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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur elever agerar under museivisning och hur 

museipedagoger ser på museipedagogikens syfte och metoder. För att besvara 

frågeställningarna genomfördes två observationer av museivisningar för elever i årskurs 3 

samt en intervju med en verksam museipedagog. Genom att analysera insamlad empiri utifrån 

tidigare forskning och teorier om museipedagogik kunde det konstateras att elevers intresse 

väcktes under museivisning när eleverna fick interagera med föremål och själva vara aktiva. 

Det kunde dock konstateras att om museibesöket utformas likt en skolsituation agerar 

eleverna därefter. Museipedagogens syn på metoder inom museipedagogik var att försöka 

erbjuda så många sinnesupplevelser som möjligt. Syftet med museiverksamhet var inte alltid 

nödvändigtvis att eleverna skulle tillägna sig ny kunskap, utan främst att de skulle få en 

positiv upplevelse av museibesöket. 

 

Nyckelord: museipedagogik, erfarenhetsbaserad undervisning, interaktivitet, åskådliggörande 
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1. Inledning 

Idag finns cirka 2000 museer i Sverige och fler än en miljon besök från skolelever gjordes 

under 2010 (Kulturrådet 2010). I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det skrivet 

att eleverna ska få inblick i närsamhällets kulturliv och att man som lärare i undervisningen 

ska använda sig av lokalsamhället och av institutioner som kan berika skolans verksamhet 

(Skolverket 2011:16-17). Därför kan museet vara en naturlig resurs för lärare att använda sig 

av. Självklart finns det materiella begränsningar för skolor som gör att de inte kan använda sig 

av museer som önskat alla gånger, men många museer får statsbidrag eller kommunala bidrag 

och blir därför inte alltid så kostsamma för skolan att utnyttja. 

 

Statliga museer har som uppdrag av staten att förvalta, vårda och förmedla vårt kulturarv 

(Statens kulturråd 1999:5). I deras uppdrag ingår även folkbildning (Statens kulturråd 

1999:5). Även små museer eller hembygdsmuseer har samma grundidé - att sprida 

information och bidra till lärdom. Museet kan därför fungera som en rik kunskapskälla. Som 

lärare i grundskolan har man förhoppningsvis en bred och allmän kunskap om det mesta, men 

inte alltid en djup kunskap inom ett visst sakområde. Dock har man en kollega i 

museipedagogen som till skillnad från läraren är expert med fördjupade kunskaper inom just 

sitt område. Museipedagogen har i sin tjänst det pedagogiska uppdraget att förklara och 

förmedla kunskap inom sitt specifika område och dessutom genomföra sitt uppdrag på ett så 

intresseväckande sätt som möjligt (Statens kulturråd 1999:7). Vare sig det gäller konst, handel 

eller sjöfart kan museipedagogen erbjuda sin sakkunskap. Det är en resurs som lärare och 

elever kan få stor nytta och glädje av i sökandet efter kunskap och bearbetning av densamma. 

 

Genom att för en stund lämna skolan och ge sig ut i samhället kan eleverna få en upplevelse 

av annat slag än den som blir möjlig i det egna klassrummet. På museet finns kläder, föremål 

och ofta uppbyggda miljöer. Här kan både överblick och fördjupning tydliggöras vilket 

möjliggör att kunskapen kan bli levande. På ett konstmuseum kan man gå och se äkta tavlor 

av Rembrandt. På ett hembygdsmuseum kan man se hur man förr bakade bröd förr med en 

brödspade. Kanske kan barnen rentav få känna på brödspaden i det tidstypiska köket. Vare sig 

det handlar om en äkta målning eller om bakredskap så kan man få upplevelsen och en annan 

bit av verkligheten på ett museibesök. 
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Museibesök kan också bidra till att eleverna får in en vana av att man kan gå på museum när 

man vill se eller lära sig något nytt, uppleva något nytt eller berika sig själv. Som lärare för 

man in museum i elevernas tankevärld och visar att samhället erbjuder mer än ortens biograf 

och godisaffär. Vetskapen hos eleverna att: Där inne har jag varit och där finns nya världar 

att upptäcka är en eftersträvansvärd följd av ett museibesök. 

 

Syftet med museibesök är enligt min mening att få hjälp med att berätta och levandegöra det 

som är svårt att förklara på annat sätt. Museer är vidare en del av vårt samhälle, en gemensam 

plats där kulturarv vårdas och möter dagens värderingar och framtidsfrågor. 

  



 

 7 

2. Bakgrund 

Nedan presenteras varför val av ämne än intressant ur både samhällelig och didaktisk 

synpunkt. 

2.1 Tidiga tankar om elevers lärande i direkt kontakt med verkligheten  

Stora tänkare som Rousseau, Pestalozzi, Locke och Dewey delar tankar om att det är barns 

upplevelser som är vägen till kunskapsinhämtning (Hein 1998:6). De var alla del av den 

rörelse som började på 1880-talet och som kritiserade den abstrakta, bokliga undervisning 

som då dominerade folkskolan. Pedagogerna fick upp ögonen för att det är eleven som måste 

vara aktiv i lärandeprocessen istället för läraren, och att eleverna ska tillägna sig kunskap på 

ett aktivt och lustfyllt sätt (Andersson 2001:65). 

 

Rousseau menar att barn lär sig av egna erfarenheter och att dessa erfarenheter ska de få 

genom samspel med miljön, omgivningen och verkligheten (Andersson 2001:22). Rousseau 

är en förespråkare för aktivitetspedagogiken som menar att man måste pröva på saker själv för 

att tillägna sig kunskap (Ambjörnsson 2012:191). Genom egen personlig erfarenhet av 

omvärlden tillägnar sig barn kunskaper och vuxna och lärare ska därför erbjuda sådana 

miljöer för eleverna (Hammer 1921:69). Principen för lärande är enligt Rousseau praktisk och 

erfarenhetsbaserad och ska utgå från elevens egen erfarenhetsvärld och intressen (Hammer 

1921:69). 

 

I avhandlingen Fantastiska fröknar författad av Anna Maria Ursing berättas det om hårda 

livsöden för kvinnor som tjänstgjorde i Sveriges första folkskolor under 1800-talet. I denna 

bok beskrivs Ruth som är starkt influerad av Rousseaus och Pestalozzis pedagogiska tankar. 

Hon startar en egen skola tillsammans med kollegan Tea och deras metoder innefattar 

åskådningsmaterial, museibesök, slöjdkurser och lektioner i skog och äng (Ursing 2012:116). 

De verkar också under den tid då rörelser inom pedagogiken kritiserar abstrakt undervisning 

utan verklighetsförankring (Ursing 2012:117). 

 

Ellen Key var en svensk pedagog som hade många nya tankar kring barnuppfostran och skola 

under början av 1900-talet. Hon betonar vikten av att eleverna får uppleva verkligheten 
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genom att iaktta och observera (Andersson 2001:43). Keys mest centrala tankar inom 

pedagogiken gick ut på att kunskap i skolan inte skulle läras in utan levas in (Hackzell 

2000:138). Hon var själv lärare på en skola i Stockholm där exkursioner ut i naturen var ett 

återkommande inslag. Man ville under utflykterna låta eleverna själva se och höra och inte 

bara läsa sig till kunskap i en lärobok (Ambjörnsson 2012:149). Ellen Key menade att 

museibesök spelar en viktig roll i levandegörandet av skolämnena. Museer ska lära ut 

kunskap genom att erbjuda elever roliga upplevelser och upptäckarglädje (Hackzell 

2000:139). Barn ska inte undervisas om konst, de ska omges av konst… (Hellström 

Svenningson 2011:78). Hennes pedagogiska tanke var alltid att komma så nära verkligheten 

som möjligt genom det hon kallade för realism till skillnad från den torra bokstavslärdomen 

(Ambjörnsson 2012:150-152). Elevens egen omgivning, landskap och land ska vara lärarens 

utgångspunkt i planering av undervisning (Ambjörnsson 2012:160). Att ständigt få kunskap 

uppvisat utan att själv först få upptäcka, förstör förmågan att ta reda på kunskap själv, menar 

hon (Key 1996:161). Dewey håller med om det när han kritiserar den traditionella 

undervisningen och menar att den tvingar på kunskap utifrån, istället för att eleverna får erfara 

kunskap genom fri aktivitet (Ljung 2009:77). 

2.2 Museum 

Museets historia går att spåra ända tillbaka till antiken. Dock kunde endast eliten avnjuta 

museibesök på denna tid, medan allmänheten fick stå nyfiket utanför (Ljung 2009:22). Ordet 

museum har sitt ursprung i det grekiska ordet mouseion som betecknade en vetenskaplig 

forskningsinstitution i antikens Alexandria (Ljung 2009:22). Några museer i egentlig mening 

existerade dock inte under antik tid. Första gången termen museum användes som beteckning 

på en samling av föremål var på 1700-talet samtidigt som tanken att museer skulle vara 

tillgängliga för allmänheten uppkom (Ljung 2009:23). 

 

Museer kan idag se ut hur som helst till skillnad från äldre tiders museum. Även om många 

museer har kvar utställningar av traditionell karaktär med montrar med föremål, finns det 

också trender inom museiväsendet som öppnar dörren för nya pedagogiska möjligheter. Det är 

idag vanligt med tidsresor, dramatiseringar och upplevelsedagar (Ljung 2009:25). Med 

digitaliseringen av samhället kommer ny teknik även inom museernas värld såsom 

dataskärmar, interaktiva spel och virtuella utställningar. Samlingar och föremål har hamnat i 
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skymundan med nya typer av utställningar som idag innefattar aktiviteter och experiment 

(Ljung 2009:26). 

2.3 Museiverksamhet idag 

Kom och bli Kung för en dag på Kungliga slottet (Sveriges kungahus 2017), res tillbaka till 

Gustav Vasa på Livrustkammaren (Livrustkammaren 2017) eller möt vikingatiden på Historia 

Museet (Historiska museet 2017). Möjligheterna för lärorika museibesök är oändliga i 

Stockholm. Men även på andra håll används museer för att bredda lärarens 

undervisningsunderlag. På Västmanlands länsmuseum kan man hyra studielådor till sitt 

klassrum för att titta på spännande föremål från olika tider (Västmanlands Läns museum 

2017). I tidningar kan man dagligen hitta annonser där museer lockar pedagoger att dra nytta 

av deras program som är specialdesignade för skolor och elever (Lärarkarriär 2017). Många 

museer kopplar sina skolprogram till läroplanen och visar på hur du som lärare med fördel 

kan använda dig av museum som resurs i skolan. Ett exempel från en annan av samhällets 

kulturbärare med undervisning som grundpelare är Svenska kyrkans skolprogram 

Reformation pågår som är en interaktiv upplevelse om reformation (Svenska kyrkan 2017). 

