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Människor som kunskapskällor? 

Att skriva en uppsats är aldrig en lätt uppgift, så inte heller denna. Dock har jag 
haft en stor fördel i och med allt stöd jag fått.  

Först och främst vill jag tacka personalen på stadshistoriska avdelningen 
på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Deras hjälp, stöd och tro på mig som 
museiarbetare har varit oslagbart och har gjort att arbetet faktiskt har gått 
framåt även de dagar då det känts som motigast. Peter, Lena, Lotta och Katti är 
alla fyra orsaker till att jag kunnat skriva färdigt – men också till att uppsatsen 
överhuvudtaget ser ut som den gör. Utan alla intressanta diskussioner och de 
reflektioner jag gjorde under min praktik vet jag inte riktigt hur detta arbete 
hade slutat. 

Jag vill också passa på att tacka min familj som på olika sätt hjälpt till, 
oftast utan att de själva vet om det, genom samtal, diskussioner men kanske 
viktigast av allt genom att bara finnas där. Att våga satsa på en utbildning i ett 
ämne som klassas som extremt svår att få jobb efter kräver uppbackning av 
människor som tror på en. Tack för att Ni tror på mig!  

Till min tålmodiga moder som korrekturläst och kritiserat men som också 
berömt mig när jag har känt mig som mest värdelös vill jag visa min 
tacksamhet. Likaså till min alltid omtänksamma fader. 

Anna och Erik förtjänar också att nämnas för sin utomordentliga gästfrihet. 
För alla måltider, all avkoppling, alla skratt och att jag alltid har haft ett extra 
hem att gå till vill jag bara ur botten av mitt hjärta säga: tack!  

Sist men inte minst vill jag tillägga att jag helt och hållet tillägnar denna 
uppsats åt Mattias eftersom jag utan honom aldrig varit här. Dessutom vill jag 
ta tillfället i akt att nämna den dagliga utfrågning av arbetet som han utsatte 
mig för. Då kändes det urbota jobbigt men jag inser att våra reflekterande 
diskussioner varje kväll har drivit uppsatsen framåt.  

Tack Mattias för att du har funnits där vareviga dag och vid varje tvivel. 
 
Uppsala i januari 2007 
Bente Karlsson 
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1 Inledning 

Får en utställning kräva något av besökaren? I dagens mediabrus har det väl 
snarare blivit regel än undantag att museernas utställningar ska roa och locka 
besökare. Är detta den enda vägen, den enda möjligheten att överleva? Vilken 
väg ska museet välja för att överleva, både som kulturinstitution och som 
besöksmål? Kan man hävda sig mot biografer, äventyrsbad och gallerior? 

Allt började när jag hösten 2006 gjorde min praktik på Dunkers kulturhus i 
Helsingborg. Där producerades mellan 2004 och 2006 en utställning med ett 
tydligt mål att lära besökaren något. Grunden var ett tämligen unikt samarbete 
mellan Dunkers kulturhus och forskningsprojektet Vägar till Midgård. 
Resultatet blev en textbaserad utställning som visar den senaste forskningen 
om det förkristna Norden. Istället för att skapa en massa nya bilder av asagudar 
och högresta vikingar vill utställningen slå sönder myten och få besökaren att 
själv ifrågasätta, fundera och reflektera. 

Jag var mållös när jag kom till Odens öga. Utställningen består till största 
del av texter, menar de verkligen att jag bara ska läsa! Var är den multimediala 
upplevelsen? Samtidigt fanns där någonting som grep tag i mig och som höll 
mig kvar. Efter ett par timmar i utställningshallen såg jag en tjusning i att det är 
Jag själv som får välja mina egna bilder. 

Behöver man verkligen alltid en massa skapade upplevelser? Skulle inte 
berättelsen kunna få tala utan att bli störd av blippande maskiner, 
färgkombinationer, serietidningsspel eller ljud från höger och vänster?  

Frågorna hopade sig i mitt huvud när jag började tänka på underhållning 
eller bildning. Vad är egentligen rätt? Är det viktigare att dra besökare eller att 
verkligen tala till dem som kommer? Och vem bestämmer vad som är 
viktigast? Politikerna? Museerna själva? Universitetsvärlden? 

Många frågor, vart jag än vände mig fick jag fler frågor och inga svar. 
Därför bestämde jag mig för att denna uppsats var ett måste. Jag vill försöka 
besvara några av de hundratals frågor som flyger omkring i mitt och, antar jag, 
många andras huvud. 

Hur är det egentligen, får museet verkligen kräva något av besökaren? 

 1



1.1 Tidigare forskning 
Om just underhållning versus lärande har det ur museologisk synvinkel inte 
skrivits så mycket i Sverige. Men om man däremot tar ett steg bakåt och vidgar 
sina vyer finns det desto mer material. Eftersom museibranschen finns över 
hela världen är det adekvat att läsa litteratur från andra länder. 

Den australiensiska tidskriften Open Museum Journal publicerade i augusti 
2006 en artikel av Lynda Kelly med titeln ”Museum as Sources of Information 
and Learning”. Artikelförfattaren undersöker huruvida människor tror och 
anser att museet är en viktig plats för att skapa åsikter och ta beslut. Kelly 
fokuserar också på frågan om museet som en källa att föredra framför andra, 
som grund för information och kunskapssökande. Trots att till exempel Internet 
är snabbare och mer lättillgängligt litar människor generellt mer på museet som 
kunskapsförmedlare. Till grund för artikeln ligger en undersökning gjord på 
Australian Museum i Sydney.  

Undersökningar har också John H. Falk och Lynn D. Dierking gjort. De 
har tillsammans skrivit två böcker som diskuterar frågor om museet som lärare 
och undersöker varför människor egentligen besöker museum. The Museum 
Experience från 1992 behandlar den psykologi som ligger bakom valet att 
besöka ett museum. Boken beskriver inte museet ur ett museologiskt 
perspektiv utan utifrån besökarens egna åsikter. Learning from Museums, 
2000, fokuserar än mer på just lärandet i museet. Falk och Dierking skriver i 
denna bok om vilken roll museet har i dagens informationssamhälle och hur 
man på olika sätt skulle kunna arbeta ännu mer effektivt. Bland annat talar de 
om vikten av att nå ut till besökaren redan innan han eller hon kommit till 
museet. De beskriver också hur sociala förutsättningar avgör hur besökaren 
uppfattar museet, och kanske framförallt om besökaren överhuvudtaget 
kommer. Hos besökare på museerna världen över finns tendensen att 
högutbildade är överrepresenterade. 

En svensk kartläggning av forskning inom ämnet museipedagogik har fil 
mag. Eva Insulander gjort. Museer och lärande – en forskningsöversikt från 
2005 är en alldeles utmärkt sammanställning av vad som görs och inte görs 
inom museipedagogik i Sverige. Arbetet har tagits fram för 
Världskulturmuseets i Göteborg räkning och beskriver lärandet på museer i 
Sverige. 

Frågan om lärande genom berättande och rollspel diskuteras livligt inom 
museiforskningsvärlden. Vid 2006 års NODEM – Nordic Digital Excellence in 
Museum höll till exempel Charlotte Hultén från Mölndals museum ett föredrag 
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om just detta.1 Detta visar med tydlighet att även om det inte har börjat skrivas 
om upplevelsebaserat lärande på akademisk nivå i Sverige så finns åtminstone 
intresset och uppmärksamheten. Kunskapen håller på att ta form och kommer 
snart att sättas på pränt. 

Den museologiska nestorn Eilean Hooper-Greenhill skriver i sina två 
böcker: Museums and the shaping of knowledge, 1992, och Museums and the 
Interpretation of Visual Culture, 2000, om vad ett museum egentligen är och 
hur mening kan skapas av och på museet. I den sistnämnda boken beskriver 
hon bland annat hur museet kan vara en plats där besökare skapar sin identitet. 
Genom att visa till exempel minoriteters historia kan fler människor både lära 
sig uppskatta museet och skapa sina egna kulturella värderingar. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Min utgångspunkt i denna uppsats är museet som lärare, som folkbildningsborg 
och att undersöka hur detta fungerar i en underhållningsbaserad värld. Är 
folkbildningsborgen en gammaldags bild som inte längre stämmer? Får, bör, 
vill och kan museet försöka återta en sådan roll? Och vad skulle det i så fall 
innebära för utställningsverksamheten? Jag vill gärna undersöka om det finns 
någon sådan koppling med utställningen Odens öga, den fallstudie jag valt att 
göra. Hur fungerar denna utställning och vilka följder får den?  

För att undersöka hur museet, utställningar och lärande fungerar vill jag 
försöka ta reda på vem, eller vilka, som egentligen besöker museet och hur 
deras besök ser ut. Kan man läsa ut något av olika besöksgrupper? Har social 
bakgrund någon betydelse för besöket? 

I västvärlden finns en allt mer krävande publik, utställningar måste inte 
bara vara objektiva och nyskapande utan de ska också vara underhållande för 
att locka besökare. Museer värderas utefter antalet besökare, en lyckad 
utställning har till mångt och mycket blivit den som lockar flest människor. Är 
en utställning inte underhållande kommer inte heller besökarna. Jag är ute efter 
att undersöka huruvida detta påstående verkligen stämmer och om det stämmer 
ifall något kan göras åt det. Kan ett museum idag producera en textbaserad 
utställning och kalla den för lyckad? Vad blir reaktionerna inför en utställning 
som istället för att visa färdiga bilder vill att besökaren själv skapar sina egna? 

                                                 
1 NODEM06, http://www.tii.se/v4m/nodem/nw_06/papers/papers.htm 2006-12-12. 
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Ytterligare ett intressant spörsmål som jag vill undersöka är huruvida 
utställningar får vara krävande eller om de måste ge besökaren ”sanningen” 
utan att denne själv anstränger sig. 

Min teori är att en utställning som kräver något av besökaren skapar 
integration snarare än segregation eftersom museerna på ett mer lättillgängligt 
sätt än många andra institutioner kan få fler grupper att nå större och vidare 
kunskap. Istället för att den nya kunskapen bara tillhör de fåtal människor som 
studerar vid universitet skulle museerna genom ett ökat samarbete kunna vidga 
vyerna, inte bara för sig själva och besökarna utan också för universiteten som 
samarbetspartners.  

Jag kommer i denna uppsats inte att diskutera hur det faktiskt ser ut på 
landets olika museer även om jag ser ett stort värde av en sådan diskussion. För 
mig blir det emellertid alldeles omöjligt att genomföra en sådan stor 
undersökning. Tvärtom, mitt syfte är istället att diskutera hur det skulle kunna 
vara samt att anknyta till de diskussioner som förs inom forskningsvärlden 
såväl som specialtidningar. För mina teoretiska resonemang om hur det skulle 
kunna se ut och fungera använder jag mig således av den litteratur som finns 
samt ett antal intervjuer. Det hade självklart varit av största intresse att träffa 
chefer och företrädare för alla landets museer, men i sådana fall hamnar 
undersökningen på en helt annan nivå.  

En annan tråd som jag inte heller kommer ta upp är frågan om museet som 
kunskapsförmedlare via till exempel Internet. Mitt fokus kommer endast att 
ligga på museets faktiska rum och det som kan eller skulle kunna hända där. 
Jag vill också påpeka att jag inte ger mig i kast med museernas samlande utan 
endast kommer fokusera på utställningar och museets publika verksamhet. 
Även om samlingarna är oerhört viktiga i detta sammanhang eftersom de är 
museets ryggrad har jag ingen möjlighet att inkludera dem i min analys. Mina 
avgränsade områden rör sig således utopin samt om den utställning jag tidigare 
nämnt; Odens öga, en utställning som framkommit ur just ett samarbete mellan 
museum och ett forskningsprojekt.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att mitt resonemang rör sig kring den 
tänkta dikotomin upplevelse och lärande. Jag vill undersöka om dessa 
verkligen måste vara ett motsatspar eller om man kan och bör förena de bägge. 

