftsmuseum och en försvinnande allmogekultur visas upp i form av omkring hundra bygg-

nader och föremål som är flyttade till Bunge från Gotlands landsbygd. För att attrahera barn 

och unga finns en lekplats på området och guidade visningar på sommaren. Vad mer Bunge-

museet har att erbjuda i framtiden med det nystartade bolaget, ligger under planering av VD 

och pedagog.  

Vad som orsakat minskningen av besökare och skolelever kan enligt undersökningen förklaras 

med en rad olika faktorer. Bland annat att det på senare år etablerats ett flertal ställen i närheten 

kring Bungemuseet, dessa har i sin tur blivit konkurrenter till Bungemuseet och dragit många 

besökare så som Fårö och Bergmancentret exempelvis. Smitterberg påtalar han minskningen 

beror på skolans ekonomi framförallt. Detta påstående är Gunilla Pedersen, lärare i Solklint-

skolan enig om. Men Viktoria Berglund tror att skolorna är svåra att nå på alla museum och att 

det är en nedåtgående spiral där skolorna har mycket med exempelvis papper, många elever på 

få lärare osv. Men Bungemuseet har trots minskade besök en ”väldig klang” för gotlänningarna 

och många vet vad platsen är, men har inte varit där av någon anledning. Av undersökningen 

att döma har det möjligen funnits en omedvetenhet från skolorna sida, kring vad Bungemuseet 

erbjuder kring deras verksamhet. Det är många nya rektorer, elever och lärare i rörelse och de 
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behöver ständig uppdatering. De skolor som i dagsläget kontaktat Bungemuseet vill se ”lite av 

allt” och de vet inte vad de vill ha ut av besöket ännu. Omedvetenheten hos skolan beträffande 

vad som erbjuds på Bungemuseet märks tydligt med de minskade besökssiffrorna, då främst 

hos målgruppen skolan. Bungemuseet med sin ideella personal har inte mäktat med att vara 

uppdaterad i skolans process, med skolplaner, läroplaner och annat. Resultatet har således blivit 

reducerade besökssiffror.  

 

Vad som efterfrågas av lärare och rektorer enligt undersökningen kan sammanfattas följande: 

1. Bättre logistik med bussar till rimliga kostnader som kan transportera större grupper 

elever. 

2. En ökning av bidrag eller ekonomiska förutsättningar som kan främja ett besök på 

Bungemuseet.  

3. En verksamhet i form av vad som står i läroplanen, som man kan koppla samman med 

museibesöken. Något som också kan generera något till eleverna och inte endast vara 

en ”kul grej”.  

4. Exempelvis kan ämnen så som; SO, teknik, historia, matematik eller hemkunskap kunna 

ingå i planeringen och ett besök hos Bungemuseet. 

5. En museipedagogik där barnen får lära genom att göra själva med utbildningsunderhåll-

ning med syfte i att leka, lära och vara delaktig. Detta har blivit ett allt större pedagogiskt 

läromedel som skolorna eftersträvar.  

Resultaten visar att det finns stor potential för Bungemuseet att öka sina besökssiffror med 

målgruppen skolelever. I och med omorganisationen finns nya kunskaper, en större ekonomisk 

hållbarhet och kompetens. Museipedagogen har erfarenhet av att vara uppdaterad i skolans lä-

roplan och process. Denna kompetens har tidigare saknats på platsen påpekar Nilsson. En tydlig 

röd tråd går att avläsa i undersökningen: genom att skapa ett skolprogram efter läroplanen på 

Bungemuseet skulle lärarna eller rektorerna som styr upplägget i skolan, lättare kunna välja och 

förstå varför de ska besöka platsen. Det är utbudet som ska styra efterfrågan.  

 

Följande lista sammanfattar utbudet kring vad museiansvariga planerar och ser som intres-

santa möjligheter att få in i verksamheten: 

1. Föra in museipedagogiken; tidsmetodik och inte endast arbeta med renodlade vis-

ningar. 
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2. Starta upp industriella verksamheter i byggnaderna på området som kan ingå i  

undervisningen, som exempelvis kalkugnar, väder eller vattenkvarnar et cetera.  

3. Öppna upp en byggnad, öppen året runt med utställningar exempelvis.  

4. Uppsökande verksamhet genom att informera skolorna vad som erbjuds.  

5. Arbeta en längre tid ute i skolorna och sedan sätta detta i verkligheten på Bungemu-

seet.  

6. Bjuda in skolpersonal och uppdatera om höjdpunkter och program, för att lärarna 

ska kunna bli medvetna inför kommande planering.  

7. Kombinerade besök, exempelvis att skolorna besöker fler platser på norra Gotland 

under en heldags bussutflykt.  

8. Arbeta med temastudier på platsen, där Bungemuseet blir en naturlig del i undervis-

ningen (så som Fårösundskolan arbetat tidigare) där teori kan blandas med praktiska 

moment samt att lägga friluftsdagar på museet. 