 

Våra grannländer använder sig också av museer i undervisningen. I Helsingfors uppmanas 

lärare att ta sig ut från klassrummet med eleverna (Skolvärlden 2016), inte för att ersätta 

läroboken utan för att lärarna inte ska fastna i endast lärobokspedagogik. Här poängteras det 

kreativa lärandet och interaktiviteten som kan ske på ett museum. En av professorerna som 

medverkat i artikeln betonar de positiva effekterna av att ge sig ut i världen för att röra sig i 

autentiska miljöer. Han menar att: det stora klassrummet utanför erbjuder helt andra 

möjligheter och lärsituationer. I Köpenhamn samarbetar skola och museum för att främja 

elevers lärande och för att lära ut på ett annorlunda och roligt sätt (Riksutställningar 2016). 

Projektet vill bredda elevers förståelse av samhället. 

 

Museets fördelar är många. Museernas artefakter kan stimulera elevernas olika sinnen och 

därmed leda till att eleverna lär sig bättre. Att se och uppleva verkliga ting kan leda till en 

ökad lust att lära. Museer kan användas för att komplettera den ordinarie undervisningen 

genom att möjliggöra upplevelsebaserad undervisning för eleverna och genom detta väcka 

elevernas intresse för ämnet (Kjell, Ljungvall, Samuelsson 2007:29). 
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2.4 Didaktisk relevans 

I planering av undervisning måste läraren använda sig av didaktikens hur-fråga, nämligen: 

Hur ska innehållet bearbetas för att lärande ska ske (Lindström & Pennlert 2012:35)? För 

läraren blir det därför viktigt att pröva flera vägar till lärande och utveckling för eleverna och 

eftersom alla elever tillägnar sig kunskap på olika sätt är det av stor vikt för läraren att variera 

sin undervisning. Att elever i den svenska skolan ska få upptäcka och erfara kunskap själva 

står skrivet i läroplanens kapitel om skolans värdegrund och uppdrag: 

 

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Skolverket 2011:10). 

 

Lär sig elever som bäst när de får tillägna sig kunskap genom att möta verkligheten genom 

alla sina sinnen, när de får se på, känna på och lukta på föremålen och lyssna till nya röster på 

ett museum? Som lärare krävs det en avvägning när man bokar museibesök med sin klass. Är 

det värt mödan att åka iväg och missa en hel dags lektioner för att delta i ett museiprogram? 

Väger fördelarna upp nackdelarna? På skolan finns ofta inte de konkreta föremål och 

autentiska miljöer som kan erbjuda den lärmiljö som ett museum kan. På museet får eleverna 

se konkreta föremål istället för att se dem som en bild i en lärobok eller på en skärm. Vad 

finns det för fördelar respektive nackdelar med att pröva andra miljöer att förlägga sin 

undervisning på? För framtida lärare är studien relevant då lärare genom att ta del av 

forskning som behandlar ämnet, själva kan ta reda på museipedagogikens möjligheter och 

begränsningar. 
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3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I avsnittet nedan presenteras tidigare forskning om museum och museipedagogik samt det 

teoretiska anslag som kommer användas i analysen av studien. 

3.1 Museipedagogik 

Trots att museibesök används i praktiken som pedagogisk resurs, finns inte museipedagogik 

som begrepp vare sig i Svenska Akademiens Ordlista (Svenska Akademien 2017) eller i 

Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin 2017). På Stockholms universitet kan man dock 

studera museipedagogik som kurs och en utbildning i museiarbete finns idag som 

kandidatprogram (Stockholms Universitet 2017). 

 

Cecilia Axelssons menar i sin avhandling En meningsfull historia att även om inte 

museibesök görs i syfte att lära sig något så gör man det iallafall (Axelsson 2009:19). Hon 

hävdar att:  

 

…varifrån man nu än väljer att betrakta museet går det inte att komma förbi det 

faktum att museet är bärare av kultur och identitet och en plats för möte, 

reflektion och lärande i sin specifika kontext. (Axelsson 2009:20). 

 

Hon kommer även fram till att alla museer inte har intentionen att vara uppslagsverk och ha 

alla rätta svar. Vissa museer har intentionen att väcka intresse med syfte att besökaren ska gå 

därifrån med fler frågor än svar (Axelsson 2009:241). Museet bidrar till funderingar och 

reflektioner. En annan aspekt som visar sig i Axelssons forskning är att museibesöket kanske 

inte alltid lär ut det som var tanken att lära ut, men då lär man sig ju någonting annat. 

Eftersom museet inte har för avsikt att mäta eller förhöra kunskap, kan man ha en mer 

avslappnad inställning till lärandet (Axelsson 2009:242). Axelsson problematiserar även 

museibesök och menar att besöket kan riskera att bli en isolerad händelse där eleverna inte 

förstår sammanhanget. Svårigheter kan också finnas med att besöka museet då läraren intar en 

passiv roll och helt litar på museipedagogens roll som lärare i situationen (Axelsson 

2009:261). 
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Eva Insulander påpekar att forskningen inom ämnet är begränsad i Sverige (Insulander 

2010:18:). Hon har själv forskat kring besökares engagemang vid museibesök och hur de 

interagerar med utställningar (Insulander 2010:15-16). Eva Insulander håller med Axelsson 

om museets fördelar:  

 

Möjligheten att själv designa sitt lärande, utan formella krav på att kunskaperna 

ska bedömas, kan beskrivas som en central aspekt av lärande på museer. 

(Insulander 2010:12). 

 

Hein talar om formella och informella rum för lärande där det formella rummet för lärande är 

klassrummet och det informella rummet för lärande är museet. Dock menar han att det kan 

ifrågasättas eftersom det kan finnas objekt och utställningar även i klassrum, och museet 

ibland skapat ett klassrum där undervisningen på museet sker (Hein 1998:7). Även om 

eleverna inte gör exakt det som museipedagogen instruerar dem att göra, så använder de sina 

skapade intressen för ämnet och interagerar ofta med föremål som erbjuds i utställningen på 

museet (Hein 1998:142). Museivisningar innehållande moment som innefattar att göra något 

med händerna har visat sig vara produktiva för att få besökaren att stanna längre samtidigt 

som det har visat sig att aktiviteterna måste vara meningsfulla (Hein 1998:144). Det kan 

handla om aktiviteter som till exempel: problemlösning, gåtor eller skapandeverkstad (Hein 

1998:144). Museipedagogik måste utvecklas till att inte endast ha interaktivitet som metod 

utan även sätta aktiviteterna i ett sammanhang. 

 

Trots avsaknad av allmän definition på museipedagogik arbetar många museer aktivt med 

lärande, skola och utbildning som en del av sin kärnverksamhet. Det finns några utmärkande 

gemensamma drag skriver Statens kulturråd i sin rapport från 1999 (Statens kulturråd 1999:7). 

De konstaterar att museipedagogiken är en självständig och särpräglad verksamhet och att 

museipedagogiken arbetar med bildning för alla sinnen (Statens kulturråd 1999:7). Vanligt 

förekommande är praktiska inslag och att man arbetar med konkret material, bilder, miljöer 

och dramatiskt eller historiskt berättande. Museipedagogik är nära förknippat med 

lekpedagogik, aktivitetspedagogik och drama- och dialogpedagogik (Statens kulturråd 

1999:7). Arbetet kan förläggas på museet men det är också vanligt att museer placerar sina 

museivisningar i naturen, på historiska platser eller ute på skolorna (Statens kulturråd 1999:9). 

Problematiken med museipedagogiken är att den varken ska bestå av endast strikt inlärande 

eller endast lek och bus, utan måste bestå av en blandning av lek och lärande så att det blir 
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värt ett besök för eleverna (Statens kulturråd 1999:6). 

 

Eftersom det existerar många oklarheter i vad som ingår i en museipedagogs uppdrag och 

genom att arbetet hela tiden är föränderligt över tid är det svårt att definiera yrket (Ljung 

2009:38, 113). Museipedagogens arbete blir också kontextbundet då pedagogerna arbetar på 

olika typer av museer och för att pedagogen inte i förväg vet vilka besökarna är och hur de 

kommer agera (Ljung 2009:111). 

 

I en rapport om ett museiprojekt från 2013 definieras museipedagogik som den pedagogik 

som utövas av de personer, som utifrån sin anställning på museet, möter besökarna i någon 

form av visning eller aktivitet (Frithiof 2013:13). Museipedagogik ingår som en del av ett 

museums kärnverksamhet, dock behöver denna verksamhet för den skull inte bedrivas i det 

fysiska museet. Museipedagogiken innefattar allt lärande som sker inom ämnet, även om det 

sker utomhus eller efteråt i klassrummet (Frithiof 2013:13). 

 

I denna studie kommer museipedagogik som begrepp användas för den verksamhet och 

aktivitet som bedrivs av en anställd på museet i samband med skolvisningar för elever 

(Frithiof 2013:13). 

3.2 Erfarenhetsbaserad undervisning 

Dewey talar i sina texter om experience som i svenska översättningar av hans verk ofta 

översätts med ordet erfarenhet (Dewey 1999:183, Ljung 2009:115). För tydlighets skull har 

uppsatsskribenten valt att använda termen erfarenhetsbaserad undervisning då studien 

behandlar elevernas agerande i undervisningssituationen. Betydelsen innefattar alltså det 

eleverna får uppleva, aktivt delta i eller undersöka under skolvisningen. Nedan förklaras mer 

utförligt Deweys teorier om lärande som ligger till grund för analysen av studien. 

 

Om man slår sig på tummen har man lärt sig någonting viktigt. Man blir för livet medveten 

om att en hammare kan användas för att slå i spikar i ett stycke trä men risken finns att man 

gör sig själv illa om man hanterar hammaren oklokt. Många forskare och pedagoger menar att 

det är genom handling och praktik som elever lär bäst (Dewey 2004:168). Dewey prioriterade 

praktisk kunskap, sådan kunskap som kunde komma till användning i det praktiska livet. Han 
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var filosofen som blev en epokgörande forskare i pedagogik. För John Dewey var 

epistemologin viktig. Vad menar vi med kunskap, frågade han sig, och hur når vi kunskap?  

 

Dewey är en av många pedagoger och filosofer som under 1900-talet kritiserar den 

traditionella undervisningen och menar att den traditionella skolans metoder och tvång 

begränsar snarare än främjar den intellektuella och moraliska utvecklingen hos de unga 

(Dewey 2004:167, Ljung 2009:32). Han menar att lärande sker i interaktionen och mellan 

eleven och lärostoffet (Dewey 2004:184). All kunskap som lärs ut i skolan måste, menar 

Dewey, präglas av praktiska aktiviteter, ha verklighetsanknytning och kunna bli till nytta 

(Andersson 2001:48). Undervisningen bör innehålla aktiviteter där många sinnen aktiveras 

(Dewey 1999:186). Skolan ska utveckla barnens förmåga till praktisk problemlösning och 

kritiskt tänkande, inte bara memorering av torra fakta. Dewey beskriver här sin syn på 

erfarenhetsbaserad utbildning: 

 

Det är pedagogens uppgift att försöka arrangera sådana erfarenheter som utan att 

vara motbjudande för eleverna gärna vädjar till deras aktivitet, men som för den 

skull inte är erfarenheter som bara är roliga för stunden utan också leder till att 

önskvärda erfarenheter kan göras i framtiden (Dewey 2004:173). 