1. 3 Källmaterial och metod 
Graham Black har bidragit mycket till denna uppsats genom sin bok The 
Engaging Museum – Developing Museums for Visitor Involvement från 2005, 
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där han bland annat visar två olika teorier för lärande. Dessa två olika cirklar 
går ut på att olika vägar leder betraktaren vid inlärning. Den första, den goda 
cirkeln, innebär att betraktaren får en bra start på det han eller hon betraktar, 
snabbt kan tillämpa detta, får ut något av tillämpningen och därmed både lär 
sig något direkt och blir intresserad och motiverad att fortsätta lära sig. Den 
andra, den onda cirkeln, innebär att om betraktaren inte kan knyta an det han 
eller hon ser till sin egen situation och därmed till sina behov blir resultatet att 
betraktaren inte kan uppskatta det han eller hon ser eftersom ingen förståelse 
kan uppnås. Därmed blir det stopp. Min tolkning av Black är att en besökare 
som kommer till en utställning som handlar om något han eller hon kan relatera 
till genast börjar tänka och därmed leds vidare. Om jag kommer till ett museum 
som exempelvis ställer ut lp-skivors omslag kan jag genast effektivt fokusera 
på dem och jag uppfattar relevansen av utställningen. Eftersom jag kan 
applicera omslagen på min egen erfarenhet, som barn till en musikintresserad 
far, belönas mitt resonemang med större förståelse och djupare engagemang. 
Tack vare att jag kan fokusera, uppfatta och applicera utställningen förstår jag 
och får därför något tillbaka. Detta något sporrar mig att fortsätta mitt lärande 
– jag har hamnat i en god cirkel. Om jag däremot besöker en utställning som 
inte talar till mig blir det svårare för mig att genast fokusera eftersom jag inte 
kan applicera den på mina egna erfarenheter. Resultatet blir tyvärr att jag inte 
heller förstår meningen med utställningen eller varför jag är där vilket i sin tur 
leder till att jag inte blir intresserad av att lära mig vidare eftersom det ändå 
inte har något med mig att göra. Detta är den onda cirkeln. Får jag som 
besökare ingen respons för mina försök att förstå tenderar jag att bli 
ointresserad och ger sedermera upp. Både museet och jag själv har förlorat. Jag 
har använt mig av dessa cirklar för att försöka diskutera hur en utställning 
fungerar och vilka problem som kan uppstå. 

Intervjuer har varit en förutsättning för att denna uppsats skulle kunna 
skrivas. Utan att få intervjua Charlotta Jönsson, producent för Odens öga, hade 
många av de frågeställningar som uppkommit aldrig kommit till min 
kännedom. Även vikarierande museipedagogen vid Dunkers kulturhus, 
Katarina Lundin har bidragit genom intervju. Att samtala med dem båda har 
varit en grundpelare för mig för att få förståelse för ämnet, utställningen och 
hur det kan vara att guida. Mycket av det resonemang jag för i kapitlet om 
Odens öga kommer just från dessa samtal och andra informella dito som fördes 
under min praktik. Dunkers producerade också i samband med utställningen en 
bok om ämnet och även denna har varit till stor nytta för mitt arbete med 
uppsatsen. 
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Eilean Hooper-Greenhill lägger i sin bok Museums and the Interpretation 
och Visual Culture fram ett resonemang om att det är nödvändigt att ha en 
bakgrund för att kunna uppmärksamma något vilket jag har försökt applicera 
på mitt resonemang om kunskapskällor och lärande. Jag har också använt 
denna teori för att kunna belägga ett förslag om ”grundkurser” i 
museibetraktande i kapitel tre. 

Resonemanget kring texter i utställningar kommer från Smaka på orden – 
om texter i utställningar av Margareta Ekarv, Elisabet Olofsson och Björn Ed. 
Denna bok från 1991 är det enda och således även senaste som skrivits om 
texter i utställningar. Framförallt fungerar den som en handledning med 
praktiska råd och övningar för anställda inom museer Sverige över, men också 
som en inspiration för intresserade av text. Författarna klargör i boken att 
texter i utställningar skiljer sig från andra texter eftersom de har ett helt annat 
syfte och används på ett helt annat sätt än till exempel boktexter. De menar att 
det inte bara är viktigt vad man skriver utan kanske än mer hur man väljer att 
skriva sina texter. Boken ger inget klart svar på hur texter bör se ut, det är trots 
allt en smaksak hur man vill att museet ska se ut men boken erbjuder ändock 
många viktiga betraktelser, erfarenheter och tankar som textproducenter bör ta 
till sig. 

För att underbygga mina tankar om upplevelsebaserade utställningar vände 
jag mig till Monika Cassels Museipedagogik Konsten att visa en utställning, 
2001. I synnerhet har jag förlitat mig till hennes argumentation om guidningen 
som ett utbytande av erfarenheter och kunskap och då inte enbart något som 
kommer från guiden till besökaren. 

Jag vill också betona att då min avsikt inte har varit att skildra Vägar till 
Midgård-projektet som sådant ingår de böcker de gett ut inte i mitt 
källmaterial. 

Det nyckelbegrepp jag vilar min uppsats på är delaktighet då jag anser 
detta vara grunden för det lyckade museiarbetet och -besöket och dessutom 
själva essensen av museets uppdrag. Med delaktighet menar jag att besökaren 
känner samhörighet med museet och att han eller hon upplever sig som aktivt 
medverkande till museets framtid.   
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2 Museets uppdrag och verklighet 

museum  (lat., av Mouseion), offentlig eller privat institution som inrymmer en 
systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier m.m. inom ett visst 
ämnesområde. Förutom insamlings- och utställningsverksamhet bedriver de flesta större 
museer också forskning, undervisning och utgivning av publikationer inom sitt fack.2

 

Museets historia handlar om artefakter och berättelser. Idag är många museer 
inte bara institutioner för dåtiden utan också platser för samtidshistoria. Man 
vill mer än bara visa hur det var förr. De bakomliggande orsakerna samt 
uttrycket av museet har förändrats på senare tid, precis som det förändrats 
sedan tidernas, eller museets, begynnelse. Även om det känns troligt att de 
senaste decenniernas förändringar är unika så har det faktiskt hänt förr – 
museet och tankarna bakom förändras ständigt. Museet är inte, trots att man 
kan tro det, en bestämd institution som aldrig ändras utan tvärtom en högst 
föränderlig form som genomgår många metamorfoser. På senare tid har museer 
ofta fått klä skott för kritiken av kulturen. Många kritiserar museets varande 
och huruvida det verkligen är av samhälleligt intresse att samla, till synes, utan 
urskiljning. Resultatet har blivit att ett flertal museer fått stänga eller 
omorganiseras.3 Att idag utbilda sig inom museologin och vilja se en framtid 
inom museibranschen måste anses som nästintill hälsovådligt. Samtidigt finns 
det en stark framtidstro inom den ”yngre” generationen museiarbetare och 
viljan att förändras för att få finnas kvar är stark.  

Men varför ska museer då finnas kvar? Och varför finns man 
överhuvudtaget? 

Ett stort problem hos nästintill alla kulturella institutioner idag är 
ekonomin. Ska man klara sig gäller det numera att försöka lita till besökare, 
sponsorer och tillfälliga projektpengar. Detta samtidigt som museet förväntas 
satsa vidare och större för varje år, och dessutom kunna erbjuda mer och mer 
                                                 
2 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se Sökord: museum, 2006-12-04. 
3 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the shaping of knowledge, Routledge, London, 1992, s. 1f. 
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fantastiska utställningar. Varje stad förväntas mer eller mindre presentera en 
årlig Picassoutställning. Samtidigt som många museer kämpar med 
ekonomiska svårigheter byggs det ständigt ut nya, otroliga museer. Exempelvis 
invigdes 2002 Dunkers kulturhus i Helsingborg, en häpnadsväckande byggnad 
med potential att bli ledande i regionen. Problemet är bara att det är väldigt lätt 
att fondera pengar till inledande projekt men betydligt svårare att övertala 
investerare att satsa pengar på den dagliga verksamheten. Inte nog med att alla 
anställda ska ha lön, stora utställningar ska dessutom produceras och man ska 
ovanpå alltihop vårda och utveckla sina samlingar. Flertalet museer vittnar 
redan idag om att vanvård förekommer, man har helt enkelt ingen möjlighet att 
ta hand om allt.4 Problemet är att man inte vet vad det är som ska prioriteras, 
för vad är egentligen museets uppdrag? 

Citatet från Nationalencyklopedin visar med all önskvärd tydlighet hur 
stora museets uppgifter faktiskt är. Inte nog med att man ska vårda sina 
samlingar och samla in samtiden, de flesta stora museer vill dessutom 
undervisa, forska och publicera sina resultat. Att ekonomin på många ställen är 
tämligen ansträngd borde inte komma som en överraskning utan istället anses 
som i högsta grad väntat. Vad är det då museerna egentligen bör fokusera på? 

Det är mer eller mindre upp till varje museum och dess styrelse att 
bestämma inriktning på museet och avgöra vilken del de anser är viktigast att 
fokusera på. Detta gör både att vi får en uppsjö av olika sorters museer och en 
palett av intressanta olikheter vilket innebär att inget museum blir det andra likt 
men det innebär dessutom att det är svårt att sätta fingret på vad museet 
generellt bör fokusera på samt ge konkreta råd till museerna ute i landet. 

En viktig uppgift för museerna är att fokusera på lärandet. Det är inte 
längre bara vid skolor som det livslånga lärandet ska införskaffas menar 
utbildningsdepartementet – museer är även de viktiga. För att detta ska 
möjliggöras vill man att museerna ska omorganiseras för att lättare nå 
individen, och då gärna i vardagen. Lärandet ska inte vara något som bedrivs 
på söndagar i kyrkan utan något som händer varje dag.5 Här stiger museet in 
som en tänkbar part, i den bästa av världar fungerar museet som en extrainstans 
för skolan och som en plats där det kollektiva minnet får utvecklas och 
förvaras, genom både utställningar, publikationer och arkiv. Fördelen med 

                                                 
4 Beckman, Svante, Hillström, Magdalena & Palmqvist, Lennart, ”Introduktion” I: Museer och 
framtidstro, red. Lennart Palmqvist & Svante Beckman, Carlsson, Stockholm, 2003, s. 8. 
5 Utbildningsdepartementets Skriftserie Rapport 5,  
http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/33/858fb877.pdf 2006-12-12, s. 11. 
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utställningar är att kunskapen då är bearbetad av utställningsproducenter och 
därför inte kräver någon utomliggande sökmotor.6 Genom dessa olika 
museidelar kan det kollektiva minnet arbeta. 