9. Utveckla och erbjuda aktiviteter som är riktade mot specifika målgrupper (skolan) 

genom att studera vad dessa målgrupper efterfrågar. 

 

4.1 Diskussion 

Henrik Zipsanes utredning Framtidens Bungemuseum – en utredning, syftade till att ge förslag 

till vidare utveckling av verksamheten eftersom besöksantalet reducerats kraftigt och persona-

len närmat sig ett generationsskifte. För att öka besökssiffrorna gav han förslag på att producera 

och erbjuda vad målgrupper efterfrågar, och för att göra detta måste man ”fråga dem”, han gav 

också förslag på att se över Bungemuseets verksamhet på ett mer grundläggande sätt och 

granska vilka målgrupper man vill och kan nå samt vad dessa efterfrågar.  

Min undersökning ämnade att gå vidare med Zipsanes påstående och idéer kring att 

öka besökssiffrorna, något som är mycket viktigt för Bungemuseets verksamhet men 

också för skoleleverna så att barn och unga som besöker platsen kan öppna upp ögonen 

för ett ”försvunnet kulturarv” i form av unika gårdsmiljöer som är flyttade från olika 

platser på Gotland. Som ett resultat på vidareutvecklingen av Zipsanes påstående och 

efter min kvalitativa undersökning vad Bungemuseet erbjuder, vad minskningen beror 

på, vad skolorna efterfrågar och hur minskningen kan motverkas går det att konstatera 

genom att ha ”frågat dem”, alltså både verksamma inom skolan på Gotland och på 

Bungemuseet, att interaktionen och kommunikationen däremellan kan betraktas som 
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stillastående eller något bristfällig i dagsläget. Därför har besöksantalet också minskat 

och är inte så god som den borde vara. Däremot finns en stor potential med att öka 

besökssiffrorna och tillgodose skolornas behov och vad de efterfrågar i och med om-

organisationen som är under uppstart och det är också därför en utredning gjorts kring 

en kommande utveckling, genom ett nytt bolag med större ekonomisk hållbarhet ge-

nom ökat bidrag och kontakter med Kultur- och fritidsförvaltningen bland annat.  

Efter undersökningen går det att utläsa att Bungemuseet i dagsläget inte har någon 

självklar plats i skolundervisningen på Gotland som den tidigare haft, då det var obli-

gatoriskt att åka med skolorna till museet. Men undersökningen visar att potential finns 

i och med omorganisationen med en nyanställd museipedagog, att skapa exempelvis 

riktade skolprogram. Brist på ork, tid, engagemang, personal genom ideella krafter 

men framför allt brist på ekonomiskt kapital har bidragit till att marknadsföringen, 

pedagogisk verksamhet och besöksnäring i form av skolelever inte har utvecklats och 

har minskat. Det har gjorts många försök genom tiderna för att locka och integrera 

skolorna. Den tid och ork man har haft har i stället placerats på förvaltningen av de 

kulturhistoriska lämningar som finns på museet. 

Efter min kvalitativa undersökning genom att ha ”frågat dem” kan mottagargruppen, enligt re-

sultatet skådas som föga införstådda med verksamheten på Bungemuseet och vad platsen har 

att erbjuda, då de svarar kring vad de efterfrågar, att de ”inte vet” eller ”vill ha lite av allt”. 

Detta beror i sin tur på brist i kommunikation mellan museet och skolorna och en omedvetenhet 

kring vad skolorna har efterfrågat, något man endast får svar på genom att fråga dem. Möjligen 

beror bristen av medvenhet också på marknadsföring och brist på ork att engagera sig i skolvä-

sendet från Bungemuseets sida. Skolorna saknar även riktade skolprogram från Bungemuseets, 

något som är viktigt i dagens läge. Det är även viktigt för Bungemuseet att tydligt visa vad som 

erbjuds, då man kan ”välja och vraka” bland olika ämnen eller aktiviteter. Skolorna betraktar 

även Bungemuseet som ganska svåråtkomligt, då bussar är svåra att finansiera och praktiska 

problem med många elever uppkommer. Därför väljer också skolorna mer lättåtkomliga be-

söksmål i Visby bland annat. Skolorna anser också att det ekonomiska läget är ansträngt. Bar-

nen och skoleleverna vill även göra mer på sina museibesök än att stå och lyssna. Estetiska 

läroprocesser i form av leka, göra och lära är ett eftertraktat pedagogiskt hjälpmedel för att ta 

till sig kunskap lättare 
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Förslag på förbättringsåtgärder kan avläsas genom undersökningens resultat, utefter vad sko-

lorna efterfrågar och Bungemuseets planerade utbud: 

- Besök integrerade med skolplanen. Till exempel tematiska studier förlagda på platsen 