 

Enligt Dewey är erfarande i undervisning när eleverna får lära av sina aktiviteter - eleven gör 

något som eleven sedan drar lärdom av (Dewey 1999:183). Erfarenheterna får dock inte 

riskera att bli icke-bildande utan måste utformas på ett sådant sätt att den inte blir roande 

endast för stunden (Dewey 2004:171-172). Erfarenheten som sker genom interaktionen måste 

skapa mening. Eleven måste förstå betydelsen av vad man ser, hör eller tar på (Dewey 

2004:201). 

 

Dewey menar även att eleverna blir engagerade först när de får tillägna sig kunskap genom 

aktiviteter som är medfödda begär, t.ex. genom lek eller hantverk (Dewey 1999:241). Utan 

inslag av lek och aktivit arbete menar Dewey att att det inte går att bedriva effektiv 

undervisning (Dewey 1999:242). Pestalozzi påpekade också rörelse och arbete som moment i 

undervisningen och påminner på det sättet mycket om Dewey (Kastman 1911:106). 

 

En skola måste vara uppbyggd så att den efterliknar det verkliga livet. Han byggde en 

experimentskola för att nå dessa syften, en skola där teori och praktik, reflektion och handling 
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kunde förenas. Deweys idealskola var uppdelad i olika praktiker med ett museum i mitten. I 

museet skulle eleverna få fördjupa sig i de olika ämnena genom att titta på konkreta föremål 

och material (Dewey 2004:102). Skolan skulle inte förmedla kunskap bara för dess egen skull. 

Deweys skola skulle vara som ett laboratorium där man som elev på egen hand fick utforska 

verkligheten. Dewey menar att museet är exemplariska läromiljöer om de knyter an till 

elevernas närmiljö och livserfarenhet (Dewey 2004:103, Ljung 2009:79). I skolan skulle man 

kunna utforska elden, inte bara som ett fysikaliskt fenomen som man kan läsa om i bok, utan 

eldens alla funktioner i ett mänskligt sammanhang. Man skulle även bli medveten om vad det 

innebär att bränna sig (Dewey 1999:183). Den erfarenhetsbaserade kunskapen har man nytta 

av hela livet: Bränt barn skyr elden, brukar man säga. 

 

Många rapporter från Skolverket stödjer tankarna om att interaktivitet och aktivitet i 

undervisningen gynnar lärandet. I matematik används den interaktiva tavlan istället för den 

traditionella matematikboken med positivt utfall och i religion används datorspel för att 

elevers lärande främjas av att eleverna får leva sig in i en roll (Skolverket 2015a, Skolverket 

2015b). 

 

Utformningen av museibesöket spelar stor roll för meningsskapandet för att erfarenheten ska 

bli lärorik för eleven (Hein 1998:3). Det räcker inte med att en erfarenhet är livlig, rolig och 

intressant, utan erfarenheterna måste vara utformade på ett sådant sätt att lärande kan ske 

(Hein 1998:3). 

 

Att besöka ett museum och vistas i en autentisk miljö för att föra en klassdiskussion erbjuder 

vidare förståelse än att vistas i klassrummet genom att teori och praktik förs samman: 

 

Handlingarna och begreppen blir sammanlänkade och undervisningen präglas av 

en handlingsinriktning som uppstår i praktiska sammanhang. Lärandet fortgår i en 

”fri och aldrig avslutad process” och utgångspunkten för själva lärandet är 

upplevelsen (Björneloo & Sträng, 2006:12). 

 

Sammanfattningsvis används erfarenhetsbaserad undervisning i den här studien gällande de 

aktiviteter som erbjuds där eleverna får tillägna sig kunskap genom praktiska aktiviteter 

(Dewey 2004:102). 
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3.3 Interaktivitet 

Berit Ljung försöker i sin forskning avgränsa och definiera vad museipedagogiken innefattar 

(Ljung 2009:14). Ljung menar att begreppet museipedagogik är vidare idag än tidigare och att 

det finns många olika syften och ingångar i takt med att även lärande och pedagogik har blivit 

bredare och mer mångsidigt (Ljung 2009:26, 36, 39). Museipedagogik är det som sker i mötet 

mellan besökare och museiutställningar. Själva mötet är en aktiv handling som kan fungera 

interaktivt eller kommunikativt (Ljung 2009:12). Hon menar att lärandet som sker på museet 

är kreativt, lustfyllt och ger inspiration (Ljung 2009:109). Ofta innefattar också museibesöket 

aktivering av många sinnen (Ljung 2009:209). 

 

Inom museipedagogik används museets föremål, bilder och utställningar som verktyg för 

lärande. Museet har därför rika möjligheter för stimulerande och intresseväckande lärande 

genom att eleverna får röra, lyfta, plocka, dra, krypa in i gömmor och leta efter skatter. 

Museet väcker nyfikenhet genom att det finns saker att interagera med för eleverna. I aktiv 

handling upplever besökaren museet (Frithiof 2013:36). Museer är mer centrala inom 

utbildning idag då lärande nuförtiden ses som en aktiv process där eleven interagerar med 

omgivningen (Hein 1998:6). På museet interagerar eleverna med föremål som representerar 

olika tider och kulturer (Hein 1998:6).  

 

Dewey menar att lärande möjliggörs i och med att erfarenheter upplevs. Erfarenheter bildas 

när en interaktion sker mellan en invidid och ett föremål eller en individ (Dewey 2004:185). 

Det är i interaktionen mellan barnet och lärostoffet som något händer och lärande kommer 

till stånd (Dewey 2004:107). Dewey pekar på betydelsen av interaktion för att tillägna sig 

djupare innebörder och sammanhang och för att förstå sin omgivning (Dewey 1999:325). Han 

menar att skolan bör erbjuda miljöer där interaktion kan ske mellan elev och social omgivning 

(Dewey 1999:325). 

 

Med interaktivitet menas sammantaget de aktiviteter som erbjuds där eleverna får interagera 

med museiutställningen eller med varandra, till exempel: värderingsövningar, hålla i föremål, 

titta på film, lyssna i hörlurar, trycka på knappar eller liknande (Dewey 2004:107, Lindström 

& Pennlert 2012:35). 
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3.4 Åskådliggörande 

Museipedagogik innebär ofta att eleverna får komma ut i den del av verkligheten som finns 

utanför skolgården och röra sig i autentiska miljöer med verkliga föremål. Pestalozzi menade 

att åskådliggörande i ämnen är grunden för inlärning av kunskap och bör därför vara grunden 

i planering av undervisning (Kastman 1911:106). Med åskådliggörande menas i den här 

studien de aktiviteter som erbjuds där eleverna konkret får uppfatta kunskap och se med blotta 

ögat (Kastman 1911:106). Åskådliggörandet sker till exempel när eleverna får se riktiga 

föremål eller bilder på museet. 

 

Sammanfattningsvis har analysen sin utgångspunkt i teorin om att elevers lärande påverkas 

positivt av att kunskap åskådliggörs genom praktiskt material och miljöer. Fokus i studien är 

även på den erfarenhetsbaserade undervisningen där eleverna får uppleva lärande genom 

interaktivitet (Dewey 2004:107). 
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4. Syfte 

Studiens syfte är att få syn på metoder inom museipedagogik genom att undersöka vad 

museipedagoger tänker kring val av metoder och syfte med museivisning samt undersöka hur 

elever agerar i mötet med de metoder som museipedagogen använder sig av under skolvisning 

på museum. Studien är genomförd med observationer av elever i årskurs 3 och intervju av 

museipedagog. 

4.1 Frågeställningar 

Här nedan presenteras frågeställningar med utgångspunkt i syftet med studien: 

 

1. Hur agerar elever i mötet med museipedagogik? 

2. Hur ser en museipedagog på metoder i planering av skolvisning? 

3. Hur ser en museipedagog på syftet med skolvisning? 
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5. Metod 

Nedan presenteras metodval där både val av medverkande museum och metod för 

datainsamling beskrivs. Det ska noteras att textens bifogade bilagor innehåller en 

medgivandeblanketter med vi-formulering. Mot bakgrund i förmodan att vi skulle vara två 

skribenter i denna studie är medgivandeblanketten skriven i vi-form. Av olika skäl är sedan 

resten av arbetet genomfört av en ensam skribent. Medgivandeblanketten är dock bifogad i 

sitt original för att säkerställa etisk riktighet. 

5.1 Urval 

Det museum som valts för observationerna i studien har ett särskilt skolprogram för elever i 

låg- och mellanstadiet och visade intresse via mail då de fick frågan om att delta. Museet är 

ett länsmuseum som fokuserar mycket på historia med egen arkeologisk forskning. De 

erbjuder specifika besöksprogram utformade för skolelever i årskurserna 1-9 och har många 

års erfarenhet av skolvisningar. Museipedagogen som ansvarar för skolvisningarna är etnolog 

med särskild inriktning mot museiverksamhet och med intresse att utveckla pedagogiska 

metoder under sitt arbetsliv. Under de två observationerna genomfördes samma skolvisning 

med samma museipedagog på museet. Två olika klasser i årskurs 3 från samma skola 

observerades. Klasserna valdes slumpmässigt ut, då de råkade vara på visning just de dagar 

som passade bra för museipedagogen att bli observerad. 

 

Museipedagog som intervjuades medverkade efter visat intresse via mail om deltagande i 

intervju. Intervjudeltagaren hade arbetat som museipedagog i 22 år och är kulturvetare med 

inriktning etnologi i botten. Intervjudeltagaren hade även en läst en kompletterande kurs i 

pedagogik. 

5.2 Val av metod 

Studien genomfördes med tillämpning av två sorters kvalitativa metoder för att ta reda på hur 

eleverna reagerar i möte med museipedagogikens metoder och för att få en inblick i 

museipedagogers tankar om de metoder som används och syftet med skolvisningar. 

Observationer genomfördes vid två tillfällen där varje tillfälle varade i cirka två timmar. 
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Observatören agerade uteslutande som forskare utan att på något sätt störa själva visningen. 

Denna metod valdes för att man som en diskret men närvarande forskare skall kunna få 

möjlighet att följa en skolvisning så som den vanligtvis genomförs genom att hela tiden 

försöka hålla sig i bakgrunden men med möjlighet att i detalj följa museipedagogens arbete. 

Avsikten är att eleverna inte skall känna sig störda av observationen utan kunna fokusera på 

museipedagog och museum och inte tänka på att de blir observerade (Bryman 2011:389-391). 

 

Observationer betyder att man uppmärksamt iakttar ett skeende (Esaiasson med flera 

2012:303, Björndal 2010:26). Observationer passade bäst för denna studie då syftet var att 

analysera agerande och reaktioner och därför att det skulle vara svårt att få syn på genom en 

annan metod. De personer som observeras kanske inte alltid är medvetna om hur de agerar 

och hade därför kanske inte kunnat berätta om detta i en intervju (Esaiasson med flera 

2012:303). I studien användes ostrukturerade observationer vilket betyder att observatören är 

öppen för att få in information som ej var väntad eller förutsedd (Björndal 2010:50, Patel & 

Davidson 2011:97). Här gäller det att observatören iakttar ett kritiskt förhållningssätt så att 

hon/han ej lägger in egna värderingar i vad som noteras eller gör förhastade eller 

oreflekterade tolkningar av det som observerats (Björndal 2010:50). Speciellt viktigt blir då 

man som ensam observatör bara har sig själv att lita på, och inte har ännu en person som kan 

bekräfta tolkningen. 