Kan museet verkligen fungera som en plats för att bevara vårt kollektiva 
minne? Detta är något som ligger i tiden och det bildas varje år nya museer 
som sällar sig till den genre där man vill visa något mänskligheten inte får 
glömma. Framförallt handlar det om museer som behandlar olika former av 
mänskligt lidande, till exempel Apartheidmuseet i Johannesburg eller Judiska 
museet i Berlin men det torde vara av yttersta vikt att även ”vanliga” museer 
tar upp dessa frågor. Om man väljer att lämna minoritetens historia till 
speciella museer tenderar man att själv distansera sig, att välja att inte engagera 
sig och dessutom är det mycket lätt att besökarna då tolkar minoritetens 
historia som mindre viktig och dessutom något som inte berör majoriteten. 
Museet har idag faktiskt utvecklats till ett offentligt rum för vår kollektiva, 
såväl som personliga, sorg. Detta manifesteras framförallt i de stora nystartade 
museerna som ofta ligger på känsloladdade platser men också genom att andra 
museer presenterar utställningar över händelser som vi behöver reflektera över 
och bearbeta kollektivt. 7

Kultur är något varje människa behöver för att må bra, men om museerna 
betraktas som finkultur kommer de inte alla människor till del och kan därmed 
inte betraktas som något som tillhör envar. Museets viktigaste uppdrag är att 
skapa en känsla av delaktighet hos besökaren, varje människa som kommer till 
museet måste kunna känna att det på något sätt angår dem. Det levande, 
utvecklande museet angår besökaren och kan få oss att känna både tillhörighet 
och förståelse för andra människor. De kulturupplevelser besökaren 
förhoppningsvis får inom museet kan faktiskt främja förståelse av människor 
olika en själv och dessutom öka insikten om vem man själv är. När museets 
potential till fullo utnyttjas kan institutionen motverka segregation, 
främlingsfientlighet och alienation.8 Kanske låter det som en utopi formulerad 
av alltför positiva kulturarbetare som borde se verkligheten innan de uttalar sig. 
Men att anse kulturen som ett livsviktigt andningshål och museets potential 
som integrationsmötesplats är idag något som många håller med om, oavsett 
                                                 
6 Statens kulturråd, Museiförslag: Kulturrådets övervägande och förslag angående de centrala 
museernas uppgifter och ansvar för landets museiväsende, Liber, Rapport från kulturrådet 1986:3, 
Stockholm,  1986, s. 44. 
7 Insulander, Eva, Museer och lärande – en forskningsöversikt, Statens museer för världskultur 2005, 
Göteborg, s. 31. 
8 Englund, Monica, “Det pedagogiska museet” I: Museet angeläget eller likgiltigt?, FUISM, Umeå, 1988, 
s. 66f. 
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politisk färg eller kulturell bakgrund. Det museet dock måste frångå är att 
klappa sig om ryggen och säga ”vi fixar allt”, det är nämligen inte ”vi inom 
museet” som verkligen gör något utan besökarna själva. Museet färdigställer 
redskapen, men det är besökarna som väljer om de vill utnyttja möjligheterna. 
Kanske borde museerna bli bättre på att marknadsföra sig själva och sina 
utställningar så att inte bara de traditionella besökarna kommer utan också de 
som tror att museet är en statisk plats som inte har något med dem att göra? 
När besökarna, och kanske ännu mer de som faktiskt inte kommer alls, inte kan 
känna delaktighet har museet förlorat. Det stelnade och färdiga museet som 
inte förs framåt är ett dött museum som inte längre har någon betydelse.9

Museet har en viktig uppgift att fylla i den demokratiska världen. 
Demokrati är ingen självklarhet och för att få invånarna att känna delaktighet 
och öka jämlikheten kan museerna fungera som en utmärkt grundpelare. 
Genom att gestalta människans egen verklighet och spegla hennes vardag kan 
museet fungera som en engagerande plattform där vi lär oss att förstå vår lilla 
såväl som den stora världen runt omkring oss.10 Samtidigt ligger det ett oerhört 
ansvar i detta eftersom det faktiskt är museet som på något sätt tolkar åt 
besökaren. Trots att man gärna vill visa utställningar som är ”otolkade” är det 
alltid någon som har gjort ett urval. Inte nog med att museet tolkar åt 
besökaren, man kan också, medvetet eller kanske oftare omedvetet, försvåra 
seendet för betraktaren.11 Från museets håll måste man vara klar över vad som 
visas och gärna tillhandahålla information om det utställda. Museets uppdrag 
är att öka förståelse och få människor att känna delaktighet i samhället, 
varandra och museet. Om museet då distanserar sig genom att skapa 
utställningar som är omöjliga för besökaren att hänga med i eller som enbart 
skapar en bild har man grovt missbrukat sin position och förverkat sina 
möjligheter. Trots allt måste det primära målet vara att stimulera tänkandet och 
försöka öka förståelsen av samband. Den dagen museet lyckas få en besökare 
att känna sig delaktig har man lyckats – med just den besökaren. Sedan återstår 
resten.  

                                                 
9 Flower, Henry William, ”Local Museums” I: Museum studies – An Anthology of Contexts, red Bettina 
Messias Carbonell, Blackwell Publishing, Malden, 2004, s. 317. 
10 Bergnéhr, Bosse, “Museernas roll i folkbildningen” I: Museet angeläget eller likgiltigt?, FUISM, 
Umeå, 1988, s. 59ff. 
11 Alpers, Svetlana, “A Way of Seeing” I: Exhibiting Cultures, red. Ivan Karp & Steven D. Lavine, 
Smithsonian Institution Press, Washington, 1991, s. 27. 
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Museet är till för besökaren och uppdraget som varje museum måste 
kämpa med är att få alla att känna sig delaktiga. Detta torde vara både museets 
uppdrag och den krassa verkligheten.  
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3 Museet som kunskapsförmedlare 

För att nå information om ett speciellt område finns idag många olika vägar att 
gå: Internet, TV, tidningar, universitet, lärare, vänner är alla exempel på 
kunskapsförmedlare. Ytterligare ett alternativ är museet. Museer kan som få 
institutioner nå många olika grupper, dessutom kan museet fungera som en 
underhållande sysselsättning istället för att ”bara” läsa böcker. Exempelvis 
söker konstintresserade gärna information om konstnärer eller verk vid museer 
eftersom det anses vara stor skillnad på reproduktioner och det autentiska 
verket. På samma sätt torde det vara för arkeologiintresserade eller biologer.  

I en australiensisk undersökning svarade sjuttiofem procent av de 
tillfrågade att museer/gallerier är en viktig källa till information. Över femtio 
procent svarade dessutom att museer är viktiga om de ska lära sig något nytt. 
Det bör tilläggas att denna undersökning rör sig om hundra respondenter, att 
den gjordes i Australien och att platsen för utfrågningen var Australian 
museum. Slutsatsen som kan dras är således att bland dem som besöker museer 
är intresset och kunskapstörsten stor. Bland dem som svarade allra positivast 
var kvinnor, trettiofem till fyrtionio år och bosatta i Sydneys 
innerstadsområden.12 Med andra ord samma publik som är den mest 
representerade på museer världen över. Samma respondenter klassade även 
media som icke trovärdiga. Sextiofem procent svarade nämligen att man inte 
kan lita på tidningar och hela sjuttiotvå procent att radio inte är en tillförlitlig 
källa. Över hälften av de tillfrågade ansåg Internet som en viktig källa att gå till 
för att söka ny information. Skillnaden mellan just Internet och museer 
beskrivs i snabbheten. Internet är ett blixtsnabbt medium där ny information 
läggs ut varje sekund. Är man intresserad av något är det bara att surfa fram det 
som man vill veta, ladda ner och sen skriva ut. Samtidigt menar den 
australiensiska undersökningen att Internet visserligen är snabbare men att 

                                                 
12 Kelly, Lynda, ”Museum as Sources of Information and Learning” Open Museum Journal 2006, 
http://www.amol.org.au/craft/omjournal/volume8/volume8_index.asp,  2006-09-22. 
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museet å sin sida ger en djupare förståelse i och med att man visar the real 
thing. Genom att verkligen se får man ett helt annat perspektiv.13

I undersökningen som Lynda Kelly redovisar framkommer att museet ses 
som en central plats att komma till för att utforska viktiga frågor. Museet har 
en erkänd roll som ”lärare” och hög status i fråga om kunskapsförmedling. 
Besökarna litar till stor del på det som museet förmedlar – på gott och på ont. 
Till skillnad från TV och Internet som automatiskt skapar ett källkritiskt 
tänkande hos många människor, vill man gärna lita på museet. 

John H. Falk och Lynn D. Dierking beskriver i sin bok Learning from 
Museums hur dagens informationsvärld kan liknas vid ett hav. Mitt i havet 
sitter den enskilda människan och har vatten runtomkring sig men ändå inte en 
enda droppe att dricka. På samma sätt lever människan idag, Internet, tidningar 
och television sköljer över oss men ändå är det kanske inte just den 
informationen vi är ute efter! Ibland finns det alldeles för mycket och ibland är 
det information som vi inte kan våga lita på. Men så finns det museer.14  

På bara trettio år har antalet amerikaner som besöker museer regelbundet 
ökat från en tiondel till mellan trettio och fyrtio procent.15 Trots att detta delvis 
kan bero på att museet har förändrat sina utställningar menar Falk och Dierking 
att det framförallt har att göra med befolkningens förändrade åsikter. Museet 
har gått från att vara en plats där damm, mögel och gamla gubbar växer, till att 
bli något många vill besöka, en plats där besökaren verkligen kan lära sig 
något. Trots att det många gånger skrattas åt museianställda, förundras över 
hur man kan studera museologi och ifrågasätts om det verkligen är nödvändigt 
att betala skatt till museer verkar det således som om fler och fler människor i 
vår omvärld faktiskt bryr sig om museerna och tycker att det är en viktig 
institution. Eller är det kanske så att många inte ser museet som en institution 
och att det därför är mycket lättare att förhålla sig till det? Till skillnad från 
universiteten som bara besöks av studenter kan ju nästan vem som helst 
komma till museet, och alla som kommer dit har rätt tycka vad de vill. 
Museerna tillhör oss alla och vi borde alla kunna få ut något av besöken. 

Vad innebär det att museet är en kunskapskälla? Vad är det besökaren 
söker och vad är det egentligen man finner? Varför besöker människor museer? 
Och vilka är besökarna? 

                                                 
13 Kelly, 2006. 
14 Falk, John H & Dierking Lynn D., Learning from Museums, AltaMira Press, Walnut Creek, 2000, s. 1f. 
15 Beroende på vilken statistik man tittar på. Dessa är hämtade från Falk och Dierkings Learning from 
Museums, 2000, vilken i sin tur är hämtat från undersökningar gjorda 1998. 
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3.1 Museibesöket och besöksgrupper 
Den allra viktigaste besökargruppen på museer skulle kunna sägas vara 
skolklassen. Dessa besöker museet ofta som en del av sin utbildning, för att 
eleverna ska få en djupare förståelse. Ofta finns det en specialutbildad pedagog 
vid museet som guidar och berättar på ett sätt som eleverna efteråt inte 
uppfattar på samma sätt som lektioner ”hemma i klassrummet”. För dessa 
elever är museet alltså verkligen en källa till kunskap, även om de inte frivilligt 
kommer till museet så har de förhoppningsvis med sig kunskap när de går 
därifrån. Vikarierande museipedagogen vid Dunkers kulturhus i Helsingborg, 
Katarina Lundin menar att det är otroligt viktigt att museipedagogen ger 
eleverna en så positiv bild som möjligt. Har de inte lärt sig något om ämnet, så 
kanske de i alla fall har fått en bild av museet som något trevligt, 
underhållande – ett ställe man får och vill besöka.16 Enligt forskning verkar det 
som om de elever som får ett väldigt styrt och undervisande besök lär sig 
mycket medan de som själva får disponera sin tid på museet får en mer positiv 
upplevelse, men lär sig mindre. Vad man väljer är viktigast måste vara upp till 
både museet och läraren men det kanske inte vore fel att kombinera fritt 
disponerande med en kortare stund pedagogledd undervisning? Samma 
undersökning visar dessutom att skillnaden på upplevelse mellan barn som 
kommer med klassen och barn som kommer med familjen är avsevärd. Detta 
verkar till stor del bero på att människor tenderar att interagera med varandra 
och barns inflytande på varandra är stor.17  

Museernas viktigaste dagar är helgerna, det är då allra flest besökare 
kommer. Lejonparten av de besökare som kommer då har själva valt att besöka 
just det speciella museet. Varför väljer man just det museet och inte ett annat? 
För de flesta besökare är det intresset som styr, ofta åker man till ett särskilt 
museum och inte vilket som helst. Att besöka ett museum är ett aktivt val. 
Denna besöksgrupp är ute efter upplevelsen att gå på museum. Falk och 
Dierking skriver i sin bok The Museum Experience om den investering 
besökaren gör: både i tid och i pengar. De flesta museer har inträdesavgifter 
och även om det skulle vara gratis kostar säkert resan dit pengar. En resa som 
dessutom kanske tar en genom okända och ogästvänliga trakter! Och ovanpå 
alltihop ska det säkert ätas lunch på museet, köpa souvenirer och ha en trevlig 

                                                 
16 Enligt intervju med Lundin, Katarina 2006-11-10. 
17 Falk, John H. & Dierking Lynn D., The Museum Experience, Whalesback Books, Washington 1992, 
s. 50. 
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och upplyftande rekreation.18 Att människor faktiskt vågar och vill besöka 
museer torde vara ett mysterium. 