- Skolämnen integrerade med museibesök, så som SO-ämnen, teknik, historia, samhälls-

kunskap, matematik, hemkunskap et cetera 

- Bussar och färdmedel som kan transportera många elever till en rimlig kostnad 

- Bidrag och ekonomiskt hållbar finansiering (i form av Skapande Skola) 

- Främja de estetiska läroprocesserna, leka, göra och lära (Learning by doing) 

- Integrera utflykten till Bungemuseet med andra aktiviteter och besöksmål på norra Got-

land (så som Försvarsmuseet, Fältmuseet eller Bläse med mera) 

På frågan huruvida Bungemuseet får någon plats i skolundervisningen är svaret; ja, men om än 

inte så stor plats som den har haft eller har potential till. Av den undersökning och av egna 

erfarenheter genom samtal med bekanta har jag kunnat konstatera så som Svensson och Berg-

lund att ”alla vet vad Bungemuseet är, men man har inte varit där av någon anledning”. De får 

slåss mot att verka som ett stillastående museum och börja arbeta med ett mer levande museum. 

På Bungemuseets officiella hemsida uttrycks det även klart och tydligt att Bungemuseet är just 

ett ”levande museum”. Och utifrån detta begrepp kan mycket inrymmas. Utifrån min undersök-

ning finns många framtidsplaner kring exempelvis, djur, industriella verksamheter, samarbete 

och skolprogram. Så allt mer levande kan museet mycket väl bli.  

Efter undersökningen kan jag även konstatera att det tycks vara ett flertal sektorer och förvalt-

ningar som ska kommunicera och samarbeta med varandra. Men i dagsläget finns det på Bunge-

museet en brist i kommunikationen mellan Musée– och utbildningsförvaltningen och möjligen 

kulturarvsförvaltingen. Om det finns flera sektorer eller förvaltningar som avsvarvar för barn 

och unga exempelvis, men utan samarbete där emellan, ligger en lösning endast i att finna ett 

samarbete och börja kommunicera med varandra.  

En integrering med skolans lärare och kulturarbetare på Gotland skulle vara lösningen med 

ökade skolbesök, där de träffas och tillsammans förmedlar vad de efterfrågar och erbjuder till 

varandra. Skolsektorn och museisektorn bör ta del av varandras planer, läroplan och kursmål. 

Wiklund menar även att det är lärarna som bär på det största ansvaret då det gäller att främja de 

estetiska läroprocesserna för eleverna. Även Rentzhog lyfter också kommunikationen mellan 

skol och museisektorn. Enligt den tidigare forskningen framkommer att ”lärarna påpekar att de 

hade fått ut mer av samarbetet med museerna om de kunde sätta sig in i vad denna resurs hade 
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att erbjuda och att museipedagogerna anpassar verksamheten utifrån lärarnas stressade situat-

ion, men det krävs också att skolan ger utrymme för förstående kring vad museerna har att 

erbjuda.”  En ökad förståelse och medvetenhet kan därför vara lösningen. Jag tror likt John Bratt-

myhr att ett gemensamt samarbete mellan skola och museum skulle kunna vara lösningen för 

Bungemuseets del. Där då ett upplevelsebaserat lärande kan vara en del av läroplanen, i form 

av estetiska läroprocesser och bidraget Skapande skola spelar här en stor roll.  

Vidare tror jag att Bungemuseets fenomen, en organisation med minskade besök av skolorna 

eller av andra målgrupper kan jämföras med andra platser på Gotland och i Sverige. Ideella 

föreningar står (ibland) efter ett tag utan personal och ork, då många pensioneras, vill ha högre 

löner eller har andra intressen. Kanske tar orken, idéerna och pengarna slut? Alla föreningar har 

heller inte den möjligheten att utvecklas och få finansiering och starta ett nytt bolag så som 

Bungemuseet nu gjort. Om inte en omorganisation hade skett vid Bungemuseet hade det varit 

svårt att fortsätta verksamheten, byggnaderna utanför området har just därför sålts eftersom det 

tär på kapitalet. Kanske hade fler byggnader behövs säljas och minska ner den publika verk-

samheten ytterligare och resurser hade gått till att enbart rädda kulturarvet på platsen, i form av 

byggnader och historia från Gotlands landsbygd. Kanske fler ideella föreningar som har eko-

nomiska problem ska börja analysera verksamheten och skapa riktade program åt olika mål-

grupper? Dagens stressade människor vill veta vad de får av sina pengar och då är det enda som 

fungerar är att just marknadsföra sig och skapa riktad information kring målgrupperna.  