 

Fältanteckningar fördes för att sammanfatta olika skeenden och reflektioner över dessa samt 

för att samla citat som kan underbygga resultatet (Bryman 2011:395-397, Björndal 2010:47). 

I observationen var det av intresse att noga observera hur eleverna interagerar med både kropp 

och språk när de ombads att utföra olika aktiviteter under museibesöket. Det viktiga var att 

föra kortfattade fältanteckningar med hjälp av pilar och förkortningar för att hinna med att 

samla in så mycket material som möjligt (Björndal 2010:47). Efter avslutade observationer 

gjordes fullständiga protokollmässiga fältanteckningar för att sammanställa allt som skrivits 

ned snabbt och ibland ofullständigt. Det gäller att snabbt och effektivt registrera de intressanta 

observationerna för att inte riskera att glömma bort dem, ibland i form av förkortningar, för att 

få en så fullständig bild av skeendet som möjligt (Bryman 2011:399, Björndal 2010:47). 

 

Intervjun har sedan använts för att komplettera observationerna i studien med ytterligare ett 

perspektiv på museipedagogik (Esaiasson med flera 2012:303). Intervjumetod används för att 

förstå museipedagogiken som museipedagogen uppfattar den. Fokus riktas därför mot 
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museipedagogens perspektiv och tankar om museiverksamhet utformad för skolbesök 

(Esaiasson med flera 2012:253). Intervjun som genomfördes var semistrukturerad. Frågor var 

alltså formulerade i förhand, men intervjun hölls öppen för att kunna ställa följdfrågor om 

intressanta öppningar i samtalet uppkom. Intervjuguiden är utformad utifrån både innehåll och 

form. Innehåll handlar om att man i intervjun vill få fram svar på sina frågeställningar. Man 

måste därför formulera frågor som passar för studien. Form handlar om att man i 

intervjusamtalet ska lyckas få samtalet levande. Av denna anledning börjar intervjun med 

uppvärmningsfrågor som handlar om museipedagogens yrke. Intervjufrågorna var enkelt 

formulerade och befriade från akademisk jargong (Esaiasson med flera 2012:264). 

 

Under intervjun spelades samtalet in för att inte missa viktigt innehåll i anteckningarna. 

Inspelningen transkriberades för att sedan analyseras genom att ta ut viktiga delar, tematisera 

och plocka ut betydande citat för att underbygga reflektioner (Esaiasson med flera 2012:270).  

5.3 Reflektion över metod 

Fördelen med direktobservationer är att man iakttar med egna ögon och blir en 

förstahandskälla istället för att förlita sig på andras tolkningar av upplevelser (Esaiasson med 

flera 2012:303). Det som kan vara problematiskt med observationsstudier är validiteten. 

Observationens utfall kan bero på dagsform (Esaiasson med flera 2012:308). När man 

använder sig av observation för sin forskning, får man inte någon förklaring av människors 

beteende, vilket inte heller har varit syftet i denna uppsats. Det enda som kan observeras är 

det för ögat synliga, av omgivningen avläsbara agerandet (Esaiasson med flera 2012:305). 

Därmed har endast det observerbara varit aktuellt att studera då syftet med observationerna 

varit att se hur elever agerar i mötet med museipedagogik. 

 

Intervju har skett för att kunna göra en bredare och mer omfattande analys i studien. 

Paralleller kan då dras mellan det som observerats och det som framkommit i intervjun. 

5.4 Etiska överväganden 

Eftersom forskning samlats in på fältet genom att observera människor behöver man handla 

med försiktighet för att säkerställa etisk korrekthet. Då studien publiceras bör man som 

forskare också ta ställning till vad resultatet i studien kan få för konsekvenser för de 
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inblandade (Vetenskapsrådet 2002:5). Korrekta tillvägagångssätt har använts enligt 

vetenskapsrådets fyra krav på etik i forskning. För det första har studiens deltagare 

informerats om studiens syfte innan observationer genomförts, enligt informationssprincipen 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Eftersom elever som är minderåriga medverkat i studien har 

medgivandeblanketter i förväg skickats ut som både elev och vårdnadshavare har skrivit 

under för att ge till känna sitt samtycke för studiens genomförande enligt samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:9) Medgivandeblanketter är bifogade som bilaga längst bak i studien, 

se avsnitt 11.3: Medgivandeblankett. Där framgår även att medverkade deltagare i studien har 

rätt att ångra sig och avbryta sin medverkan i studien även efter avslutade 

observationstillfällen. Genom att ett mail om intresseförfrågan skickades ut till lärare i ett 

första skede kunde deltagarna själva ta ställning till huruvida de ville medverka i studien eller 

ej. Det finns inte heller någon personlig relation eller något beroendeförhållanden mellan 

forskare och medverkande. Information om deltagare i studien ska förvaras så att obehöriga ej 

har tillgång till informationen enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12). För att 

säkerställa konfidentialitet i studien nämns inga namn, varken på personer, museum eller 

skolor i studien. Namn har även tagits bort på bifogade medgivandeblanketter. Det sista 

kravet som tagits hänsyn till är att insamlade data och uppgifter inte får användas på något 

annat sätt än att för att fullfölja studien enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Deltagare kommer även att få information om var studien kommer att publiceras så att de kan 

ta del av resultaten. 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Att nå validitet i sin studie innebär att man mäter det som faktiskt ska mätas (Esaiasson med 

flera 2012:57, Patel & Davidson 2011:104-108). I en observationsstudie kan det bli 

problematiskt då man kan få syn på många andra intressanta aspekter än vad studien primärt 

avsåg att granska. För att effektuera studiens syfte på ett så väl fungerande sätt som möjligt 

valdes metoder med utgångspunkt från två olika perspektiv: museibesökarens perspektiv på 

museipedagogik och museipedagogens perspektiv på museipedagogik. 

 

Reliabilitet handlar om att studien ska syfta till att vara generaliserbar, alltså att studien ska nå 

samma resultat om den genomförs vid någon annan tidpunkt eller av någon annan forskare 

(Esaiasson med flera 2012:63, Patel & Davidson 2011:104). Studiens tillförlitlighet handlar 

alltså om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag (Patel & Davidson 
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2011:103). Därför har observatören i sina reflektioner noga funderat på om samma tolkning 

hade gjorts oavsett vem som hade genomförts observationerna (Esaiasson med flera 

2012:314). Reliabiliteten förstärks om man är flera som observerar då resultaten blir mer 

säkerställda om de görs av mer än en observatör (Patel & Davidson 2011:104). I denna studie 

är det endast en observatör som ensam samlat in material under observationerna vilket gör att 

man måste vara extra varsam och noga med reliabiliteten. Studiens reliabilitet stärks dock då 

noga och strukturerade fältanteckningar förts och genom att de detaljerade anteckningarna 

sammanställt i direkt anslutning till observationerna. Därmed minimeras risken för att en 

observatör glömt bort vad som observerats och i stället gör felaktiga efterkonstruktioner av 

det som observerats (Esaiasson med flera 2012:63, 314). 

 

Intervju används då det för studiens syfte ändå är det bästa sättet att få reda på hur 

museipedagogen tänker om metoder i utformandet av skolvisning. I intervjusituationer 

riskerar intervjudeltagaren att agera utifrån något som kallas intervjuareffekt. Det innebär att 

den intervjuade svarar så som han eller hon förväntas svara och avger inte det ärliga svar som 

är det korrekta i sammanhanget och faktiskt avspeglar verkligheten (Patel & Davidson 

2011:105). Det viktiga blir att genom följdfrågor i intervjun ta reda på mer om intressanta 

aspekter som framkommer i samtalet och då få syn på den riktiga verkligheten. 

 

Under intervjun har allt material sparats genom att en ljudinspelning är gjord. Det  möjliggör 

för att kunna gå tillbaka flera gånger i analysarbetet och säkerställa att man uppfattat 

informationen korrekt, tillika stärker tillförligheten för studiens resultat (Patel & Davidsson 

2011:104). 
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6. Resultat och analys 

I resultat- och analysavsnittet besvaras frågeställningarna med utgångspunkt i material som 

sammanställts från observationer och intervju i ljuset av tidigare forskning och olika teorier 

om museipedagogik. 

6.1 Elevernas reaktioner i möte med museipedagogik 

Det fanns skillnader på hur eleverna i de olika klasserna reagerade på de olika metoderna, 

men de flesta moment hade liknande utfall för de båda grupperna. Resultaten har tematiserats 

utifrån mönster som kunde urskiljas under analysarbetet med observationerna. 

6.1.1 Museet - en annan del av skolan? 

Under genomgången i början av visningen satt eleverna stilla, tysta och lyssnade på 

instruktioner. Korta frågor ställdes av museipedagogen om elevernas förkunskaper i ämnet 

forntid, till exempel: Vad tänker ni på när ni hör ordet forntid? och Kan ni namnen på några 

av de olika tidsperioderna inom forntiden?. Utan att museipedagogen hade instruerat eleverna 

om att de skulle räcka upp handen när de ville besvara en fråga, skedde det automatiskt. Det 

kan tyda på att eleverna agerar som i skolan. Situationen liknade i mångt och mycket en 

klassrumssituation då eleverna sitter på bänkar i rader längst bak i rummet och lyssnar på 

läraren som i detta fall är museipedagogen. En bildskärm längst fram visade en bild på 

utställningen som eleverna tittade på. Detta liknar också mycket ett klassrum med en 

interaktiv skrivtavla längst fram i klassrummet mot vilken fokus ska riktas. Detta tyder på att 

forskarnas tankar om museet som ett rikt studiematerial då eleverna får interagera med 

föremål inte realiseras under hela museibesöket (Axelsson 2009:20, Dewey 2004:102, Frithiof 

2013:36, Hein 1998:6-7).  

 

Eleverna fick sedan i uppgift att besvara frågor i en stencil genom att finna svaren i 

museiutställningen och med hjälp av en låda med föremål de blivit tilldelade. Stencilen hade 

utformats av museets museipedagoger. När eleverna arbetade med föremålen i montrarna var 

det tydligt att deras uppmärksamhet hela tiden fokuserades på utställningen och föremålen 

och inte på stencilen. Eleverna ville ta på föremålen och titta in i de små glasfönstren i 

montern.  Även om inte eleverna under hela skolvisningen gör det de blivit tillsagda att göra - 
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interagerar de hela tiden med utställningen då det skapade intresset leder dem till att vilja få 

svar på sina funderingar (Hein 1998:142). Eleverna blev vid ett tillfälle intresserade av ett litet 

titthål i montern istället för att fylla i stencilen och blev tillsagda av några kompisar i gruppen: 

Vi måste fokusera, vi är inte klara! Eleverna menade alltså att att fokusera inte är att utforska 

monterns olika delar, utan att fokusera är att fylla i stencilen. Eleverna påminde varandra vid 

ett flertal tillfällen om att jobba vidare. Vid ett tillfälle stod en elev och tittade i ett litet hål i 

en monter när en klasskamrat gick förbi och sa till gruppen: Jobbar ni ens? Detta kan tyda på 

att eleverna ser museibesöket precis som en lektion i skolan där man inte bara kan leka, utan 

måste slutföra uppgifterna på stencilen korrekt. Observationens resultat stämmer överens med 

Deweys tankar om att eleverna blir som mest engagerade när de får agera efter medfödda 

begär, i detta fall leken (Dewey 1999:241). Enligt Dewey hade eleverna lärt sig mer av att få 

utforska och leka i museiutställningen på egen hand. 