Trots alla farhågor om rädsla och besinningslös beslutsamhet verkar det 
vara ”trevlighet” som är dessa besökares främsta orsak till besöket. Det 
varierar självklart mellan personer och museer men nyckelorden verkar vara 
samvaro, underhållning, bra plats att visa för gäster. Till skillnad från vad man 
kanske kan tro så svarar över sjuttio procent av de amerikaner som redovisas i 
Falk och Dierkings undersökning att det är kontexten, alltså hela museet, som 
är det viktiga till skillnad från innehållet.19 Detta visar på vikten av museet som 
en sammanhållen enhet, minsta lilla fel och besökaren kommer att minnas 
besöket som misslyckat. Ironiskt nog är det förmodligen fler besökare som 
minns museishopens vackra vykort än utställningshallens strama och 
välplanerade arkitektur eller utställningens viktiga budskap. Personalen har en 
otroligt viktig roll att spela eftersom det är de som är museets ansikte utåt. Att 
mötas av ett välkomnande leende kan nog avgöra upplevelsen för många 
besökare.  

En tredje grupp av besökare är de som följer med organiserade resor. På 
senare år har det blivit speciellt vanligt med pensionärer som reser i grupp. 
Grupper av detta slag guidas enligt ett mycket strikt mönster, antingen av 
museets guider eller också av gruppens egna ledare. Generaliserande kan man 
säga att de tenderar att vara nöjda men att de i själva verket inte får ut särdeles 
mycket av besöket. Detta varierar självklart mellan grupp och individ, men det 
ska heller inte glömmas bort att dessa besökare kanske åkt med på resan 
frivilligt men det är sällan museet som är resans höjdpunkt. Många är de 
gruppmedlemmar som ser museibesöket som en chans att sträcka ut benen, 
dricka en kopp kaffe och prata med vänner.20 Och självklart har även detta en 
plats på museet! Att umgås och mötas är definitivt något man från museets håll 
ska uppmuntra, inte fördöma och kritisera på grund av att de inte ”ser museet 
ordentligt”.  

Sist men inte minst har vi de besökare som kommer till museet för en 
speciell fråga, ett speciellt intresse eller en speciell utställning. Dessa besökare 
skulle kunna kallas för krävande men det är också de som verkligen utnyttjar 
museet maximalt och tvingar museet att utvecklas. Av de röster som hörs i 

                                                 
18 Ibid s. 13f. 
19  Falk & Dierking, 1992, s. 14. 
20 Jag hänvisar här till mina egna erfarenheter som receptionist på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö 
mellan åren 2001—2002. Gruppresenärer var då ett uppskattat inslag eftersom det var alltid några som 
stannade kvar vid receptionen, drack en kopp kaffe eller pratade med mig istället för att titta på museet. 
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media tillhör de flesta förmodligen denna sistnämnda grupp, däri många själva 
tillhör kulturvärlden. Dessa personer är vana museibesökare och vet hur en 
utställning fungerar, hur man hittar information och vad som kan krävas av ett 
museum. 

En intressant observation är hur människor interagerar med varandra på 
museet. Besökare påverkas av hur andra besökare runtomkring beter sig. Av 
museibesöket går en kort stund åt att betrakta hur andra rör sig, vad de gör och 
vad de väljer att titta på.21 Människan är ett flockdjur och att vi väljer att förlita 
oss på andra kanske inte är så märkligt. Speciellt inte om vi känner oss 
bortkomna på museet och inte riktigt vet hur det är lämpligt att röra sig. Det 
finns förmodligen fortfarande en rädsla hos många människor: museet tillhör 
den ”fina kulturen” och om man inte passar in i mallen riskerar man att bli 
utkastad. Trots att många museer försöker framställa sig som folkliga 
föreligger det fortfarande en barriär mellan kulturen och individen. ”Museet 
har inget med mig att göra” är en fras som man kan stöta på hos mindre 
museivana människor. Studier visar också att museet framförallt tilltalar 
högutbildade personer, medan personer med lägre eller ingen utbildning helt 
enkelt inte tycker att museet erbjuder något för dem och inte tycker att det 
finns i deras värld att besöka museer.22  

Ytterligare ett problem är det faktum att vi idag lever i ett 
kunskapssamhälle till skillnad från det industriella dito som tidigare rådde. I 
förlängningen innebär detta att de lägre klasserna hamnar ännu längre efter då 
de inte kan eller får ta till sig ny kunskap.23 Sociala bakgrunder spelar oerhört 
stor roll både för hur vi uppfattar museet och att vi ens besöker byggnaden.  

Hur ska vi överbygga denna klyfta? 
 

3.2 Museum för alla? 
Klyftan mellan museet och den ointresserade kan överbyggas men det krävs 
insatser från båda håll. För det första måste det konstateras att det inte finns 
någon möjlighet för museerna att tillfredsställa alla behov. Museet varken är 
eller har funktionen av en lekstuga, ett daghem eller en socialjour. Genom att 
ha sagt detta skapas självklart en distansering och det kan uppfattas som 
                                                 
21 Falk & Dierking, 1992, s. 53. 
22 Dicks, Bella, Culture on Display The Contemporary Visitability, Open University Press, Buckingham, 
2003, s. 160f. 
23 Falk & Dierking, 2000, s. 215f. 
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elitistiskt men bara för att museet inte är ett daghem blir det inte mindre öppet 
för barn. Men det får i dessa fall inte heller glömmas att museets trivselfaktor 
är väldigt viktig för lärandet. En utställning kan vara ack så lärande och bra 
men om toaletterna aldrig städas eller om museet saknar café hittar ändå inga 
besökare dit. Att samtidigt arbeta med trivsel och lärande torde vara av högsta 
vikt. 

Det som framförallt gör museet till en unik kulturinstitution är möjligheten 
att samtidigt kunna ha olika utställningar som tilltalar olika människor. Man 
har på museet visserligen en skyldighet att tillhöra alla och vara något för alla, 
men detta innebär inte att allt måste vara till för alla. En utställning kan gärna 
vara tillämpad för barn medan en annan har en betydligt högre nivå. Även om 
politiker och samhället talar mycket om den unga publiken är det otroligt 
viktigt att museet inte glömmer bort sina andra besöksgrupper. Trots allt är ju 
den typiska besökaren medelålders, vit, kvinna och även om utställningarna 
inte ska styras av detta måste hon också få sitt. 

Tidigare i denna uppsats har konstaterats att museets primära uppgift är att 
stimulera tänkandet och att försöka lära ut förståelse. Hur gör museet då detta 
möjligt i praktiken? 

Inlärning är en komplicerad process som beror på många utanförliggande – 
såväl som personliga faktorer. I fallet med museer är det viktigt att man inte 
fokuserar på vad utan att besökaren lär sig något, att museet åtminstone lyckas 
sätta spår. Det får heller inte glömmas att bara man har fått besökaren att bli 
just en besökare, det vill säga att de kommer till museet, har man vunnit en 
seger. Han eller hon har gjort det aktiva valet att komma till utställningen.  

Eftersom vi lever i en reklambaserad värld måste också museet 
marknadsföra sig, på samma sätt som alla affärer, restauranger eller gallerior 
som vill få besökare – konsumenter. Dagens konsumtionssamhälle gör att även 
inom kulturvärlden måste besökaren betraktas som konsument. En nöjd 
konsument berättar om sina erfarenheter och skickar på så vis fler konsumenter 
till museet. Att styras av efterfrågan behöver inte alls vara negativt. Såvida 
museet inte ger upp sin egen ambition för att istället försöka följa konsumenten 
och göra utställningar som man tror att denne önskar. Dessutom är det viktigt 
att man inte glömmer att museibesökaren inte är en passiv konsument utan 
faktiskt en aktiv medverkare. Museiupplevelsen skapas inte bara av föremål 
eller texter utan också till stor del av reflexioner av det som man upplever och 
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fantasi att tänka vidare.24 Men museet är inte bara en plats för lärande. Även 
om skolklasser står för många av besöken så är den grupp som vill uppleva 
något och som ser museet som ett utflyktsmål stor. När museet marknadsför sig 
mot dem bör man trycka på det faktum att museer till skillnad från många 
andra upplevelsecenter faktiskt har möjlighet att visa the real thing vilket ger 
besökaren en unik upplevelse.25

Museet har också en viktig uppgift som inte vanliga konsumtionsplatser 
har – museet tillhör oss alla. Detta är något som absolut måste framhävas i 
marknadsföringen. Att gå på museum ska på något sätt vara som att komma 
”hem” till sin egen utställningshall. Besökaren ska stå i centrum, men samtidigt 
får inte museet tänka populistiskt och bara försöka sälja utan att fundera på sitt 
innehåll. Hur är dessa två mål förenliga? Kan en utställning vara både ”sann” 
och intressant? Med andra ord – hur får man människor att besöka museet om 
utställningarna inte får var underhållande? 

Att det inte ska fokuseras på underhållning behöver sannerligen inte 
innebära att detta helt ska ges upp. Det är obönhörligen ett måste att människor 
besöker utställningen och tycker om dem annars fallerar syftet med museets 
verksamhet. För att ett museum ska lyckas krävs utställningar som både är 
njutbara och roliga. Lärande och underhållning är inte två olikheter som aldrig 
kan förenas utan tvärtom är båda två helt nödvändiga för att lyckas.26 Inlärning 
underlättas om besökaren samtidigt berörs – antingen via starka sinnesintryck 
eller via underhållande effekter. För att nå besökaren måste museet ta till 
hjälpmedel, men hjälpmedlen får inte bli självändamålet. Museet får aldrig 
någonsin försaka historien för att få en bättre underhållning. Upplevelser är 
något som definitivt kittlar besökaren och får henne att fastna och de ska 
användas på detta sätt, inte för att imponera på honom eller henne. Dikotomin 
upplevelse – lärande existerar inte mer än på pappret. 

Eilean Hooper-Greenhill framför i sin bok Museums and the Interpretation 
of Visual Culture teorier om att det är besökaren som i första hand skapar sina 
egna tolkningar. Utställningen skall visserligen ha ett innehåll men man får för 
den sakens skull inte glömma bort att människan har ett kulturellt kapital med 
sig redan när hon kommer till museet. Besökaren skapar sin egen tolkning ur 

                                                 
24 Insulander, 2005, s. 23f. 
25 Black, Graham, The Engaging Museum – Developing Museums for Visitor Involvement, Routledge, 
London, 2005, s. 81. 
26 Falk & Dierking, 2000, s. 188. 
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sin synvinkel.27 Det torde således vara av yttersta vikt att en utställning är 
genomtänkt och innehåller så många ingångar som möjligt för att kunna möta 
så många besökare som möjligt. Vad Hooper-Greenhill för fram är en teori om 
att besökarens bakgrund är viktig men att det också är västentligt i vilken 
kontext besöket sker. Skolbesök ger andra upplevelser än familjens dito och 
det borde därför inte alls anses som en utopi att hjälpa besökare med 
grundkurser i hur man besöker ett museum. Genom att alla har en gemensam 
grund att stå på underlättas både curatorns och guidens arbete eftersom de inte 
behöver oroa sig för att besökaren inte kan tillgodogöra sig den spatiala 
uppbyggnaden eller tror att man måste titta på alla verk som hänger i en 
konstutställning. Även om det säkerligen inte är politiskt korrekt att anse att 
man får utbilda sina besökare finns det en stor vinst för kunskapsförmedlandet 
om fler museer vågade ställa krav på sina besökare. Självklart kan man inte 
tvinga alla som kommer att lära sig, men bara genom att erbjuda en möjlighet 
att få med sig något mer från museet kan man förmodligen fånga ännu fler 
besökare. Det finns absolut ett intresse för kunskap och fördjupningar även om 
många museer verkar ha glömt bort detta i dessa dagar av upplevelser. 
Förhoppningsvis kommer utvecklingen med upplevelseutställningar att plana 
ut, det finns faktiskt ingen forskning som visar att de grupper man vill locka till 
museet i och med dessa ”lättare” utställningar verkligen kommer. Tyvärr 
verkar det till och med som om flera olika museityper brottas med allt sämre 
besökarsiffror. Efter skolklasser är den största besöksgruppen idag 
bildningsintresserade pensionärer.28 Detta måste självklart återspeglas i 
utställningarna, men museet bör också ställa sig frågan varför man inte lockar 
fler unga människor och barnfamiljer. Skulle fler besöka museet om de visste 
vad ett besök innebar? 