Enligt läroplanen för grund och gymnasieskolan från 2011, uppmärksammas just att är just 

”elevernas medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet.”. I ämnena så som bild, kemi och historia står det att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och nutid. Eleverna ska också ”ta 

del av olika kulturers beskrivningar av naturen ´i skönlitteratur, myter och konst´ och i histo-

rieundervisningen ska elever få fundera över ´vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter 

och fynd av föremål från andra kulturer, kan berätta om kulturmöten och om likheter och skill-

nader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Dessa mål i Lgr uppfylls genom att eleverna 

får möta kulturellt och historiskt material genom exempelvis studiebesök hos museer eller ar-

kiv. Learning by doing blir på museet verklighet och eleverna lär sig medan de gör. De kan på 

Bungemuseet se och lära sig hur husen är uppbyggda utan spik, hur tjära framställs, lära sig 

framställa mjöl, tolka bildstenar eller lära sig vad en tröskvandring, agtak eller sojde är för något 

och koppla detta till läroplanerna 
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Varför ska skolorna besöka Bungemuseet i stället för exempelvis Fornsalen och vad skulle ett 

närmare samarbete med Bungemuseet och de gotländska skolorna ha för betydelse? Ett närmare 

samarbete mellan Bungemuseet och skolorna på Gotland hade gynnat såväl bolagets verksam-

het men också eleverna, på det sätt att båda parter får ut något av det, så som en upplevelse, 

minnen, möten med ett materiellt och immateriellt kulturarv, kunskap eller intresse. Med detta 

sagt menar jag inte att Bungemuseet är ”viktigare” än andra museer så som Gotlands Museum 

och fornsal. Varje verksamhet ger olika upplevelser och berikar besökarna och eleverna på olika 

sätt. Men på Bungemuseet får besökarna genom sina sinnen fysiskt uppleva gårdsmiljöer och 

Gotlands allmogekultur från 300 år. De får genom att vandra från 1600-1800-talsgårdarna, se, 

uppleva, reflektera och ta till sig på ett annat sätt än att se detta genom montrar eller på film- 

ett upplevelsebaserat lärande. Att vandra från tid till tid, eller från gård till gård är en unik 

upplevelse för Bungemuseet på Gotland som andra museer saknar. Eleverna hade genom att få 

undervisningstillfällen på Bungemuseet kunnat ta till sig kunskap kring historia, SO-ämnen el-

ler matematik, på en helt ny nivå eftersom man kan praktiskt tillämpa kunskaperna och sätta 

dem i verklighet och byta miljö från skolsalarna. Bungemuseet erbjuder något som är svårt att 

finna på andra platser på Gotland, som också är svårt att ta till sig om man heller inte besöker 

platsen. 

En ytterligare minskning av elever på Bungemuseet hade haft negativ betydelse för Bungemu-

seet och kulturarvet som sådant. Eleverna hade inte fått den kunskap kring allmogekulturen 

som delvis är försvunnen på Gotland, de hade möjligen ansett att museet verkade skrämmande, 

främmande och tråkigt om de sällan besökte museet. Skoleleverna hade inte heller förmedlat 

sina positiva minnen till föräldrarna och inte heller dragit dit dem för framtida besök. En ökning 

av skoleleverna på Bungemuseet hade varit av stor betydelse för Bungemuseet, kulturavet på 

Gotland eller för kulturarvet i stort. Genom Bungemuseet synliggörs försvunna byggnadstrad-

itioner, kunskaper, föremål och arkitektur från över 300 år på ett litet och begränsat område. 

Detta kulturarv i form av Bungemuseet är ämnat endast för besökare och genom att besöka 

platsen kan det öppna upp för diskussion, skapa inspiration, kunskap eller öppna upp för ett 

intresse för kulturvården i stort. Den tidigare historien på sin hembygd eller i sitt land, är viktig 

att ta del av för att förstå samtiden och kommande utveckling. För att förstå samtiden och fram-

tiden måste man alltså förstå det förflutna.  

Man kan i det närmaste jämföra Bungemuseet med Gotlands kyrkor. Många vet var det ligger, 

alla vet vad det är, men inte många har varit där. Jag tror att detta är ett vanligt dilemma gällande 

kulturvården på Gotland men också i övriga landet och i världen. Hur får man människor att 
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integrera mera, kommunicera och besöka alla kulturhistoriskt värdefulla platser? Jag tror att 

svaret på denna fråga är svår att finna. Men jag tror en lösning ligger i att fler sektorer i sam-

hället samarbetar och tar del av varandra. Att exempelvis företag gör studiebesök, lär av 

varandra och visar vad de har att erbjuda och att skolan exempelvis lägger undervisningen på 

andra platser än i skolsalarna och kombinerar sina besök. Upplevelsebaserat lärande kan gälla 

såväl barn och unga men även vuxna. Museibesök, kyrkobesök och kulturvården blir på så sätt 

mindre ”främmande” och mer ”naturligt”. Ju mer naturligt eller lustfyllt något blir, desto mer 

vill man återkomma till platsen och locka dit fler.  