 

Fakta som gick att finna i montern ledde dem till rätt svar på stencilen, men de ville skriva 

svaren så fort som möjligt för att sedan kunna återgå till att upptäcka montern. En elev 

summerade efter att svaren var nedtecknade på stencilen: Sådär, det får räcka… och la sedan 

ner pennan för att snabbt springa tillbaka till montrarna. Som observatör kan man inte veta 

säkert vilka skäl det kan finnas till att eleven inte vill utföra uppgiften så noggrant som 

möjligt. Det kan dock tolkas som att eleven vill upptäcka mer av utställningen och därför inte 

vill lägga tid på att prestera mer utförliga svar i stencilen. 

 

En elev frågade: Måste man ha rätt på alla frågor? Eleverna undrade även hur omfattande de 

förväntas svara på stencilen: Som en mening? Det kan tyda på att eleverna redan i ett tidigt 

skede under besöket likställer passet hos museipedagogen med undervisningen i skolan där 

fokus ligger på att svara rätt och riktigt och så fullständigt som möjligt. Museibesöket i sig är 

utformat mer som en skolsituation. Hein menar att museet som ett forum för undervisning går 

att ifrågasätta då det inte räcker inte med att endast vara på ett museum för att lärandet ska 

gynnas av museets miljöer, eftersom museet kan vara utformat som ett klassrum och ägna sig 

åt klassrumsliknande undervisning (Hein 1998:7). Förvisso kan det innebära att situationen 

fortfarande är lämplig för inlärning av ny kunskap, men man skulle kunna ställa sig kritisk till 

om detta verkligen är poängen med att besöka ett museum? Det beror då helt på i vilket syfte 

läraren och eleverna väljer att lägga in ett museibesök i undervisningen av ett arbetsområde. 

 

När eleverna skulle skriva sina svar på stencilen hade de svårt att få plats med sin text då det 
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bara fanns ett fåtal rader. De blev inte tilldelade fler papper när de bad om hjälp, utan ombads 

fortsätta skriva sina svar längre ner på stencilen. Eleverna verkade uppleva detta som ett stort 

problem i sitt arbete: Det är ju bara en rad att skriva på, vad vill hon att vi ska skriva, vi får 

inte plats med något mer att skriva. Det är ju typ omöjligt. Jag förstår ingenting. Här blev det 

synligt att eleverna behöver tydliga instruktioner för att kunna genomföra arbetsuppgiften som 

givits dem. De blir också synligt att eleverna hade behövt mer skrivutrymme. Kanske hade de 

skrivit mer utförliga svar om de hade haft fler papper. Efter en stund kvarstod problemet för 

eleverna och de började bli otåliga: Hon sa ju: “Ni måste” men vi har ju ingen plats att 

skriva! Enligt Dewey hade det varit mer givande att lägga tiden på museet på att låta eleverna 

utforska montrarna och utställningen, då han menar att inlärning sker som bäst när eleven får 

interagera med lärostoff, som i detta fall blir föremålen och montrarna (2007:167, 2004:107). 

Den praktiska aktiviteten är den kunskap som eleverna kommer minnas - inte memorering av 

torra fakta (Dewey 2004:107). I detta fall skulle det betyda att eleverna skulle fått ut mer av 

museibesöket om de hade fått mer tid att interagera med föremålen, istället för att fokusera på 

att formulera sig korrekt i stencilen. 

 

Elevernas uppvisade intresse och frågeställningar som uppkommer bör kunna användas på ett 

effektivt sätt och inte endast bara mynna ut i korta svar i en stencil. Förvisso var avsikten med 

skolvisningen att eleverna skulle använda sig av föremålen när de besvarade stencilen, men 

eleverna verkade se det hela som en skolsituation och fokuserade då mest på besvarandet av 

stencilen. Frågor och funderingar som uppkom under observationerna kan också sättas i 

relation till teorier om lärande och syfte med museibesöket. Är syftet att eleverna ska lära sig 

något nytt, så kan det vara problematiskt att eleverna inte får sina funderingar besvarade. 

Risken med museibesöket blir då att besöket inte blir meningsfullt och får ett sammanhang, 

och därför inte blir givande för eleven (Axelsson 2009:261). Å andra sidan kan man se det 

som ett bevis på att ett intresse väckts och att eleverna faktiskt har öppnat upp ögonen för 

ämnet (Axelsson 2009:241). 

 

Sammanfattningsvis blev det tydligt under observationerna att eleverna blev intresserade av 

att undersöka interaktiva delar i museiutställningen, men trots detta agerade de som att de är i 

skolan: de räcker upp handen, blir stencilbundna och uppmanar varandra att fokusera på 

skrivandet. 
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6.1.2 Att åskådliggöra kunskap genom interaktion med föremål 

Tanken med museets utställning var att kunskap skulle åskådliggöras genom bilder, fakta och 

att man som besökare skulle få vidröra föremålen och känna på päls och hudar för att tillägnas 

kunskap om historisk tid. Museets miljöer kan här erbjuda något som inte undervisningen i 

klassrummet kan, då det finns föremål och autentiska mijöer (Frithiof 2013:3). Eftersom 

eleverna inte hade erhållit instruktioner om hur man bör bete sig i utställningen var det således 

svårt för eleverna att förstå vad de fick och inte fick göra. Det blir tydligt att eleverna har en 

föreställning redan på förhand om att man inte får röra saker på ett museum. De aktade sig 

noga för att göra fel och tittade sig omkring för att se att kusten var klar innan de tog på 

föremål och tryckte på knappar. En elev tittade in i ett litet hålutrymme i väggen och blev då 

tillsagd av en kompis: Vi får inte vara här. Eleverna vill uppenbarligen veta mer när de 

utforskar utställningen. Det museet erbjuder här är ett lustfyllt lärande som bidrar till 

nyfikenhet, vilket Berit Ljung menar är museets styrka (Ljung 2009:109).  

 

Eleverna blev tillsagda att ha på sig ett par vita handskar när de skulle hålla i föremålen. 

Eleverna var snabba med att få på sig handskarna, verkade ivriga och ville genast testa att 

hålla i de gamla föremålen. Eleverna sa: Jag måste få testa (syftar på att få hålla i föremålet 

med handskarna). Det blir tydligt att eleverna verkligen är noga med att respektera förtroendet 

de fått när de givits möjligheten att hålla i riktiga föremål och var därför noga med att alltid ha 

på sig handskarna när de undersökte föremålen: Kolla på vår pärla då! Oj, jag glömde 

vantarna.  

 

Föremålen både i montern och i väskan skapade intresse genom att eleverna nyfiket ställde 

frågor och uttryckte reaktioner. En elev tittade in i en monter och konstaterade för en kompis: 

Den här är alltså äkta (syftar på föremål i en monter). Det är så coolt sa en annan elev om 

montrarna. 

 

En elev utforskade ett sälskinn i montern en stund och sa sedan till sin kompis: 

Känn, sälskinn! 

Sälskinn? 

Det står det! (pekar på faktaskylten för att bevisa sin tes). 

 

Det kan konstateras att utställningen och föremålen bidrar till nyfikenhet. Eleverna blir ivriga 
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att få veta mer och därmed kan kunskapstörsten fungera som en bra motivationsfaktor för 

lärande, vilket även Dewey skulle hålla med om (Dewey 2004:173).  

 

En av frågorna i stencilen behandlade föremålens användningsområden. För att kunna besvara 

frågorna hade eleverna fått instruktioner att använda sig av både faktatexterna i montern och 

av föremålen de erhållit i sina lådor. Eleverna använde här föremålen för att få reda på hur de 

kan ha använts. Några elever försökte lista ut vad ett vasst föremål kan ha använts till. De 

resonerade fram och tillbaka medan de begrundade och kände på föremålet: Är det en kniv 

tror du? Nej, jag tror man ska skörda med den. Några andra elever satt och begrundade en 

synål i ben och reflekterade över vad den kan ha använts till: 

 

Den är inte så vass direkt 

Jag tror man kan sticka 

Ser ut som ett gammalt ben 

 

Sedan stack eleverna lätt sig själva och varandra i armarna med den för att känna om den var 

vass. Det kanske står! (syftar på att de kan titta om det kanske står något om föremålet i 

faktarutorna i montern). Eleverna testade alltså föremålets fysiska egenskaper för att lista ut 

vad det kan ha använts till - de interagerar med föremålet för att tillägna sig kunskap om 

historisk tid. Dewey menar att praktiskt interagerande med föremål bidrar till 

kunskapsinhämtning (Dewey 1999:183, Dewey 2004:107). Eleverna som sticker varandra 

med en vass nål för att kunna komma fram till vad nålen kan ha använts till använder sig här 

av föremålet för att inhämta historisk kunskap. Det skapas ett lärotillfälle av interaktionen 

med autentiska föremål vilket enligt Dewey är det bästa sättet för barn att lära sig (Dewey 

1999:325, Dewey 2004:185, Andersson 2001:48). Även Frithiof menar att detta är museets 

styrka gällande att väcka intresse för ett ämne: att eleverna får känna och röra på föremål 

(Frithiof 2013:36). 

6.1.3 Uppskattade upplägg 

Eleverna blev under museibesöket uppdelade i olika grupper som tilldelades olika tidsperioder 

att fördjupa sig i med hjälp av föremålen i lådor. I början var eleverna fängslade av sina egna 

föremål och sin egen monter. Efter ett tag upptäckte de att de andra grupperna fått andra 

föremål och började intressera sig för vad de fått för tidsperiod med tillhörande föremål. 

Eleverna blev nyfikna och frågade varandra: Vilken har ni? (syftar på tidsperiod). De ville 
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även berätta för varandra vad de hade i just sin monter: Man kan känna på skägg och lyssna i 

hörlurar hos oss. 

 

Eleverna upptäckte hela tiden nya saker i museet. Till och med när de skulle ta sig från en 

aktivitet till en annan och befann sig i trappan som ledde upp till utställningen 

uppmärksammade eleverna sin omgivning: Kolla, fossiler! (syftar på fossiler som går att 

urskilja i museets stentrappa). 

 

Det verkade dock vara förvirrande för eleverna att det erbjuds så mycket interaktivt att göra 

och upptäcka i utställningen, men att fokus ligger på att besvara frågorna. Eleverna blev 

tillsagda när de lyssnade i hörlurarna trots att det kunde betyda att eleven är i full gång med 

att ta reda på fakta om forntiden. En elev fick syn på ett mikroskop och frågade: Går det där 

att kolla i? Eleven fick svaret att det går att kika i, men att det inte finns tid för det nu. 