Museer över hela landet gör fina och tankeväckande utställningar som 
verkligen borde komma fler till godo men eftersom många besökare saknar 
bakgrund faller ibland resonemang som annars hade kunnat fånga intresset 
eller åtminstone ökat förståelsen. För att uppmärksamma något är det viktigt att 
ha någon slags bakgrund menar Hooper-Greenhill och i enlighet med hennes 
resonemang kan teorin om grundkurser i museibesök framföras och beläggas.29 
Vad är det för mening att göra bra utställningar om man redan i själva 

                                                 
27 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the Interpretation of Visual Culture, Routledge, London, 
2000, s. 4f. 
28 Beckman, Hillström & Palmqvist, 2003, s. 9. 
29 Hooper-Greenhill, 2000, s. 15. 
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skapandet utesluter vissa grupper? Att erbjuda besökare nycklar till 
betraktandet är inte nedlåtande utan tvärtom vore det segregerande att inte 
förklara. Ingen förväntar sig att någon ska kunna fjärilssim första gången man 
badar men förstå komplicerade utställningar och tankegångar ska 
museibesökaren göra utan att ifrågasätta. Det vore ett fruktansvärt hån mot 
många besökare om museet helt enkelt valde att förenkla utställningar. Vad 
man istället bör satsa på är att få fler att förstå, få fler att kunna läsa 
utställningar. Att gå på museum och ”läsa” utställningar är inte samma sak som 
att läsa böcker utan kan ge en betydligt större upplevelse och förståelse om 
museet lär sig konsten att både tala till och med besökaren. Riktigt bra 
utställningar har en ömsesidig kommunikation. 

Graham Black berättar, vilket nämndes inledningsvis, i sin bok The 
Engaging Museum – Developing Museums for Visitors Involvement om olika 
cirklar av lärande. Den lärande cirkeln gör gällande att besökaren upplever, 
analyserar, lär sig från erfarenheten och sedan applicerar den nyvunna 
kunskapen på andra områden. Detta räcker dock inte som förklaring för Black 
utan han hävdar istället att den goda och den onda cirkeln tillsammans bättre 
beskriver många besökares upplevelser. Den goda cirkeln går ut på att 
besökare som kan applicera och förstå lättare lär sig och därmed hamnar i en 
situation där de känner att de får ut något av besöket och därmed blir mer 
intresserad av fortsatt lärande. Om besökaren däremot hamnar i den onda 
cirkeln riskerar han eller hon att mötas av svårigheter att kunna koppla samman 
det utlärda till sin egen situation. Detta resulterar i att besökaren inte 
uppmuntras i vidare lärande och springer rakt in i lärandets vägg.30 En besökare 
som inte kan applicera utställningen eller förstå vad den handlar om kommer 
således att möta på så många svårigheter att resultatet ofrånkomligen blir 
frånvaro av positiva resultat. Om man som besökare ständigt springer på dessa 
svårigheter är risken stor att man till slut ger upp, varför ska man gå på 
museum om man aldrig förstår och definitivt inte känner sig delaktig? Istället 
är det otroligt viktigt att museet möjliggör för så många besökare som möjligt 
att känna sig delaktiga. Även om man inte tilltalas av just den utställningen just 
den gången har man åtminstone fått med sig en positiv bild och lärt sig att man 
kan och får förstå, alldeles på egen hand – med hjälp av museet. Responsen ”ja 
just det, nu förstår jag – det är såhär det fungerar” är väsentligt i dessa 
sammanhang.31 Att få just den formen av reaktion från besökaren torde vara det 
                                                 
30 Black, 2005, s. 133ff. 
31 Ibid, s. 133f. 
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högsta beröm en utställning eller ett museum kan få. Man kan inte från museets 
håll styra upplevelsen som besökaren får men det borde vara varje seriöst 
museums plikt att ägna besökarnas bakgrundshistoria och egna kontext stor 
uppmärksamhet när man producerar nya utställningar och för att göra sina 
permanenta dito mer tillgängliga. A och o inom museibranschen är ändå 
tillgänglighet och delaktighet och om museet värnar om sina besökare och 
hjälper dem framåt har man nått en bra bit framåt. Förståelse och ”aha-
upplevelser” skapar intresse och motiverar besökaren att läsa och titta vidare 
medan svårigheter att applicera innehållet medför att besökaren resignerar. 
Därför måste museet möjliggöra att så många som möjligt kan tillämpa det 
man vill berätta, annars faller utställningen och hela dess syfte. Dock är det 
viktigt att komma ihåg att alla utställningar tyvärr inte kan vara till för alla, i 
största möjliga mån vill museet självklart nå alla och med vissa hjälpmedel kan 
man nå många. Att nå alla är emellertid omöjligt och borde inte vara ett mål, 
det enda som händer med utställningar som riktar sig till alla är att ingen 
förstår och att allt blir för generaliserat. Istället bör museet i görligaste mån 
koncentrera sig på att ställa ut olika typer av utställningar för att kunna 
tillfredsställa alla besöksgrupper någon gång samt att underlätta för ”fel” grupp 
i utställningar. Detta kan till exempel innebära att man producerar extra 
texthäften eller gör en introduktionsfilm som hjälper besökaren att nå den 
bakgrund som behövs för att sedan kunna ta till sig utställningen. Även i detta 
resonemang är det rimligt att propagera för grundkurser i museikunskap. Fler 
besökare skulle kunna hamna i den goda cirkeln om museet arbetar med att 
olika infallsvinklar och hjälper besökare att lära sig känna delaktighet.   

Om ett museum misslyckas i att nå sina besökare och få dem att känna sig 
delaktiga sviker man inte bara dem utan också sitt eget uppdrag. 

3.3 Upplevelsebaserad inlärning 
Upplevelse och inlärning behöver, som tidigare konstaterats, inte gå stick i 
stäv. Det ena utesluter inte det andra utan kan tvärtemot hjälpa varandra. Från 
museers håll talas det ofta om upplevelsepedagogik men detta är något som 
pedagogisk forskning inte talar om. Däremot diskuteras även där huruvida 
levandegörande och intresseväckande kan underlätta för inlärning. Skillnaden 
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är dock att det inom pedagogiken talas än mer om den personliga 
upplevelsen.32

Vid några svenska friluftsmuseer har det bedrivits projekt som går ut på att 
barn får ”leka sig fram till historien, till kunskapen”. På Jamtli i Östersund 
finns projektet Barn för en dag som innebär att barn får prova på att ”leva i 
historien”. Barnen får själva välja vilket år och vilken gård de vill besöka och 
resultatet blir ett slags rollspel där barnen får delta aktivt.33 Birgitta Gustafsson 
har gjort en deltagarobservation med barn mellan tio och elva år gamla genom 
att följa en skolklass som haft detta tema. Hon konstaterar hur barnen lever sig 
in i den roll de blir tilldelade. Besöket på Jamtli fungerar som ett stort rollspel 
där alla barn får varsin roll, varsitt namn och varsin historia. För att öka 
barnens inlevelse uppmanas de att sätta på sig tidsenliga kläder, som museet 
tillhandahåller. Det är dock frivilligt att sätta på sig kläder och att delta aktivt i 
rollspelet men de flesta av de elever Gustafsson följde tyckte att kläderna 
ökade deras förmåga att känna in sig i rollen och få förståelse för tiden de 
låtsades befinna sig i. Många av barnen berättade i efterhand för Gustafsson att 
de upplevt det som om de var någon annan, att de faktiskt befann sig på 1930-
talet. Samtidigt verkar det som om barnens egen utgångspunkt är oerhört 
viktig. De som från början varit avogt inställda till att ”klä ut sig” och vägrat 
sätta på sig andra kläder hade heller inte upplevt att de gjorde något annat än 
att leka och spela teater.34

Projektet är väldigt intressant utifrån ”lärande- och upplevelse-
problematiken” eftersom man de facto försöker kombinera dessa båda för att 
nå barn. När man arbetar med barn är det om möjligt ännu svårare och 
viktigare att försöka få dem att behålla koncentration men också få dem att 
förstå. Många museipedagoger poängterar om att just skapa förståelse är det 
viktigaste för att kunna nå besökaren. En pedagog kan mycket väl fungera som 
en brygga mellan utställning och besökare, speciellt när besökarna är barn. 
Men även vuxna besökare som kommer själva, eller i grupp, kan ha nytta av en 
guidad visning. I många fall är den guidade visningen i själva verket helt 
nödvändig för att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig besöket. Pedagogerna 
fungerar som en länk mellan museum och besökare och bör uppmana 
besökaren att se kritiskt på en utställning, att inte bara svälja budskapet utan att 

                                                 
32 Gustafsson, Birgitta, ”Upplevelsen som grund för lärande” I: Konsten att lära och viljan att uppleva, 
red. Peter Aronsson och Erika Larsson, Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 
Växjö, 2002, s.124f. 
33 Jämtlands länsmuseum Jamtli, http://www.jamtli.com/barnungdom/barnsommar.htm 2006-11-29. 
34 Gustafsson, 2002, s. 130ff. 
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själv tänka till. Med hjälp av professionella guider som diskuterar för- och 
nackdelar med gruppen kan utställningar komma att betyda något även för den 
mest kritiske.35 Det finns utställningar som inte alls fungerar utan visning, 
kanske för att museet medvetet valt att arbeta bort texter eller för att budskapet 
ligger dolt under ytan. Vikten av bra guider på museet kan inte nog 
understrykas. Guiden har också en oerhörd makt att påverka besökaren. Om 
man inte ser upp riskerar museet att få besökare som undervärderar sin egen 
förmåga och tror att museet faktiskt bestämmer vad som är intressant, rätt och 
vad som är god smak.36 Risken är överhängande att en guide som inte talar till 
besökaren får denne att både nedvärdera sig själv och museet. 

Hur är då en bra guide? Här går åsikterna isär – några besökare är 
kalenderbitare och tycker om årtal och fakta medan andra föredrar att få 
känslor och personliga berättelser levererade. Ytterligare andra vill att guiden 
bara ska inspirera medan någon vill att guiden ska berätta hela historien. 
Vilken väg guiden än väljer är det av yttersta vikt att han eller hon försöka 
anpassa visningen till gruppen. Samma vokabulär eller tankegångar kan inte 
användas när små barn guidas som när en grupp museivana vuxna undervisas. 
En annan intressant tanke är huruvida guiden betraktar sig själv som enväldig 
lärare och att det isåfall är så kallad envägskommunikation som råder. 
Stämmer detta verkligen, är det guiden som sitter inne med all kunskap och 
som ska föra vidare denna till sina adepter? Eller är det snarare så att en riktigt 
bra visning innebär en kommunikation, inte nödvändigtvis verbal men ändock 
ett gemensamt utbyte av kunskap?37 Vid den lyckade guidningen är det inte 
bara den enskilde besökaren som lär sig något och utvecklas. 

 

3.4 Textbaserat lärande 
Museet är inte och ska inte vara en bok. En utställning ska inte vara en 
uppspikad bok med lite extra bilder och kanske några föremål. Produceras 
sådana utställningar har museets uppdrag inte förståtts och dessutom utnyttjas 
sannerligen inte de möjligheter som museet faktiskt erbjuder. Däremot behöver 
inte en utställning vara helt utan texter. Bara för att det inte ska vara en bok 
behöver museet inte vara rädd för att skriva texter. Tvärtom finns det många 

                                                 
35 Cassel, Monika, Museipedagogik Konsten att visa en utställning, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 32. 
36 Dicks, 2003, s. 161. 
37 Cassel, 2001, s. 52ff. 
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besökare som faktiskt trivs bra med textmediet och tycker om att få fördjupa 
sig genom att läsa – men det ska självklart inte överdrivas, varken åt ena eller 
andra hållet. Man har ju också en möjlighet att erbjuda intresserade besökare 
mer kött på benen genom extra texter men samtidigt är det viktigt att inte 
bygga hela utställningen på dessa. Den som vill fördjupa sig kan erbjudas 
möjligheten. 