Jag tror det är mycket vanligt att alla inblandade och engagerade inom kulturvården gärna vill 

attrahera, synas, finnas tillgängligt, samarbeta och nå ut till ett flertal målgrupper. Verksamma 

vill visa på att kulturvården kräver en större uppmärksamhet och få fler människor i sin närhet 

att uppleva den kulturskatt som finns omkring oss, i form av immateriella och materiella kul-

turvärden. Men som med allt annat finns mycket annat som lockar och är dragningsmagneter 

för människorna.  

Hur förmedlar man då ett kulturarv? Jag tror lösningen kring att nå de målgrupper man vill 

måste man just börja med att ”fråga dem”- vad vill de ha ut av besöken, upplevelserna och vilka 

förväntningar finns? Skolorna som visar sig ha brist på tid, pengar och måste arbeta mycket 

med sin läroplan och har inte alltid tid att besöka kulturskatter som exempelvis Bungemuseet. 

För att locka fler till friluftsmuseum eller andra sevärdheter/aktiviteter behovs det kunskap om 

vad varje målgrupp efterfrågar och vara uppdaterad inför detta. Jag tror att det är först då man 

kan utveckla en verksamhet och dra till sig besökare. Jag tror att om en kommunikation är 

bristfällig mellan två sektorer, två företag eller mellan till exempel skola och museum, kan detta 

leda till en minskning av besökare i form av skolelever och lösningen ligger därför i ett närmare 

samarbete däremellan. 

 

4.2 Analys kring de teoretiska referensramarna  

Tillsammans har de teoretiska utgångspunkterna; Learning by doing samt målgruppsanalys 

analyserats och tillämpats på Bungemuseets verksamhet och resultat som framkommit. Om-

världsanalysen är hämtad från Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationskunskap (se s.9) och 

syftar till att samla in och sammanställa information/yttre förhållanden i omgivningen. Uppsat-

sens frågeställningar behandlar hur Bungemuseets inriktning/produktion/utbud och nya ut-

vecklingsmöjligheter ser ut. Uppsatsen ämnar att belysa Henrik Zipsanes påstående; för att nå 
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en målgrupp gäller det att just ”fråga dem”. Men för att nå målgruppen; skolan och skolelever 

behövs ett analysschema efter denna kategorisering, för yttre, men även inre faktorer. Detta 

analysschema kring inre faktorer behandlar målgruppen; gotländska grundskolor, klass 0-9 och 

fokus ligger på lärarna som styr undervisningen utefter sin läroplan men även kort kring ele-

vernas inre faktorer. (Detta analysschema kan tolkas utifrån den målgrupp man väljer och kan 

också regleras därefter) 

 

1. Behov, motivation och relevans: Behovet och motivationen är av största vikt för att nå 

en målgrupp. I skolans fall har de ett behov att sammankoppla museet med skolplanen. 

Bungemuseet ska marknadsföra sig och granska vilket behov skolan har och anpassa 

detta efter skolan, på så sätt blir också skolan mer motiverad och intresserad till att be-

söka Bungemuseet. Om man har ett behov av information i ett ämne blir man också mer 

intresserad av ämnet. För att skapa en förändring i besökssiffrorna och hos skolan, krävs 

att budskapet ska vara anpassat direkt till målgruppen skolan och dess subjektiva behov 

och inte efter Bungemuseets behov eller önskningar. Det subjektiva behovet kan variera 

utifrån dagens situation, vilka problem eller hinder som finns eller vilka möjligheter 

som kan finnas.  

Utifrån elevernas perspektiv har de behov och en motivation till att lära genom Learning 

by doing och utöva ett upplevelsebaserat lärande genom då estetiska läroprocesser. Bar-

nen skulle enligt Dewey vägledas och styras och inte bli påtvingade kunskap och bild-

ning. Barnen eller elevernas olika behov, intressen och impulser skulle därför ligga i 

centrum. I praktiken kan detta utgå ifrån vissa ”anknytningspunkter”, där skolämnen 

förenas eller kombineras med det omkringliggande samhället.  

2. Beredskap för informationen: Beredskapen är i det kommunikativa läget som skolan 

befinner sig i vid tidpunkten då Bungemuseet kontaktar skolan. Det är lättare att sända 

och ta emot ett budskap om skolan är beredd på kommunikationen. Är skolan inte be-

redd, krävs ytterligare insatser för att öka kunskapen eller nyfikenheten hos skolan innan 

åtgärden sätts i verket. Exempel hade varit informativa möten kring Bungemuseets 

verksamhet eller uppsökande verksamhet i skolorna. Det är av stor vikt att mottagaren 

och skolan bedöms utifrån dess beredskap. Kanske kan de förberedas genom broschyrer 

eller annat kommunicerbara resurser innan besöket? Om mottagaren och skolan erkän-

ner ett sakförhållande kan detta leda till att de söker och tar till sig kunskapen lättare, än 

om de blir påtvingade ny information.  
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Läraren eller museipedagogen kan även förbereda eleverna på kommande information 

och händelser i skolan. Det är nämligen läraren eller pedagogen som bär det yttersta 

ansvaret att vägleda barnen och styra barnens läroprocesser och följa läroplanen inifrån 

uppsatta mål. Att främja barnens läroprocesser kan enligt Deweys mening leda till att 

barnet blir väglett in i ett demokratiskt samhälle med demokratiska värderingar.  