Eleverna blev förvirrade av allt som erbjuds för interaktion, men att det ej finns tid för det just 

nu. Museets fördel jämfört med klassrumsundervisning är enligt flera forskare att det går att 

använda sig av verkliga miljöer och autentiska föremål på museet (Axelsson 2009:20, Dewey 

2004:102, Frithiof 2013:36, Hein 1998:6). Skolvisningens utformning kan dock leda till att 

museets föremål och utställning inte utnyttjas om museibesökets fokus ligger på att svara på 

en stencil. Samtidigt blir tidsaspekten en avgörande faktor i fråga om hur mycket av 

utställningen som eleverna hinner ta del av. 

 

Sammanfattningsvis verkade museiutställningen skapa intresse då eleverna hela tiden under 

skolvisningen såg sig omkring och sökte flera saker att titta eller ta på. De tipsade hela tiden 

varandra om de hade hittat något intressant: Hörrni, det finns mera! och Oh my god! (pekar på 

objekt i utställningen). En elev verkade uppskatta museibesöket extra mycket och 

konstaterade: Jag ska jobba i museet när jag blir stor. Så det så. Detta kan tyda på att ett 

intresse för museiverksamhet väckts, i alla fall för stunden. 

6.1.4 Frågor utan svar 

Under en av observationerna fick eleverna efter avslutad visning en kort stund till att ställa 

frågor till museipedagogen. Vid båda visningarna hade frågor och funderingar väckts hos 

eleverna. Men alla deras frågor hann inte bli besvarade, då eleverna gick undrande därifrån. 

En elev studerade intensivt en glaspärla i handen och sa utan att någon fanns i närheten som 

kunde svara: Men hur har de gjort den (fokuserar på glaspärlan)? Det är min stora fråga. 
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Eleven visade här ett stort intresse för glaspärlan och tittade undrande på pärlan. 

 

Genom att eleverna ställde fler och fler frågor ju längre in i skolvisningen de kom, verkade ett 

intresse för ämnet ha skapats, i alla fall för stunden. Dock fanns det vare tid eller möjlighet för 

eleverna att få svar på sina frågor och detta kan förklara varför eleverna inte kände sig trygga 

med att redovisa det de lärt sig för varandra i slutet av visningen. Museipedagogen fick hjälpa 

många på traven när de skulle redovisa, då de hade svårt att svara på oförberedda frågor. 

Frågorna om föremålen gick bättre att besvara för eleverna, då de hade besvarat de frågorna 

först och verkade ha lagt mest tid på de frågorna. Det kan konstateras att det uppkom många 

nya funderingar under museibesöket. Ljung menar i sin avhandling att syftet med 

museibesöket ofta är att vara ett lustfyllt besök som ger inspiration (Ljung 2009:109). 

Samtidigt kan det leda till förvirring då eleverna ej får sina funderingar besvarade. Dewey 

menar att elever bör tillägna sig kunskap som de kan få nytta av hela livet. Om eleverna efter 

museibesöket lämnats med frågor utan svar kan det ifrågasättas om kunskaperna kan bli 

användbara för elevernas framtid, samtidigt som det kan ses som ett bevis på att ett intresse 

har väckts (Dewey 2004:173). 

6.1.5 Upplevelser som skapar mening 

I montern fanns flera objekt som hade kunnat leda till nyvunnen kunskap om det hade funnits 

tid att förklara hur interaktionen mellan elev och montern kan gå till. Resultaten från 

observationer och intervju visade att museiupplevelsen måste utformas så att den blir 

meningsfull för att eleven ska kunna tillägna sig kunskap under besöket (Dewey 2004:173, 

Hein 1998:3). 

 

De hörlurar som fanns i utställningen förklarades inte utan hängde på väggen med en tryck-

knapp bredvid. En elev frågade: Vad är hörlurarna till för? men fick inget svar. Eftersom 

eleverna varken tillåtits eller förbjudits att trycka på knappen var det många elever som 

testade. Ovanför tryck-knappen stod det skrivet 3500 f.Kr. En elev som såg sin kompis stå och 

lyssna i hörlurarna gick fram och sa till kompisen att genast sluta lyssna, då det står att det 

kostar 3500 kronor att lyssna i dem (eleven pekar på texten: 3500 f.Kr). Detta kan tyda på att 

det blir problematiskt för eleverna att utan förklaring av utställningen förhålla sig till texter 

och bilder och därför inte heller kunna dra några egna slutsatser. Situationen överensstämmer 

med Cecilia Axelssons tankar om riskerna med museibesök, nämligen att visningen inte blir 

meningsfull då en farhåga kan vara att eleverna inte kan sätta sin nyvunna kunskap i ett 
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sammanhang  (Axelsson 2009:261). Även Dewey menar att eleverna måste förstå betydelsen 

av interaktionen för att den ska bli meningsfull (Dewey 2004:201). 

 

En fråga att resa kan vara huruvida museibesöket i sig självt leder till en lärofylld upplevelse, 

eller om det beror på utformningen på museivisningen (Dewey 2004:173, Hein 1998:3).  

Dock menar Axelsson även att det kan finnas positiva aspekter av att det skapas många 

funderingar under museibesök. Att lämna besöket med fler frågor än svar behöver enligt 

Axelsson inte heller alltid vara något negativt (Axelsson 2009:241). Detta kan vara bevis på 

att ett intresse har väckts hos eleverna och att funderingarna som uppstått kommer leda till ny 

kunskap i framtiden. 

 

I avsnittet ovan har insamlad empiri från observationer redovisats. Nedan följer en 

presentation av empiri utifrån intervjun med museipedagogen om synen på metoder inom 

museipedagogik. 

6.2 Museipedagogens tankar om metoder i museiverksamhet för skolelever 

Nedan presenteras museipedagogens tankar utifrån analysen av transkriberingen som gjordes 

efter intervjun. 

6.2.1 Utgångspunkter i planering av skolvisning 

Utifrån svaren i intervjun kan det förstås att museipedagogen primärt utgår från två aspekter i 

planering av skolvisning. Utformning av skolvisning beror mycket på vilken utställning som 

finns att tillgå vid just det tillfället samt gällande läroplan. Pedagogen påpekar också 

betydelsen av deras vision om att jobba för det livslånga lärandet, att museets idé är att kunna 

erbjuda visning och förmedla kunskap till alla, små barn såväl som demenssjuka äldre 

människor. Pedagogen menar att arbetet med att utforma skolvisning är tacksamt då 

undervisningen sker i en speciell miljö där autentiska föremål finns att tillgå, vilket även 

Frithiof menar är museets stora styrka (Frithiof 2013:36). 

6.2.2 Att uppleva med alla sinnen 

Ett skolprogram som är populärt innefattar en korg där eleverna indelade i grupper får sig 

tilldelat varsitt föremål ur korgen. Pedagogen menar att konceptet är deras allra mest lyckade 

visning rent pedagogiskt. Korgen erbjuder eleverna att få interagera med föremål och bidrar 
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även till fokus och koncentration, menar pedagogen. Då eleverna ska ta reda på varför 

föremålen representerar en viktig roll i Sveriges historia måste de aktivt och uppmärksamt 

lyssna under hela visningen. I slutet ska de sedan redovisa för resten av klassen vilken 

anknytning till Stormaktstiden föremålen har. Dessutom menar pedagogen att eleverna får en 

lärorik stund på museet: Plus att det blir ju en lärsituation då för de får ju faktiskt själva göra 

någonting och säga någonting. Även för Dewey är det här det viktigaste i planering av 

undervisning. Att eleverna själva ska aktiveras och praktiskt få göra någonting. Då både kropp 

och hjärna stimuleras lär man sig som bäst (Dewey 1999:186, Dewey 2004:107). 

 

Pedagogen menar att många elever har svårt att greppa att det faktiskt är äkta föremål de får 

se och känna på och menar att många uttrycker funderingar under visningen som: Alltså… Är 

det riktiga saker?, Men hur kan det vara riktiga grejer?, Vadå? Nämen, det måste ju vara en 

kopia. Reflektionerna kan vara ett bevis på att eleverna sällan får interagera med riktiga 

föremål i skolmiljön eller i sina vardagliga liv och att det nu blir något nytt för eleverna att 

erfara. Det häftiga med att få komma till museet blir att få se föremål och koppla ihop dessa 

med den historia de lärt sig hemma i klassrummet. Originalen fascinerar menar 

museipedagogen. 

 

Museipedagogen berättar om ett lyckat koncept för de yngre skolklasserna som kallas 

riddarskola. Där får eleverna testa riddarrustningar och klä ut sig i tabarder (en medeltida 

dräkt) och bli dubbade till riddare. En visning för de äldre barnen innefattar ett utfall med ett 

svärd, alltså att eleverna får testa att svinga svärdet. Pedagogen förklarar här att de gärna vill 

att visningarna ska få innehålla att göra någonting. Pedagogen förklarar att det blir stimmigt i 

samband med att alla ska göra ett utfall med svärdet, då de andra som då bara väntar på sin tur 

kan tappa fokus, men förklarar vidare att det är en väldigt uppskattad del av visningen. Därför 

har pedagogen valt att ha kvar denna del av visningen i alla sina turer. Enligt Dewey ska 

elever få utforska fenomen genom aktiv handling, och inte genom läsandet ur en bok (Dewey 

2004:173). Aktiviteten med svärdet gör att eleverna själva får känna på svärdets tyngd, hur 

man håller i svärdet och därigenom få en bild av hur det kan ha varit att vara riddare, istället 

för att läsa om riddarrustningen i en lärobok (Dewey 2004:173). 

 

Pedagogen förklarar att eleverna får lukta på kryddor som användes förr och försöka förklara 

vad de associerar kryddornas doft med. Situationen sker längst ner i en källare därför att 

köken i borgar alltid låg längst ner och då får eleverna en känsla av hur det kunde vara på den 
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tiden. Här vill museipedagogen genom besöket i källaren komma åt en autentisk känsla. 

Denna tanke om att utforma museet på ett sådant sätt, att autentiska miljöer finns att uppleva 

för besökaren, går helt i linje med Deweys tankar om hur ett museum bör utformas. Han 

menar att museet bör utformas med utgångspunkt i elevernas egna livserfarenheter . Det kan 

anses att museet gör just detta, då det finns möjlighet för eleverna att få känna känslan av, och 

lukterna av, ett dåtidens kök med alla dess attribut (Ljung 2009:79). Eftersom alla elever kan 

relatera till hur nutida kök ser ut, blir upplevelsen av dåtidens kök en lärorik upplevelse 

(Ljung 2009:79). 

 

Museipedagogen tar upp en intressant metod i och med museivisning för de äldre eleverna. 

När de är klara med sin visning på museet har de äldre eleverna ofta bråttom ut på stan för att 

kunna shoppa eller besöka nöjesfält: Så då brukar jag, vi har ju en rustning i vuxenstorlek 

som man kan prova i vårt lek- och lärrum. Då brukar det alltid vara några killar som vill 

testa den. 

 

Rustningen verkar fungera för att locka eleverna att stanna kvar även efter avslutad visning. 