Oavsett hur man väljer att utforma sin utställning är det viktigt att man 
diskuterar för- såväl som nackdelar med det man valt. Utställningsproducenter 
bör alltid bära med sig frågan: är detta det ultimata sättet att göra eller kan det 
göras bättre? Det är också viktigt att man är konsekvent så att inte halva 
utställningen har förklarande väggtexter medan resten är postmodernistiskt 
utformad. Detta kan försvåra både förståelsen och upplevelsen för besökaren. 
Texter måste utformas, skrivas och väljas med omsorg. Återigen får man inte 
heller glömma vem som är museets primära besökare – den välutbildade. 
Utbildningsnivån avgör huruvida museet besöks och således även om man 
läser texterna.38  

I Sverige diskuteras frågan om utställningstexter tämligen sällan. Det 
verkar snarast som om museum, akademi och kritiker inte finner texterna 
viktiga att påtala eller fundera kring. Dock finns en utmärkt handbok skriven 
1991 av Margareta Ekarv, Elisabet Olofsson och Björn Ed. Smaka på orden – 
om texter i utställningar låter orden stå i centrum och menar att även de som 
arbetar med utställningar borde ta till sig detta. Författarna kritiserar bland 
annat att det inte verkar finnas någon fungerande kritik av texter, motsvarande 
den konstkritiken ägnar åt bilder. De påtalar också bristen av svensk utbildning 
i detta, ingenstans verkar problemet tas på allvar. Framförallt handlar det om 
funktion, en text måste passa till den utställning den tillhör. Vissa utställningar 
kräver enkla, korta texter medan andra behöver längre förklarande. Egentligen 
är det fel att titta bara på texter eftersom en utställning har så många olika 
uttryckssätt och det trots allt är helheten som gör den till ett unikt medium. 
Ändå kan och bör texterna plockas ut och betraktas som de är eftersom det är 
en så eftersatt, men viktig, del. Dessutom verkar det ibland som om 
utställningsproducenter inte tänker på vilken slags text det rör sig om.39 
Resultatet blir att besökarna tycker att texterna blir meningslösa: antingen för 

                                                 
38 Ekarv, Margareta, Olofsson, Elisabet & Ed Björn, Smaka på orden – om texter i utställningar, 
Carlsson, Stockholm, 1991, s. 237. 
39 Ibid, s. 21f. 
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långa och svåra eller också för korta och utan djup. Vilket än fallet är så blir 
både utställningen, museet och besökaren förlorare. 

Samtidigt finns det verkligen en fara i att vara rädd för texter, många 
museer vågar helt enkelt inte skriva eftersom de vet att det kritiseras. Till 
skillnad från när Ekarv, Olofsson och Ed skrev sin bok förekommer det idag 
absolut kritik mot utställningstexter men det som det framförallt då handlar om 
är längden och inte innehållet. En text kan ju faktiskt vara lång men ändå 
tämligen lättläst. Kan man använda språket väl kan man också skriva långt utan 
att det känns så för besökaren. Dock finns det ett aber, långa texter tenderar att 
skrämma besökaren och stoppa denne från att börja läsa. Trots att texten kan 
vara hur enkel och lättflytande som helst skrämmer stora textsjok bort mången 
betraktare. Besökaren orkar helt enkelt inte ens börja läsa. 

När det från museets håll produceras utställningstexter bör man vara på det 
klara med att man dels skriver texter just till en utställning och dels fundera 
kring vilken målgrupp utställningen riktar sig. En text till en utställning ska 
aldrig publiceras på något annat ställe än just i utställningen!40

Redan från början har utställningstexten ett stort problem i och med att den 
i nästan alla tänkbara fall måste läsas stående och dessutom är det inte sällan 
som störande prat pågår i bakgrunden.41 Ett annat problem med texter i 
utställningar är placeringen. Man måste dels vara noga med ljus men också 
underlätta för alla typer av besökare att enkelt komma åt texten. Vill man att 
både barn, vuxna och rullstolsbundna ska kunna ta del av budskapet krävs 
eftertanke vid placeringen. Vid vissa utställningar väljer man att placera texter 
på golvet, vilket kan medföra problem för närsynta personer som måste böja 
sig ner för att kunna läsa. Andra problem som kan dyka upp är om texten 
placeras innanför glas utan att kontroll om ljusreflexer uppstår av belysningen. 
Från museihåll bör man också vara medveten om att en stor besöksgrupp är 
bildningsintresserade pensionärer och att många av dessa har problem med 
läsningen om det inte är tillräckligt upplyst och nog stor teckenstorlek. Att på 
detta sätt utesluta sin största besöksgrupp genom att inte fundera en extra gång 
över texterna ter sig tämligen inskränkt och segregerande.  

Vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har man producerat en 
permanent utställning om stenar och mineraler: Skatter från jordens inre.  I 
denna utställning presenteras en speciell figur för barn: Kalle Kvarts. Figuren 
lär barn, på ett enkelt språk och med ett enkelt tankesätt, hur och varför stenar 
                                                 
40 Ekarv, Olofsson & Ed, 1991, s. 22. 
41 Ibid, s. 29f. 
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och mineraler finns.42 Skyltarna med denna Kalle Kvarts har placerats långt ner 
för att barnen själva ska kunna läsa och ta del av dem. De ”vanliga” skyltarna 
hittar man högre upp. Detta är ett exempel på hur frågan om skyltar och texter 
till olika besöksgrupper kan lösas. Här försöker museet erbjuda alla att ta del 
av utställningen och det man vill förmedla. Dessutom kombineras textbaserat 
lärande med upplevelse dito i och med att museet försöker få barn att tänka, 
ifrågasätta och själva prova, känna och experimentera med stenar och mineral.  

Även om det kan låta troligt att den viktigaste kunskapsförmedlare på 
museet är texterna så finns faktiskt inga studier som visar detta. Kunskapen 
kommer snarare från alla museets olika delar i kombination.43 Texter och 
upplevelser är inte motsatser utan bör användas tillsammans för att främja 
förståelse, arbeta för museets uppdrag om lärande och för att värna om det 
kollektiva minnet. Dock kan det rätta hävdas att en text kan – om den utnyttjas 
väl och kombineras med rätt föremål, bild eller berättelse, leda till fantastiska 
upplevelser och ett lärande och en förståelse som vida överskrider tinget i sig.  

                                                 
42 Naturhistoriska Riksmuseets Utställning: Skatter i jordens inre,  
http://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/utstallningar/skatterfranjordensinre.4.cee271fdc218c7b58000
626.html 2006-12-18. 
43 Ekarv, Olofsson & Ed, 1991, s.239. 
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4 Universitet och museer i samarbete 

Ett sätt för museer att nå den allra nyaste forskningen är att samarbeta med 
universitetsvärlden. Detta borde även falla sig naturligt för universiteten 
eftersom man där har den så kallade tredje uppgiften att uppmuntra till 
samverkan över gränser.44 Universitet och högskola skall arbeta för spridande 
av kunskap och den forskning som bedrivs ska ut i samhället. Trots att skolans 
huvuduppgift är att utbilda studenter är det faktiskt forskningen som slukar 
störst resurser. Vid Uppsala universitet räknar man till exempel med att cirka 
åttio procent av budgeten går just till forskning.45  

Samarbetet mellan universitet och omgivning bör vara ett givande och 
tagande – det får inte endast gå ut på att universiteten berättar för exempelvis 
tillverkningsindustrin vad man kommit fram till. Ett sådant samarbete vore 
föga fruktsamt eftersom de flesta forskningsresultat inte kan ge direkta 
produkter eller nymodigheter. Det är istället det ömsesidiga samarbetet som är 
det viktiga menar Göran Brulin som skrivit boken Den tredje uppgiften 
Högskola och omgivning i samverkan, 1998. Brulin menar att samarbetet 
mellan bland annat ekonomiska utbildningar och arbetsmarkanden bör 
intensifieras eftersom det innebär att eleverna lär sig hur teorierna fungerar i 
praktiken. Samtidigt kan arbetsmarknaden få hjälp att friska upp sina teorier 
och dessutom få del av nya tankar som kommer från universitetet. På vissa håll 
finns detta samarbete överhuvudtaget inte och där är det givetvis av högsta vikt 
att man startar upp. 

Samma modell går att applicera på humanistiska ämnen och arbetsplatser. 
Museerna är en plats som borde öppna upp sig för ett starkare samarbete och 
viceversa gäller för universitetet. Universiteten måste våga vidga sina vyer för 
att införskaffa ny kunskap och för att kunna befästa det man kommit fram till. 

Positivt med samarbete är också att utbildningar kan bli mer praktiska och 
nära ”produktionen” vilket dels ger en större förståelse bland alla inblandade 

                                                 
44 Brulin, Göran, Den tredje uppgiften Högskola och omgivning i samverkan, SNS, Stockholm, 1998, s.9. 
45 Ibid, s. 10. 
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parter och att problem och kritiska frågor kan tas upp tidigare.46 För museer 
skulle detta kunna innebära att man inte bara inom akademin diskuterar att 
utställningstexter förmodligen bör vara kortare och att man gärna skulle vilja 
se någon slags utbildning eller åtminstone hjälp för museibesökare utan att det 
faktiskt utformas en utbildning och att idéerna provas.  

Ett exempel på hur universitet samarbetar med omgivningen är att 
studenter skickas ut på praktik och examensarbete. I en perfekt värld fungerar 
detta som en tvåvägskommunikation där studenten lär sig mycket, får 
erfarenheter och dessutom bär med sig detta tillbaka till universitetet. 
Arbetsplatsen får även ut något, förhoppningsvis i form av reflektioner och 
tankar om hur arbetet kan förändras och förbättras.  

Ytterligare en möjlighet till samarbete erbjuder forskningsprojekt. Om fler 
museum kunde komma i kontakt med forskare, gärna de som arbetar 
tvärvetenskapligt, skulle fler universitetsstödda utställningar kunna 
presenteras. Forskning som bedrivs vid universiteten ska ut till allmänheten 
och måste kunna användas. För detta fungerar museerna alldeles utmärkt. Det 
pågår ett flertal forskningsprojekt vid Sveriges museer och många museer 
bedriver dessutom egen forskning. Vid riksmuseerna är detta en nödvändighet 
eftersom staten har valt att förlägga många av professurer och 
forskningsanslagen dit. Till exempel har Naturhistoriska riksmuseets 
forskningsavdelning över 150 anställda.47 Även Historiska museet bedriver 
forskning och man hoppas där att under 2007 kunna inrätta ett institut för 
kulturarvsfrågor i samarbete med Riksantikvarieämbetet.48 För att museerna 
ska kunna överleva krävs denna typ av samarbete och samordning. Alla museer 
kan och ska inte forska på egen hand men med hjälp och samarbete kan man 
både spara resurser, utnyttja varandras erfarenheter och få del av den senaste 
kunskapen. 

Precis som en uppsats vänder sig till andra källor och tidigare forskning 
behöver utställningsproducenter göra på samma sätt för att få tyngd i sitt 
resonemang. 