3. Förhållandet till ämnet: Vad målgruppen har för förhållande och relation till äm-

net/platsen/Bungemuseet har också betydelse för att nå denna målgrupp och öka be-

söksstatistiken. Hur involverade är skolan och vilken relevans har platsen för dem? 

Kommunikationen underlättar mellan Bungemuseet och skolan, om skolan har ett nära 

eller ett positivt minne/förhållande till platsen. Hur ser komplexiteten ut kring Bunge-

museet, finns en tydligt eller otydlig information vad Bungemuseet erbjuder? Detta har 

betydelse för målgruppen att ta till sig informationen.  

Vad har skoleleverna för förhållande till exempelvis matlagning eller träslöjd? Genom 

att studera förhållandet till dessa ämnen, går det lättare att anpassa verksamheten däref-

ter. Genom att använda estetiska läroprocesser och praktiskt utöva kunskaperna, inspi-

rerar det också eleverna till att utveckla ett eget tänkande och lärande.  

 

4. Kunskaper: En bedömning kring individernas/elevernas/skolans inre förutsättningar för 

informationen ska ske. Genom att göra detta kan verktyget kunskap/inlärning-attityd-

beteende användas. Först krävs kännedom kring vilken kunskapsnivå skolan befinner 

sig på, hur mycket känner de till kring ämnet och Bungemuseet? Kanske behövs en 

större kunskapsbas till skolorna först. Kanske ska budskapets utformning anpassas ge-

nom att öka/minska kunskapsnivån för skolan. Kunskapsnivån och budskapet bör alltså 

läggas på en rimlig nivå för mottagargruppen skolan och skolelever 

Även här kan man fråga sig vilken kunskapsnivå som ska anpassas till skoleleverna som 

besöker museet. Ska den justeras något? Dewey menade att man lär sig genom att upp-

leva och utöva en aktivitet i kombination med reflektion, en så kallad ”reflekterande 

erfarenhet”.  

5. Attityder: En lyckad kommunikation görs om en realistisk bild över målgruppens attityd 

och föreställningar kan bedömas. Människor söker och tar emot information som bäst 

stämmer överens med sina egna attityder och stöter bort sådant som inte stämmer över-

ens med dessa. En traditionell förklaring som förklarar hur attityder uppstår är att ny 
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kunskap skapar nya attityder och sedan ett nytt beteende. Attityder förändras när attity-

den till en relation mellan olika tankeobjekt ändras. Detta sker när skolorna exempelvis 

får ny kunskap, som ger en ny attityd och ändrar slutligen beteende. Attityden kan enbart 

ändras om Bungemuseet/sändaren och budskapet upplevs som tillförlitliga, trovärdiga, 

och sakkunniga.  

Elevernas attityd till ämnena är även av stor vikt. Dewey menade att barnen endast kan 

lära genom att behoven ligger i centrum och stimuleras av de krav som ställs i den so-

ciala situation där barnet befinner sig.  

6. (livs)värden: Det är värdena som formar människans attityder. Teoretikern Rokeach 

menar att värdena är en varaktig föreställning kring ett personligen eller socialt utformat 

och önskvärt slutmål. Han pekar på att det finns omkring 20 värden som är universella 

och finns i kulturen, samhället och i personligheten. Andra ställer sig emot honom, och 

menar att värdena inte är så fasta och menar att människorna ändrar sina värden. Andra 

säger att värdena är både instrumentella och fasta. De instrumentella värdena är de egen-

skaper som att vara hjälpsam, artig, ambitiös eller ansvarstagande. Och de fasta värdena 

är frihet, en fredlig värd och familjens säkerhet. Attityder hos lärarna i skolan kan alltså 

se helt skilda åt. Men att det är just värdena som är väsentliga för att kunna ändra en 

människas attityd, kanske mot att förändra sina vanor och attityd för/emot att besöka 

platser som Bungemuseet exempelvis.  

 

4.3 Slutsats 

Efter min förundersökning, resultat och analys kan en röd tråd fastställas: Kommunikationen 

mellan skol- och museiförvaltningarna är bristfällig och en lösning kan tänkas vara att skolans 

lärare och kulturarbetarna talar samma språk, diskuterar kring ett samarbete, respekterar 

varandra och är bemötande mot varandra. För att Bungemuseet ska utvecklas och dra till sig 

olika målgrupper och öka besöksstatistiken, krävs det att man är insatt och tar hänsyn till olika 

målgruppers inre faktorer. För att öka besöksstatistiken krävs det att drivande verksamheter 

tydligt redogör kring vad eftersökta målgrupper efterfrågar och reglerar utbudet därefter. Det 

krävs en kännedom kring individerna i målgruppen skolan, det krävs att man beskriver, kate-

goriserar och analyserar dem. 