När frågan ställs om det finns fler utklädningskläder att tillgå framkommer ännu en intressant 

företeelse: Ja, för små barn. Men ibland tränger ju de här stora på sig de också så att, 

sakerna spricker och så... Pedagogen menar att eleverna går igång på utklädningskläder och 

här kan man se ett tydligt exempel på att utklädningskläder är så spännande att till och med 

äldre elever som egentligen inte får plats i kläderna ändå tränger på sig dem. De sönderslitna 

kläderna kan ses som ett verkligt bevis på att utklädningskläder fängslar eleverna. 

 

Museipedagogens syn på museiverksamhet stämde väl överens med Deweys tankar om 

erfarenhetsbaserat lärande (Dewey 2004:107). Pedagogen menar att museiverksamheten med 

fördel utformas så att alla sinnen aktiveras då detta leder till att eleverna lär sig som bäst. 

Sinnena, redskapen för vår perception, är utvecklade i varierande grad hos olika individer. 

Därför är en metodik som utnyttjar flera sinnen mer effektiv vid all inlärning (Dewey 

2004:107). 

6.2.3 Lyckade museivisningar 

Genom en utvärdering som lärarna får fylla i efter ett museibesök kan museet se att de mest 

uppskattade koncepten är: korgen, utfall med svärd (att svinga ett svärd) och järngallra. 

Museipedagogen berättar att visningarna med föremål är mest uppskattade, men för klasser 
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som kommer långväga och aldrig har varit på museet förut, brukar de erbjuda en traditionell 

visning där inga föremål används, utan då är det endast museipedagogen som berättar. Denna 

visning menar pedagogen, ger bäst bild av vad museet handlar om. Dock poängteras i 

samband med detta att trots att just denna visning är traditionell och saknar interaktiva inslag 

som att få hålla i något föremål, fångar den besökaren. Här betonar museipedagogen miljön 

och föremålen igen: Jag tror att lokalerna och föremålen i sig fångar rätt mycket liksom. Att 

man faktiskt orkar lyssna. 

 

En till aspekt av lärande som museipedagogen påpekar är repetition. Museet kan fungera som 

en repetition av kunskap de tillägnat sig i klassrummet och även få eleverna att känna att 

känna sig duktiga: Repetition är kunskapens moder och dom liksom växer ju själva när de ser 

att de faktiskt kan det här. Att få ett föremål kopplat till en verklig händelse man har läst om i 

skolan kan också leda till att man får en bättre förståelse, menar pedagogen. Åskådliggörandet 

genom att konkret få uppfatta föremålen överensstämmer med Dewey och Pestalozzis tankar 

om kunskapsinhämtning och lärande. Åskådliggörandet ligger här till grund för elevernas 

lärande - det är genom att koppla händelsen till ett autentiskt föremål som elevernas förståelse 

skapas (Dewey 2004:107, Kastman 1911:106). 

 

Många av klasserna som haft visning på museet har efteråt konstaterat att de hade behövt mer 

tid, men museipedagogen menar att det av praktiska skäl är svårt att låta eleverna gå runt fritt 

i museivisningen innan eller efter då det passar bäst att ha visningar då museet är stängt. 

Museipedagogen konstaterar att det hade varit givande för eleverna att få egen tid i 

utställningen och menar att många lärare också önskar mer tid för eget utforskande till nästa 

besök.  

 

Ett av museets stora fördelar är även enligt forskningen att eleverna får komma ut ur 

klassrummet och vistas i nya miljöer, vilket kan erbjuda inlärning på ett annat sätt (Björneloo 

& Sträng, 2006:12, Insulander 2010:12). Museipedagogen påpekar vikten av att ha bra 

museipedagoger och menar att lyckade koncept beror mycket på hur pedagogen lyckas fånga 

besökarnas intresse under visningen. Det framkommer även att en fördel kan vara att det är 

någon annan än läraren som står inför klassen: 

 

Alltså för att när de väl är med någon annan på ett annat ställe så är det helt 

naturligt för dem att lyssna liksom. Det är väl det som är styrkan med att faktiskt 
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göra studiebesök och komma ut från klassrummet. 

 

I avsnittet ovan har insamlad empiri om synen på metoder inom museiverksamhet utifrån 

intervju med museipedagog redovisats. Nedan följer en presentation av empiri utifrån 

intervjun med museipedagogen avseende synen på syftet med museiverksamheten. 

6.3 Museiverksamhetens syfte 

Nedan presenteras museipedagogens syn på syftet med museiverksamhet. 

6.3.1 Positiva upplevelser genom aktivering av alla sinnen 

Museipedagogen menar att museets vision inte alltid är att lära ut så mycket som möjligt, utan 

att eleverna främst ska gå därifrån med en positiv känsla: 

 

Vår huvudgrej är att de ska ha roligt. För har de roligt så lär de sig också. Även 

om de inte kommer komma ihåg ett årtal efteråt så kommer de komma ihåg... att 

det var en positiv känsla liksom. 

 

Vidare menar pedagogen att kunskap om årtal och namn lär de sig i skolan, men att det 

museet kan erbjuda är en helhetssyn på området: ...ofta har de gjort den biten i skolan. Det 

här är väl mer bara för att utvidga det hela. Få med liksom mer. Det kan konstateras att 

museet inte alltid nödvändigtvis har kunskapsinlärning som sitt primära fokus, utan håller 

även den positiva upplevelsen och en väckt nyfikenhet och intresse för ämnet högt. 

 

Museipedagogen menar att visningen går att utforma så att den blir fyrdimensionell. 

Visningen kan innefatta upplevelser med alla sinnena, att använda ögon, öron, luktsinne och 

känsel på en och samma gång. Eftersom vi människor är olika utrustade vad gäller 

sinnesorganen är den fyrdimensionella presentationen överlägsen alla andra sätt att förmedla 

kunskap, menar pedagogen. Den som har problem med sin hörsel kan kompensera sin 

upplevelse med hjälp av övriga sinnesorgan: 

 

...vi försöker få med alla sinnen. För då blir lärandet bäst. Och att man inte bara 

ska lära sig genom att bara sitta och lyssna, utan att det ska finnas med fler saker 

som att: få göra någonting, få känna på någonting, lukta på någonting helst… 
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Idén om att lära genom att använda flera sinnen, genom att lukta eller känna på föremål, kan 

härledas tillbaka till de gamla grekerna (Dewey 1999:242), Ellen Keys idéer (Andersson 

2001:43), och Pestalozzis tankar om åskådliggörande som vägen till kunskap (Kastman 

1911:106). Museipedagogen kunde vittna om att de moment med mest lyckade effekter under 

skolvisningarna var då eleverna fick interagera med föremål. Eleverna visade stort intresse 

och engagemang när visningen innehöll partier där de får vara aktiva, till exempel: svinga 

svärd eller klä ut sig i historisk klädnad. Även Dewey menar att barn bäst tillägnar sig 

kunskap genom att interagera med lärostoffet (Dewey 2004:167). 

6.3.2 Att väcka intresse 

Det kan konstateras efter observationerna att elevernas intresse väckts genom att många 

funderingar uppstått. Dock fanns inte alltid tid för pedagoger att klargöra dessa funderingar. 

Eleverna lämnar museet med fler frågor än svar. Syftet med museibesöket blir då en central 

fråga om museibesökets utfall ska bedömas som lyckat eller ej: Var syftet att väcka intresse 

för ämnet eller att förmedla ny kunskap? I det förstnämnda fallet skulle i sådana fall museet 

ha fått ett lyckat utfall då besöket onekligen skapade intresse för ämnet hos eleverna. Cecilia 

Axelsson menar i sin avhandling att museers intention inte alltid är att fungera som 

uppslagsverk, utan att väcka tankar och reflektioner (Axelsson 2009: 241). Insulander påpekar 

också denna aspekt av museipedagogiken: att museets avsikt inte alltid är att mäta kunskap 

och därför möjliggör museet för eleverna att själva utforma sitt eget lärande och tillägna sig 

kunskap på sitt eget sätt (Insulander 2010:12). Med det här synsättet var museibesöket mycket 

lyckat och lärarna kan använda sig av museum på ett effektivt sätt om de ser på syftet med 

besöket som intresseväckande. Om syftet däremot är att skapa mening och att sätta nya 

kunskaper i ett sammanhang kan man ställa sig mer kritisk till om museibesöket gör det. 

Under intervjun med museipedagogen framkom att syftet med museiverksamheten är att 

eleverna ska få en positiv upplevelse med sig tillbaka till skolan, och detta syfte kan med 

museets intresseväckande föremål och miljö införlivas. 

 

Studien visar att museipedagogik kan användas med fördel med vetskapen om att 

museibesöken inte alltid har som syfte att lära ut ny kunskap utan att främst väcka intresse 

och funderingar inom ett visst ämne. 
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7. Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet av insamlad empiri utifrån teorier och forskning om 

museipedagogik. 

7.1 Elevperspektiv 

Resultaten i studien visade att delarna av skolvisningen som är utformade likt undervisning i 

skolan gör att eleverna också agerar som i skolan. Om man möblerar museets pedagogiska 

rum likt ett klassrum riskerar man att eleverna hamnar i samma mönster som i skolan och då 

inte utnyttjas inte museets potential (Hein 1998:7). Om man däremot låter eleverna komma 

till ett museum och där uppleva andra miljöer för lärande, använder man sig av fördelarna 

som inte klassrummet har (Axelsson 2009:20, Frithiof 2013:36). Eleverna som vanligtvis 

känner sig otrygga eller besvärade i klassrummet hamnar nu i en annan miljö vilket kan göra 

att eleven intar en annan roll i klassen. Plötsligt sitter man bredvid andra klasskamrater. För 

elever som har svårt att tillägna sig kunskap genom traditionella metoder i skolan eller har 

svårt att sitta still vid sin bänk kan också museibesöket vara givande - om det är utformat på 

ett annat sätt än undervisningen i klassrummet. Att använda olika sätt för inlärning av 

kunskap står även skrivet i läroplanen (Skolverket 2011:10). Genom att utgöra en ny miljö är 

museet neutral mark för alla elever och alla har samma förutsättningar för att lära sig. Här 

finns inga uttalade regler eller rutiner än. Kanske intas andra roller på museet än i 

klassrummet där eleverna har sin invanda plats i den sociala och gruppdynamiska strukturen, 

vilket kan leda till att lärandet får nya förutsättningar (Axelsson 2009:242).  