                                                 
46 Ibid, s. 36f. 
47 Naturhistoriska Riksmuseets forskningsavdelning, 
 http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsavdelningen.4.2585efe43b2f87f8000204.html 
2007-01-08. 
48 Historiska museets hemsida om forskning, http://www.shmm.se/shmm_templates/Page____178.aspx 
2007-01-08.  
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5 Fallstudie: Odens öga 

Det finns utställningar som har ett uttalat mål att lära besökaren något. Vid 
Dunkers kulturhus i Helsingborg producerades en sådan mellan 2004 och 2006 
i samarbete med forskare i projektet Vägar till Midgård. Projektet är knutet till 
Lunds universitet och har startats för att försöka undersöka och 
förhoppningsvis slå sönder de myter som finns kring det förkristna Norden. 
Vägar till Midgård är tvärvetenskapligt och binder således samman många 
discipliner som tidigare inte haft så mycket kontakt med varandra. Bland annat 
finns inom projektet en del som tar upp romerska perspektiv och romarrikets 
betydelse för det nordiska livet och religionen. Det innehåller dessutom flera 
delprojekt som förenar arkeologi och religionshistoria, allt för att kunna få en 
bredare och bättre bild av den nordiska människan och dennes värld.49 
Sammanfattningsvis kan konstateras att detta projekt är tämligen ovanligt och 
innehåller den allra nyaste kunskapen och forskningen inom området.  

För Dunkers kulturhus torde det samarbete som startades med Vägar till 
Midgård vara unikt och oerhört intressant. Dagens museiarbetare har inte alltid 
möjlighet att bedriva forskning och att då kunna få del av de senaste 
forskningsrönen ger en fantastisk möjlighet att kunna förena nyvunnen 
kunskap med ”den vanliga allmänheten”. I normala fall är avståndet mellan 
universitetet och allmänheten alldeles för stort men med hjälp av 
forskningsprojekt, museer och utställningsproducenten i kombination kan man 
mötas.50

Odens öga är således en utställning som på många sätt sammanfattar det 
som tidigare efterlysts i denna uppsats. Hur fungerar det i praktiken? Vilket 
resultat blir det av en utställning som vill lära, inte är rädd för att fokusera på 
texter och dessutom kräver något av besökaren? 

För det första bör man konstatera att det går alldeles utmärkt att som 
besökare inte tänka alls och bara ta in känslor när man besöker Odens öga. 
                                                 
49 Vägar till Midgårds hemsida http://www.ark.lu.se/oldnorsereligion/swe/index.asp 2006-11-10. 
50 Andrén, Anders & Peter Carelli, ”Förord” Odens öga – mellan människor och makter i det förkristna 
Norden, Skrifter 6/Stadshistoriska avdelningen, Dunkers kulturhus, Helsingborg, 2006, s.16. 
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Dock är det lika viktigt att poängtera att den besökare som vill få ut något av 
besöket måste anstränga sig, måste läsa och måste reflektera. Man får inte 
glömma att det ju inte handlar om en utställning där man kan kittla besökaren 
med spännande bilder. Syftet med hela utställningen är att rasera de bilder av 
”vikingen” som vi har och att besökaren istället ska skapa sina egna inre bilder 
och tankar. Att då visa nya generaliserande bilder hade varit fel. Istället för att 
vara en nyskapande utställning hade man fallit i den populistiska fällan som 
innebär att upplevelsen värdesätts mer än det som man vill berätta. 51

Utställningen är en del av Mångkulturåret 2006 genom att den belägger 
teorier om att vikingarna inte alls var så monokulturella som man tidigare 
ansett utan att de snarare i hög grad var influerade av andra kulturer. En 
vikingaidentitet består inte längre bara av nordiska seder och bruk utan av 
många olika delar.52 Med Odens öga ville man också få besökaren att lära sig 
hitta sin egen identitet genom att lära känna historien. Genom att visa på att en 
identitet sällan, eller aldrig, är homogen ger man besökaren mycket att beakta 
och fundera över. Även om utställningen utifrån sett kan tyckas handla om 
vikingarnas trosbild finns det så mycket mer om man bara börjar gräva i 
materialet och börjar reflektera. 

Från många håll har Odens öga kritiserats eftersom den anses vara för svår. 
Framförallt verkar flera besökare ha problem med textmängden och den 
avskalade utformningen. Detta skulle kunna bero på de förväntningar som 
uppstår när man vet att man ska besöka en vikingautställning. Istället för den 
mörka, sirliga träet och hornbeklädda, skäggiga vikingar möts besökaren av 
vita väggar, texter och ifrågasättande av det du trodde var sant. Kan det vara så 
att många besökare helt enkelt blir besvikna eftersom de förväntade sig något 
annat?  

Det är min fasta övertygelse att alla skulle kunna ha nytta av Odens öga. 
Men jag är lika bergsäker på att det är inte är så praktiken utan att många 
besökare går därifrån med tankar om att deras besök varit tämligen 
meningslöst. Jag tror att det beror på att Odens öga vågar kräva något av 
besökaren. För att få ut något av utställningen måste man läsa texter och själv 
reflektera över vad man tycker och känner. Odens öga är en svår utställning, 
att påstå något annat vore att ljuga. Det innebär däremot inte att det på något 

                                                 
51 Enligt intervju med Jönsson, Charlotta 2006-11-09. 
52 Lönnroth, Lars ”Odens öga – Dunkers storsatsar” Sveriges Radio P1 – kulturnytt http://www.sr.se/cgi-
bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=478&nyheter=1&artikel=843857 Publicerad: 2006-04-26, 
Hämtad: 2006-11-08. 
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sätt är en utställning som är ointressant eller oviktig. Tvärtom finns det ett 
oerhört existensberättigande i Odens öga eftersom den som få andra 
utställningar klarar av att sätta igång processer hos besökaren. Många andra 
utställningar har en tendens att kunna roa utan att nå till besökarens inre, utan 
att reflektera och kittla hjärnkapaciteten – men det gör Odens öga sannerligen. 
Frågan är bara om den kittlar hjärnan hos alla?  

Jag tror att det kan finnas en risk att somliga besökare inte tar till sig 
utställningen eftersom de inte kan applicera den. Deras besök på Odens öga 
blir enligt den onda cirkeln. Om besökaren på utställningen inte kan eller vill 
läsa texterna och därmed ta till sig budskapet kommer besöket förmodligen 
medföra att de blir besvikna och inte intresserade av att fortsätta lära. Detta 
beror till stor del på att man från Dunkers sida lagt nycklarna till utställningen i 
texten och om besökaren inte läser texten får de det svårare att applicera 
budskapet på sin egen tillvaro. Besökaren som däremot tar sig tid, som kanske 
redan från början har ett intresse, eller är beredd att kasta undan sina fördomar 
kan istället avnjuta besöket inom den goda cirkeln. 53 I den inledande texten, 
som är placerad i den så kallade Slussen, ställs frågan om vi idag verkligen kan 
veta hur vikingarnas trosuppfattning såg ut när vi inte ens kan veta hur våra 
grannars ser ut, trots att vi lever i samma tid.54 Detta är något som intresserar 
och fångar mig som besökare och som får mig att vilja veta mer. Jag kan helt 
enkelt förstå och applicera det som berättas och jag kan dessutom se att jag får 
ut något av denna förståelse. Tidigt i utställningen berättas också att det från 
det förkristna Norden framförallt är aristokratin som man vet något om och att 
denna grupp därför har fått stå modell för hur alla människor levde. Genom att 
berätta detta på ett ifrågasättande och inte konstaterande vis synliggörs 
representationsproblematik för besökaren utan att ens använda det ordet. 

Som jag tidigare i denna uppsats konstaterat är det mer segregerande att se 
ner på sina besökare och inte tro att de kan förstå för att det är för svårt. Idag 
verkar många museer rädda för att kräva något av besökaren. Hur många 
utställningar produceras inte varje år som med fördel kan placeras i facket för 
lätta och ytliga upplevelser? Jag kan ibland få för mig att museerna landet runt 
helt enkelt är rädda för att ställa frågor och fokusera på annat än ytliga 
upplevelser. Vågar inte svenska museer ta uppdraget att folkbilda på allvar? Är 
museet för rädd att skrämma bort besökarna att man helt enkelt tror att man gör 
dem en tjänst genom att förenkla redan från början? 
                                                 
53 Black, 2005, s. 134f. 
54 Se Bilaga 1: Planritning över Odens öga för en översikt av utställningslokalen. 

 31



Dunkers kulturhus tar i och med sin utställning Odens öga verkligen 
uppdraget att folkbilda seriöst vilket resulterat i en utställning som inte alls är 
lättsam underhållning utan på riktigt. Istället för att förenkla och skapa nya 
generaliseringar väljer man på en och samma gång att kräva uppmärksamhet 
och ge besökaren tillbaka ”kulturell valuta” för investeringen. Namnet på 
utställningen, Odens öga, syftar på den myt där Oden offrar sitt öga för att få 
dricka ur vishetens brunn. På samma sätt fungerar utställningen, om du offrar 
din förutfattade mening kan du få större vishet.55

Det finns ett problem med utställningen och det faktum att den på många 
sätt är textbaserad. Problemet är att de långa texterna lätt skrämmer bort 
besökaren. Men om och när man väl börjar läsa är det inga problem att fortsätta 
eftersom de är välskrivna och språket flyter lätt. Kvarstår gör dock det faktum 
att man måste våga börja läsa dem för att fastna och för att förstå utställningen. 
Detta kan tyvärr resultera i att besökare inte når utställningens essens eftersom 
de inte kan, eller vill ta till sig texten. Dunkers ville med Odens öga göra en 
utställning som inte skapar nya, generaliserande bilder och valde därmed att 
istället kommunicera med bland annat texter. För vissa besökare kommer detta 
obönhörligen att resultera i att de tröttnar eftersom de inte får ut något av 
utställningen medan de besökare som tar sig tid att läsa blir uppmuntrade att 
tänka vidare. Kanske hade man kunnat nå även de tröttnande besökarna genom 
fler guidade turer och kortare texter men det får heller inte glömmas bort att det 
är besökaren som väljer – museet kan inte ansvara för allas besök. Självklart 
måste allas besök främjas och underlättas men man måste också inse att vissa 
besökare aldrig kommer att bli nöjda. Det kanske bara inte är deras ämne. 

Samtidigt som utställningen förvisso till stor del är textbaserad måste 
också den ljus- och ljudinstallation: Völvans spådom som ingår nämnas. Från 
början var det tänkt att ljudet skulle ingå i utställningen men då man upptäckte 
att ljudet irriterade och försvårade för besökare valde man istället att frilägga 
Völvans spådom i en speciell sal.56 Resultatet har blivit att det visserligen är 
svårare att nå installationen men att den å andra sidan får besökarnas fulla 
uppmärksamhet vilket i sin tur gör att få går därifrån oberörda. Man behöver 
som besökare lägga tjugo minuter på att lyssna till spådomen, men det är tjugo 
minuter av sitt liv man spenderar väl. Installationen är mycket medryckande 
och ger ytterligare en dimension till Odens öga. Kanske kan detta framstå som 
något av den ”upplevelse” som saknades i utställningen? 
                                                 
55 Enligt intervju med Jönsson, Charlotta 2006-11-09. 
56 Ibid. 
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6 Slutsatser 

En personlig reflektion angående förståelse av föremål och utställningar gjorde 
jag tack vare den museiresa museologistudenterna i Uppsala gör varje år. 
Våren 2006 åkte vi till Warszawa och besökte bland annat tekniska museet 
Muzueo Przemuso som framförallt bestod av olika tekniska föremål och polska 
skyltar med tekniska data. Museet sa mig ingenting, dels på grund av att mina 
kunskaper i polska är obefintliga men också eftersom teknik inte är min starka 
sida. Det var först när jag kom tillbaka till Sverige och besökte familjen som 
jag började förstå. Trots att jag är utbildad i museologi var det min fasters 
sambo Bengt som fick berätta för mig vad det var för bilar jag hade 
fotograferat och varför de var intressanta. Tack vare hans hjälp kunde jag få 
förståelse. Det vi har med oss i bagaget, våra kunskaper och erfarenheter är det 
som avgör vad vi upplever. Jag kan absolut tänka mig ett värde av att bara ”se 
föremål” men om det blir som för mig i det fallet att jag inte kan kommunicera 
med tingen då vi talar olika språk, både bildligt och bokstavligt, faller hela 
konceptet. För att förstå behöver vi ibland hjälp. 