Det teoretiska utgångspunkterna som legat till grund för uppsatsen; målgruppsanalys och Le-

arning by doing belyser att skolans och skolelevernas behov, motivation och relevans bör lega 



 

46 

 

i fokus. Bungemuseet bör granska skolans behov med läroplaner och annat och anpassa verk-

samheten därefter. Elevernas behov bör ligga i fokus, med ett upplevelsebaserat lärande som 

främjar elevernas lust och läroprocess. En beredskap för informationen är även viktig och sko-

lorna ska vara beredda på Bungemuseets information. Informativa möten, uppsökande verk-

samhet eller broschyrer är exempel på detta och skolorna kan då ta till sig budskapet och Bunge-

museets verksamhetsplan lättare.  

Kommunikationen mellan skola och museet underlättas om skolan har ett positivt minne kring 

platsen. Komplexiteten av informationen har stor betydelse här. Att studera vilket förhållande 

skoleleverna har till vissa ämnen, till exempel hemkunskap eller träslöjd underlättar för Bunge-

museet att anpassa verksamheten därefter. Det krävs en kännedom utifrån Bungemuseets sida 

kring vilken kunskapsnivå skolorna och eleverna ligger på för att anpassa verksamheten efter 

målgruppen. Kommunikationen mellan skola och museum underlättas om målgruppens attityd 

och föreställningar kan bedömas. Människan tar till sig information som stämmer bra överens 

med sina egna attityder och stöter bort annat. Skolornas attityd till Bungemuseet kan ändras om 

Bungemuseet upplevs som tillförlitliga, trovärdiga och sakkunniga. Värdena formar slutligen 

människans attityder. Värdena är väsentliga för att ändra människans attityder, mot att förändra 

vanor och för/emot att besöka Bungemuseet et cetera.  

Efter att ha frågat kring vad verksamma inom Bungemuseet och i skolverksamheten på Gotland 

efterfrågar, har uppsatsen kunnat ge svar på varför besöksantalet minskat och vad man kan göra 

för att öka besökssiffrorna, med fokus på skolelever. Uppsatsens slutsats visar på att Bungemu-

seet på norra Gotland har haft finansiella problem och har inte mäktat med att vara uppdaterad 

kring vad skolorna efterfrågar och skapa riktade skolprogram. På senare år har det ekonomiska 

läget för den ideella verksamheten också blivit allt mer ansträngt och besöksantalet har minskat. 

Resurser som funnits har lagts på förvaltning av de byggnader som finns på museet. Minsk-

ningen beror delvis också på nya ”konkurrenter” vid museets närhet. Logistiken och skolans 

resurser har även bidragit till minskade skolbesök på platsen. Men tack vare bidragsformer så 

som Skapande skola och med omorganisation som gjorts med nya samarbetsparters, anställda 

som är insatta i skolverksamheten och med Region Gotland och Gotlands museum bakom sig, 

ser framtiden ljusare ut.  

Studien har slutligen visat på att just kommunikation är den allra viktigaste för att nå ut till 

målgrupper, se över utbud och efterfrågan samt att lägga målgruppens behov i centrum och 

korrigera verksamheten därefter. I detta fall efterfrågar skolan riktade skolprogram och enklare 
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logistik till rimligare priser för att transportera skoleleverna till Bungemuseet och ett upplevel-

sebaserat lärande. För att nå valda målgrupper krävs att man just ”frågar dem” kring vad de 

önskar och vad de eftertraktar. Studien har tydliggjort detta fenomen och lyft fram Bungemu-

seet och kommunikationen mellan museisektorn och skolsektorn.  

 

4.4 Förslag på vidare forskning och utveckling av Bungemuseet 

Idéerna kring vidare forskning och eventuell utveckling av Bungemuseet är uppradade i en 

punktlista, för att läsaren då tydligare kan se vad som föreslås. Följande funderingar har förfat-

taren reflekterat över och kommit fram till under undersökningen och skrivprocessen: 

Vidare forskning;  

1. Hur ser ett vidare samarbete ut mellan skola och museisektorn? 

2. Vidare undersöka förhållandet, samarbetet och kommunikationen mellan skolsektorn 

och museisektorn för att öppna upp nya tankar, lösningar och planer för att öka besöks-

siffrorna på museer runt om i landet. 

3. Har besökssiffrorna stigit på grund av omorganisationen och den nya pedagogiska verk-

samhet som tagits i bruk? 

4. Studera närmare kring förhållandet och sambandet mellan regionens ekonomi och mu-

seers ekonomi. 