 

Resultatet som pekade på att eleverna under skolvisningen blev stencilbundna kan diskuteras 

ur en rad synpunkter. Enligt Dewey skulle elevernas kunskapsinhämtande gynnas mer om de 

hade fått erfara museets interaktiva delar och tillägna sig kunskapen genom eget utforskande 

(Dewey 1999:241). Men det gick även att urskilja fördelar utifrån resultaten. Ett 

arbetsmaterial eller annan metod för styrning stimulerar på gott och ont elevernas 

uppmärksamhet mot det som läraren eller museipedagogen vill att de ska upptäcka och 

fördjupa sig i. En koncentration och fördjupning av vissa rum eller föremål på museet ger en 

sammanhållen, förutbestämd och målstyrd inlärning. Eleverna lär sig, förutom det stoff som 

de kommit till museet för att studera, att man i vissa sammanhang måste begränsa sig samt 
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lyssna till vad en annan människa vill förmedla – även om man själv helst vill utforska något 

annat. Man kan inte se och göra allt omedelbart, utan man får träna på att vara tålmodig och 

istället komma tillbaka en annan gång. Sådant är också viktiga lärdomar för barn, som är vana 

vid snabba växlingar och omedelbara resultat på skärmen. Dock riskerar man att förlora den 

fria upptäckarglädjen hos eleverna när man styr deras besök med en stencil eller med att 

stoppa deras iver och nyfikenhet med argumentet tidsbrist. När stencilen blir museibesökets 

fokus istället för de föremål man kommit för att se och inspireras av kan man fråga sig om 

man valt rätt (pedagogisk-didaktisk) metod. Både Key och Dewey ställer sig kritiska till 

denna typ av stencilbundna pedagogik då de menar att det kan vara anledningen till att man 

kan går miste om elevens egen upptäckarglädje (Key 1996:161, Ljung 2009:77). 

7.2. Lärarperspektiv 

Ett av resultaten i studien var att museipedagogen i sin planering av skolvisning använder sig 

av sinnesupplevelser under skolvisningar. Det användes föremål, kryddor och tidstypiska 

kläder. Det är enligt Dewey det bästa sättet för eleverna att lära sig och att också minnas det 

de lärt sig, nämligen att få interagera med lärostoffet (Dewey 2004:107). Hur kan läraren ta 

till sig dessa metoder som användes under skolvisningen? Läraren som följer med klassen på 

museum har ofta en passiv roll, då museipedagogen är den som leder klassen under visningen 

(Axelsson 2009:261). Den reflekterande läraren kan här ta tillfället i akt och studera hur 

eleverna agerar och reagerar på museipedagogiken. När läraren ser att elevernas interagerande 

med föremålen och med museiutställningen väcker entuasiasm och nyfikenhet och att 

eleverna agerar med vetgirighet på museet, kanske läraren kan ta till sig metoder som 

används. En givande konsekvens av museibesöket blir då för läraren att hitta nya metoder för 

inlärning i det egna klassrummet. Läraren kanske tar del av idéerna för att skapa autentiska 

miljöer eller infoga mer interaktivitet i undervisningen även i klassrummet hemma på skolan. 

 

Den reflekterande läraren kanske också uppfattar att eleverna är mer fokuserade på stencilen 

istället för att passa på att utforska museiutställningen när de befinner sig på museet. Läraren 

som noterar detta kan fundera på hur, varför, när och hur frekvent skolan bör använda fylla-i-

övningar då eleverna verkar svara så snabbt de kan på frågorna, för att sedan skynda vidare 

till att utforska museet (Dewey 2004:167, Insulander 2010:12, Ljung 2009:32). Dock kan det 

faktum att eleverna under museibesöket blir stencilbundna även bidra till att skapa 

koncentration. Stencilen kan göra att eleverna känner att de har en uppgift att hålla sig till. 
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Elever med koncentrationssvårigheter kan få ut mer av museibesöket då de vet vad som 

förväntas av dem genom att fokus ligger på ett papper som man på ett eller ett annat sätt ska 

arbeta med. 

7.3. Skolperspektiv 

Ett av resultaten pekade på att museipedagogens syn på syftet med museibesöket var primärt 

att eleverna skulle få en positiv upplevelse av ämnet de kommit för att studera. Resultatet blir 

intressant för frågan om hur läraren motiverar sin museiutflykt för sin ledning. För rektorer på 

skolor måste museibesök i undervisningen motiveras för att pengar och tid ska kunna sättas av 

för klassens utflykt. Det måste därför vara försvarbart för skolorna att åka iväg till ett 

museum, både ekonomiskt och tidsmässigt. Ibland kan det behövas fler pedagoger från skolan 

då man åker iväg med en hel klass. Museiutflykten blir då till en organisationsfråga gällande 

resursfördelning på skolan. Därför måste rektorn ha en positiv hållning till museibesöket för 

att godkänna förfrågningar om museiutflykter. Museibesökets syfte blir en central aspekt i 

frågan om museibesökets utfall blir lyckat eller inte: läraren och museipedagogen kanske inte 

har samma mål eller tanke med besöket. Om museipedagogens mål är att eleven ska ha roligt 

och läraren motiverat museibesöket med att klassen ska åka iväg för att studera ett visst 

ämnesområde, finns risken att problem kan uppstå. Då det kan finnas olika förväntningar och 

olika syn på vad besöket ska leda till kan också upplägg och hur man bemöter eleverna under 

besöket komma att utgå från olika - kanske rentav kolliderande - utgångspunkter. Det kan 

även uppstå en förvirring hos eleverna och ett missnöje hos rektor om besöket inte blev som 

det var tänkt och eleverna kommer hem med positiva upplevelser, men även en hel del frågor 

som inte blivit besvarade (Axelsson 2009:241). 

 

Frågorna som inte blev besvarade kan också ifrågasättas och diskuteras: Kanske är skolan och 

museipedagogiken alltför inriktade på att räta ut alla frågetecken? Om vi lär våra barn att allt 

märkligt och svårförståeligt alltid måste kunna förklaras riskerar vi att stressa barnen i onödan 

då de stöter på sådant som de inte kan få ett omedelbart svar på. Att elever lämnar museet 

med fler frågor än de hade när klassen kom dit kan vara frustrerande för somliga elever – men 

kan också ge vetgirigheten ny energi (Axelsson 2009:241). Utmaningen blir då för klassens 

lärare att möta denna drivkraft, så att den får en positiv verkan på det vidare lärandet och 

utvecklingen. 
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7.4 Museiperspektiv 

Studien visar att museipedagogens syfte med museivisning var att eleverna ska få med sig en 

positiv upplevelse. Resultaten som visade att eleverna blir stencilbundna kan tyda på att 

museivisningar inte alltid är utformade som lärarna kanske förmodar. Lärarna kan behöva 

höra sig för om upplägg och syfte med skolvisningarna i samband med att de kontaktar 

museet för en bokning av besök. På samma sätt behöver museipedagogen få veta vad läraren 

vill få ut av besöket. Är skolvisningen uppbyggd som skolan där eleverna får fylla i papper 

eller ska eleverna klä ut sig och leka i autentiska miljöer?  

7.5 Samhällsperspektiv 

Resultaten visade att eleverna ger uttryck för nyfikenhet och upptäckarglädje när de får 

interagera med föremålen på museet vilket kan leda till att lärare uppskattar museibesöken för 

syftet att skapa intresse för ett ämnesområde (Dewey 2004:102). Om fler lärare använder sig 

av museer i sin undervisning kan det bidra till ökade inkomster för museerna vilket gör att de 

kan utveckla sina barn- och ungdomsverksamheter ytterligare vilket kan vara till gagn för 

lärare och skolor. 

 

Om barn och unga får med sig positiva upplevelser från museet kan det leda till att de minns 

museet som en givande plats som de vill återvända till. Dessutom kanske museibesök med 

interaktiva delar leder till en större förståelse för kulturarv och bevarandet (Dewey 2004:173, 

Hein 1998:142). Har man själv fått känna på föremål  kan man lättare förstå både funktion 

och värde av dem och lär sig att värdesätta både museet och museets uppdrag som består i att 

samla, vårda och visa (Statens kulturråd 1999:5). 

7.6 Avslutande reflektion 

Det kan konstateras att den tidigare forskningen om museipedagogik som har behandlats i 

studien ofta fokuserar på museets fördelar i och med museets speciella utformning (Axelsson 

2009:20, Hein 1998:142). Att museets fördelar utnyttjas förutsätter dock att museivisningens 

utformning innefattar interaktion med föremål och museiutställning. Museibesök som sker där 

interaktiva delar inte utnyttjas överensstämmer inte med forskningen som menar att museets 

specifika kontext är det som gynnar lärandet (Axelsson 2009:20). Dock uppmärksammar Hein 
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denna kritik då han betonar vikten av meningsfulla aktiviteter på museet och menar att 

interaktivitet i sig själv inte leder till någon förståelse utan vidare förklaring (Hein 1998:144). 

 

Forskningen som läsaren kan ta del av i denna studie överensstämmer alltså till stor del med 

det som visade sig i analysen av insamlad empiri och studien bekräftar därför till stor del det 

forskningsfältet uppger. 

7.7 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har fokuserat på museipedagogikens metoder och lärarens syn på hur man kan 

utnyttja museet som en intresseväckande källa till kunskap för elever. Det som inte berörs i 

studien är huruvida eleverna tillägnar sig ny kunskap under museivisning. För att kunna 

bedöma hur effektiv museipedagogiken är som metod för inlärning av ny kunskap hade en 

intressant studie varit att genomföra elevintervjuer efter avslutat museibesök för att få syn på 

elevernas tankar och reflektioner om besöket. Vidare hade det varit intressant att höra vad 

eleverna kommer ihåg en tid efter museibesöket genomförts för att ta reda på vad eleverna 

kommer ihåg, vad som fastnat under besöket och vad för ny kunskap de inhämtat. 
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9. Slutsats 

Studiens syfte var att ta reda på hur elever agerar i mötet med museipedagogik, hur  en 

museipedagog ser på metoder i museivisning för skolelever samt hur en museipedagog ser på 

syftet med skolvisning. Frågorna kunde besvaras utifrån resultat från insamlad empiri med 

utgångspunkt i observationer och intervju. 

 

Resultaten visar att museivisningen väckte ett intresse hos eleverna för att utforska och lära 

sig mer - speciellt när visningen innehöll moment där eleverna själva fick vara aktiva eller 

interagera med föremål. Det uppkom nyfikna frågor och vidare funderingar om ämnet. Det 

fanns dock inte alltid tid för eleverna att få svar på sina funderingar. 

 

Observationerna resulterade i slutsatsen att om utformningen av skolvisning på museum till 

viss del liknar en skolsituation agerar eleverna därefter. Eleverna räcker upp handen och 

håller sig till att fylla i stencilen när den delas ut - men de måste samtidigt kämpa med att 

hålla sig ifrån alltför mycket av det spännande interaktiva som museiutställningen erbjuder, 

trots att skolvisningens avsikt var att eleverna skulle utgå från föremålen och 

museiutställningen när de besvarar frågorna. 

 

Ytterligare ett resultat visade att museipedagogen under skolvisning hade som mål att 

stimulera så många sinnen som möjligt för att eleverna dels skulle tillägna sig ny kunskap, 

dels få en positiv upplevelse av museibesöket. De mest lyckade uppläggen var enligt 

museipedagogen då eleverna fick känna på föremål, hålla i föremål, klä ut sig i historisk 

klädnad och lukta på kryddor, det vill säga när eleverna själva fick vara aktiva. 

 

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att syftet med museivisning enligt 

museipedagogen inte alltid är att eleverna ska lära sig något nytt utan att en vilja att veta mer 

ska väckas och att eleverna ska få med sig en positiv upplevelse från museet. 
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11. Bilagor 
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11.2 Mail till museipedagoger 
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11.3 Medgivandeblankett 
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