Ytterligare en reflektion från Warszawa får jag i samband med museet som 
kollektivt minne. På det Historiska museet som behandlar stadens historia 
berättade man knappt något om den judiska befolkningen och förtrycket i 
gettot. Denna historia får istället Judiska Historiska museet ta hand om. Jag tror 
att det är oerhört farligt om man väljer bort vissa historier och begär att de som 
blev förtryckta själva ska ta hand om dem. Dels upplever jag som besökare att 
staden Warszawa har förkastat den historia man känner sig obekväm med och 
dessutom kan jag inte se att det judiska gettot har något med Warszawa att göra 
eftersom det inte går att foga dem samman. Självklart menar jag inte att 
Judiska Historiska museet inte har något existensberättigande för det har det 
verkligen, men det är av högsta vikt att varje museum tar sitt eget ansvar att 
berätta och försöka skapa förståelse hos varje enskild besökare. 

Trots att det kan låta som vänsterpropaganda skulle jag ändå vilja tala om 
min teori om den klasslösa kulturen, kulturen som tillhör alla oavsett 
bakgrund. Med begreppet klasslös avser jag alltså att kulturella kapital inte ska 
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vara något få förunnat. Om man låter museet tillhöra en svårtillgänglig 
finkultur har man redan från början förlorat kampen om att få de museiovana 
människorna som besökare. Hur ska man våga besöka något man inte vet 
varför det existerar eller vet vem det är till för? Varför ska man besöka ett 
museum som man inte känner tillhör den egna gruppen eller har någonting med 
ens eget liv att göra?  

Jag kan i ärlighetens namn erkänna att jag inte har något recept på hur 
detta ska ”lösas”, och kanske är det tur. Vad jag menar är snarare att man från 
museihåll borde försöka vara mer benägen att dels tänka på att alla besökare 
har olika kontexter med sig men också att man faktiskt får erbjuda hjälpmedel 
för att underlätta för olika besökare. Om jag inte kan applicera kunskapen och 
tankarna man i utställningen berättar kommer jag inte framåt – jag kommer 
vare sig lära mig något om det utställda eller något om mig själv. Museet måste 
bli bättre på att hjälpa besökarna att överföra tankegångar till andra situationer 
och andra tider. Jag tror att en sådan enkel sak som att ibland skriva ut små 
frågor om hur besökaren själv känner och hur man själv tror skulle kunna 
underlätta. Det är också bra att försöka få besökaren inspirerad och än bättre 
om museet kan få fler besökare att själva stimulera sig. Genom att exempelvis 
göra jämförelser med samtiden eller med andra företeelser tror jag att man 
fångar många besökare, kanske inte alla men åtminstone flertalet. Besökaren är 
inte en passiv åskådare som mår bäst av att lämnas ifred utan en aktiv deltagare 
som kräver något av utställningen men i gengäld själv kan avkrävas 
uppmärksamhet. Om utställningen ger tillbaka är det inte bara rimligt utan 
självklart att besökaren ska få arbeta och tänka på egen hand för att nå dit. 
Dock ska man som utställningsproducent givetvis arbeta för att det man kräver 
av besökaren ska kännas så naturligt som möjligt. Att kräva uppmärksamhet 
behöver inte innebära att man stjäl energi, tid och tankekraft. Man bara lånar 
tillfälligt för att sedan ge tillbaka desto mer. 

Odens öga är ett oerhört bra exempel på en utställning som kräver något av 
besökaren men samtidigt ger mycket tillbaka. Jag tror att det viktigaste med 
Odens öga egentligen inte alls är diskussionen om den förkristna mytbilden, 
som man kan tro. Istället tror jag att det mest angelägna är det faktum att 
besökaren får en möjlighet att applicera historia på sin egen verklighet vilket, 
om det lyckas, ger självförtroende att fortsätta lärandet. Vilket i sin tur gör att 
besökarnas ”inlärningssjälvförtroende” ökar och att de blir mer benägna att 
fortsätta besöka utställningar. Utställningen lyckas med att nå de besökare som 
tar sig tid att tänka men tyvärr blir det ofrånkomligen så att många besökare 
inte kommer att vara nöjda eftersom de förväntar sig något annat. Detta måste 

 34



museet acceptera, man kan inte nå alla besökare alltid. Trots att museet har fått 
stark kritik från vissa håll framgår det också klart att det faktiskt är många som 
är väldigt nöjda med utställningen. Arkeologer är inte kända för att uppskatta 
utställningar generellt sett men just Odens öga har fått stående ovationer från 
detta håll.57

Museet måste lyssna på vad besökarna känner, tycker och vill men det är 
samtidigt viktigt att museet vet vad det själv vill. Skulle man låta besökarna 
bestämma varje gång riskerar utställningar att bli väldigt lika varandra och de 
nya idéerna försvinner eftersom de inte får någon grogrund. Man får inte 
glömma bort att även om besökarna är konsumenten så är det faktiskt museet 
som sitter inne med sakkunskapen och yrkesdito. Därför blir jag ibland 
besviken när jag besöker museum, många är de utställningar som är alldeles för 
tillrättalagda. Det är som om museet inte vågar ifrågasätta sin utställning, sitt 
syfte och sin målgrupp utan tar det säkra före det osäkra och gör en utställning 
som lägger sig mitt emellan. Sådana utställningar irriterar och upprör inte men 
å andra sidan berör de heller inte besökaren. Aldrig får ett museum så mycket 
publicitet som när man producerar svåra eller annorlunda utställningar. Det 
verkar nästan som om det är en enad kritikerkår och allmänhet som 
argumenterar mot sådana utställningar. Saken är bara den att det sällan är en 
enad allmänhet som kritiserar, det verkar som om den utställning som jag 
ogillar är densamma som min granne fascineras av och tycker är fantastisk. 
Människors tycke och smak går inte att utläsa genom att bara lyssna på dem 
som skriker högst och mest utan man måste se till helheten: om jag blir nöjd 
denna gång, får du bli nöjd nästa. Självklart hade det varit oerhört mycket mer 
praktiskt om vi alla kunde tycka om samma utställningar men nu är det för en 
gång så att människan inte är en konsekvent enhet utan fria individer som alla 
har olika åsikter. Precis som man bygger bilar för olika människor, precis som 
man producerar musik för olika smaker måste man också producera olika 
utställningar för olika människotyper. Man kommer aldrig nå alla besökare om 
man inte spelar på olika sätt. Därför är det viktigt att man vågar ta den dåliga 
publiciteten en ”icke-kommersiell” utställning innebär – man gör det för de 
besökare som faktiskt trivs. 

Museet ska inte bara ge besökarna och kritikerna vad de vill ha utan det de 
inte visste att de ville ha och kanske än viktigare det de inte ens visste 
existerade. Först då når man riktig framgång. 

                                                 
57 Enligt intervju med Jönsson, Charlotta 2006-11-09. 
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7 Sammanfattning 

Får museerna med sina utställningar verkligen kräva något av besökaren? Om 
museerna började ta uppgiften att folkbilda på allvar, vad skulle det innebära? 
Skulle färre besökare komma, eller skulle det måhända kunna innebära att fler 
kände sig lockade att komma men till olika utställningar? Och hur får man alla 
besökare, även de som ännu inte kommit till museet, att känna sig delaktiga? 
Ambitionen i denna uppsats har varit att diskutera dessa frågor samt att 
undersöka om man underlätta för ”museiovana” besökare.  

I dagens läge är det alltför många människor som inte anser att museerna 
tillhör dem, som saknar vanan att regelbundet gå på museum. Detta är oerhört 
allvarligt eftersom museernas viktigaste uppdrag är just att nå ut till 
människorna och skapa förståelse för att museet angår oss alla. Om museerna 
till fullo utnyttjas har de potential att motverka segregation och minska 
främlingsfientlighet eftersom kultur kan skapa förståelse för olika individer. 

Museet är också en kunskapskälla. Trots att Internet är mycket snabbare är 
det museet som uppfattas som mest pålitligt. Vilka är det då som framförallt 
besöker museet för kunskap? Den största besöksgruppen och de som värderar 
detta högst är skolklassen. För museipedagoger som arbetar med dessa grupper 
är det väldigt viktigt att försöka skapa intresse för museum och lärande. Även 
om eleven kanske inte engagerar sig i just den utställningen eller just det ämnet 
har pedagogen lyckats om eleven har en positivare bild av museet efter 
besöket. 

Alla besökare tycker inte om samma typ av utställningar och det är därför 
väsentligt att museer vågar ta ställning och gör olika utställningar för olika 
besökare. Om man från museet sida istället försöker göra utställningar som 
tilltalar alla kommer man obönhörligen att misslyckas eftersom alla besökare 
är olika. Det som framförallt avgör hur besökare reagerar är om denne kan 
applicera utställningen och dess budskap på sin egen situation och till sina egna 
behov. Lyckas besökaren göra detta belönas han eller hon genom ökad 
förståelse. Besöket på utställningen gör att besökaren vill fortsätta lärandet. Ett 
intresse har skapats. Om besökaren däremot inte överföra budskapet till sin 
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situation kommer resultatet bli att besökaren inte förstår och istället ger upp. 
För att försöka nå så många som möjligt är det viktigt att man bland annat 
arbetar om texter så de båda är matnyttiga och lättillgängliga, att man 
tillhandahåller intresserade och engagerande guider och att eventuellt 
tillhandahålla ”grundkurser” i museikunskap. Hur ska den besökare som aldrig 
tidigare varit på museum veta hur han eller hon ska bete sig? Genom denna 
hjälp skulle museet kunna nå ännu fler människor, få dem att reagera och 
reflektera och dessutom få dem att själva skapa sin egen delaktighet i museet. 

I Helsingborg producerades mellan 2004 och 2006 utställningen Odens 
öga. Detta kommer från ett helt unikt projekt som knyter samman många olika 
discipliner för att försöka skapa en nyare, sannare bild av det förkristna 
Norden. Tillsammans med Dunkers kulturhus producerade man således en 
utställning för att radera de generaliserande bilder av vikingen som härskar. 
Resultatet är en utställning som istället för bilder av hjälmbeklädda, skäggiga 
män består av texter, tankar och ifrågasättande. Genom att kräva något av 
besökaren ger Odens öga tillbaka större förståelse och djupare insikter om 
”vikingen”, människor i vår samtid och oss själva. Om vi inte ens kan veta hur 
våra grannar tänker, hur kan vi då förutsätta att människor för tusen år sedan 
kände? Odens öga är en viktig och relevant utställning eftersom den tar upp 
frågor om identitet och framhäver en att kultur sällan är monokulturell. Den är 
också väsentlig eftersom den visar att utställningar som kräver något faktiskt 
går att producera, kan bli uppskattade och är av högsta vikt om museet vill 
överleva. 

Fler museer borde våga kräva något av besökaren. Om man fortsätter att 
producera meningslösa och ytliga utställningar öka snarare än minskas 
segregationen eftersom ingen leds framåt. Museet kan öka besökarens 
kulturella kapital men man måste ta ställning och visa att museet tillhör oss 
alla. Dock får museerna inte försöka verka för populistisk och göra 
utställningar som man tror att besökarna vill ha. Då spelar museet bort sina 
kort, det är trots allt museiarbetarna som sitter inne med kunskapen och som 
ska erbjuda besökarna det de inte ens visste existerade – inte bara det de redan 
är vana vid. 

Trots allt prat om lärande och intresseskapande får det heller inte glömmas 
att museet faktiskt inte bara ska vara en läroplats utan i allra högsta grad även 
en upplevelse. Glömmer museet detta kan man också räkna med att besökarna 
uteblir, hur lärande utställningar man än må göra. 
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Bilaga 1: Planritning över Odens öga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utställningen är formgiven av Mattias Lind, Per Bornstein och Mikael 
Stenqvist vid White Arkitekter AB. 

Ingång vid Slussen. Tanken är att besökaren sedan går vidare till Ett 
mytologiskt universum, rör sig medurs genom salen och slutar vid Återbruket.  
Källa: ”Planritning över Odens öga” I: Odens öga – mellan människor och makter i det 
förkristna Norden, red. Anders Andrén och Peter Carelli, Skrifter 6/Stadshistoriska 
avdelningen, Dunkers kulturhus, Helsingborg, 2006, s. 25. 
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