5. Hur har samarbetet visat sig fungera mellan Bungemuseet och Region Gotland/Gotlands 

Museum efter att en omorganisation gjorts 2015? 

 

Vidare utveckling för att locka fler aktörer/målgrupper till museet;  

1. Byggnadsvårdscentrum/centrum för Kulturvård på Bungemuseet, med ökad kompetens 

och kommunikation och samarbete med Uppsala Universitet- Campus Gotland. 

2. Ökar besöken hos Bungemuseet om logistiken förbättras och färdkostnaderna minime-

ras? 

3. Kan Bungemuseet stå för logistik/färdkostnaderna? 

4. Aktiviteter där barn får laga mat, smaka, reflektera över dåtidens/nutidens mat och kon-

sumtionssamhälle. Även aktiviteter där musik, dans, spel och drama ligger i fokus. 

5. Tävling för stora och små- ”smartare än en 1600,1700 eller 1800-talsmänniska?” 
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6. Hur levde man på de olika gårdarna? Vilken konst hängde på väggarna? Låta skolbarnen 

skapa och reflektera själva. Hur har konsten förändrats genom tiderna? 

7. Vilka hantverk fanns på gårdarna och varför? Förändrades de med tiden? Kan besökarna 

använda sig av/tillverka egna hantverk, smide, vagnar, tjärframställning, takläggning- 

ag/spåntak? 
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Bilaga: Intervjufrågorna: Samtliga svar och frågor finns nedskrivna och inspelade, arkiverade 

hos författaren. Intervjufrågorna har används som stöd och riktlinjer för den kvalitativa under-

sökningen. Frågor har tillkommit utöver dessa: 

Intervjufrågor till Bungemuseets verksamhetschef Bertil Smitterberg 

- Vad är din roll? 

- Vilken är målgruppen för Bungemuseet? 

- Vad hoppas du sker med omorganisationen? 

- Har den förändrats något? Förändring nu/då? 

- Vad kan denna minskning bero på? 

Hur arbetar ni idag, för att locka till er skolklasser? 

- Hur når ni ut till skolorna?  

- Kontaktar ni skolorna, eller kontaktar skolorna er?  

- Hur ser samarbetet ut mellan skola och museiverksamheten 

- Hur tror ni skolorna spekulerar? 

- Vem betalar besöken? 

- Vad tror ni om en möjlig kombination med obligatoriska ämnen på Bungemuseet? Ex. 

idrott/Hälsa/Historia eller slöjd? 

 

Intervjufrågor till f.d. lärare, Fårösundskolan: Bertil Smitterberg 

- Hur ofta är ni på Museer på Gotland? 

- Är det någon förändring nu mot för ungefär 20/10 år sedan? 

- Vilka ämnen läggs in då? Eller är det skolans val? 

- Vem bekostar besöken? 

- Har ni besökt Bungemuseet någon gång, varför och varför inte? 

- Vad tänker ni kring att kombinera undervisningen, ex. historia, musik, slöjd et cetera på 

Bungemuseet? 

 

Intervjufrågor till Anders Svensson/VD/ intervjufrågor till Viktoria Berglund/verk-

samhetsledare/pedagog 

- Hur lockar ni skolelever? 

- Har ni någon plan för nuläget att locka till er fler skolelever? 

- Hur ser den nya verksamheten ut? Blir det några påtagliga förändringar? 
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- Blir målgruppen förändrad i och med en omorganisation? 

- Vad tror ni minskningen beror på? 

- Vad tror ni om en möjlig kombination med Bungemuseet/skolämnen 

- Vad vill skolorna ha när de kommer till Bungemuseet? 

- Hur ser samarbetet ut mellan skola och museiverksamheten? 

- Hur ser samarbetet ut mellan skola och museiverksamheten? 

-  

Intervjufrågor till regionen/Kultur- och fritidsförvaltning: Madeleine Nilsson (kulturut-

vecklare)  

- Vilken plats får museer i skolans undervisning? 

- Prioriteras Bungemuseet, varför och varför inte? 

- Hur jobbar ni för att öka samarbetet mellan skola och museiverksamheten? 

- Hur tror du skolorna prioriterar när det gäller museer/kultur? 

- Behöver de mer tid/resurser/ekonomi et cetera? 

 

Intervjufrågor till Marcus Larsson, rektor, Södervärnskolan 

- Hur ofta är ni på museer på Gotland?  

- Hur prioriterar er skola när det gäller museibesök/kultur i skolan? 

- Vilka ämnen läggs in då? Vad vill ni ha ut av besöken? 

- Har ni besökt Bungemuseet någon gång, varför och varför inte? 

- Hur ser samarbetet ut mellan skola och museiverksamheten? 

- Har museibesök ökat i och med bidragsformen- Skapande skola? 

- Vad tror ni minskningen av skolelever på Bungemuseet beror på och hur kan denna 

minskning motverkas?  

 

 


