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Kapitel I 
 

Inledning 
 
Syfte 
Jag valde detta ämne därför att jag under min utbildning i konstvetenskap läst 
litteratur om konst och om konstpedagogik, och när jag sedermera började arbeta 
som pedagog på Göteborgs Konstmuseum lade jag märke till en förskjutning mellan 
praktik och teori. Förskjutningen ligger i att inom ämnet konstvetenskap lyfts 
konstverket upp och inom konstpedagogik lägger man fokus på publiken. På museet 
skulle dessa förenas, men förenas verkligen konstverk och publik? Det är detta jag 
bland annat söker svar på genom mina egna fältstudier på Göteborgs Konstmuseum. 
Min koppling till ämnet faller sig därför naturlig då den frågeställning som jag arbetar 
med aktualiseras i mitt arbete varje dag. 
 
Frågeställning 
Jag menar att det finns ett konstpedagogiskt dilemma. Konstpedagogen står mellan 
konstverket och besökaren som vägledare i ett försök att hjälpa betraktaren att finna 
en jämvikt mellan diskussion, tolkning och fokus på bilden. Om museibesökarna ska 
kunna få utgå ifrån sin befintliga kunskap kommer det att flytta fokus ifrån konstverket 
och dess budskap till besökarens tankar kring en egen identitet. Om man å andra 
sidan låter konstverken ”tala för sig själva” kan besökarna uppleva distans och 
oförståelse. Min frågeställning är Var tog konstverket vägen? Kommer konstverket i 
kläm mellan teori och praktik? Denna fråga är viktig för att om det är så att konst trots 
allt är sekundärt värderat jämfört med dialog och diskussion så försvinner i 
förlängningen det berättigande som konst haft på konstmuseum. Varför skall konst 
kosta pengar och ta plats om diskussionen är viktigare och kan ta plats var som helst 
med lättillgängliga kopior? Betyder det något att uppleva konst i original? 
 
Forskningsöversikt 
Det har skrivits spaltmetrar med fokus på konstmuseum och barn, konstmuseum och 
skola, konstmuseum och de lägre åldrarna, handböcker för så kallad ”hands on”-
pedagogik, vuxna och konstmuseum osv. Det finns alltså mycket att välja på hos en 
stor mängd författare. Jag har lagt tyngdpunkten på Anna-Lena Lindbergs bok 
Konstpedagogikens dilemma och Eilean Hooper-Greenhills bok The Educational role 
of the museum samt Museums and the interpretation of visual culture.1 Dessutom har 
jag använt Learning from museums och The Museum Experience av John H. Falk 
och Lynn D. Dierking, Learning in museums av George E. Hein, Hands- on 
Exhibitions av Tim Caulton.2 Jag har också använt mig av en konstpedagogisk 
forskningsrapport ifrån Kulturrådet, Behövs konstpedagogiken?3 Det jag vill lyfta fram 

                                                      
** Citatet på försättsbladet är hämtat ur John Falk och Lynn Dierking, The Museum Experience (Washington: Whalesback 
books, 1992), preface ix Där i anges som källa: Curator i Louis Auchincloss`s The golden calves. 
1Anna-Lena Lindberg Konstpedagogikens dilemma (Lund: Studentlitteratur, 1991). Eilean Hooper-Greenhill The Educational 
role of the museum andra upplagan. (New York och London: Routledge, 1994) samt Museums and the interpretation of 
visual culture (New York och London: Routledge, 2000) 
2 John H Falk och Lynn D Dierking, Learning from museums (Lanham: Alta Mira Press, 2000) och The Museum Experience, 
(Washington: Whalesback Books, 1992) George E Hein., Learning in museums (New York och London: Routledge 1998) 
Samt Tim.Caulton, Hands- on Exhibitions (New York och London: Routledge, 1988) 
3 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av Konstpedagogiskt seminarium (Stockholm: Statens kulturråd, 2004) 
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i dessa skrifter är författarnas syn på pedagogik på konstmuseum. Det finns många 
litterära verk som behandlar konstpedagogik. Ett flertal har fokuserat på relationen 
museum - pedagog - publik, men inte tillnärmelsevis lika mycket uppmärksamhet har 
riktats mot relationen konstverk - publik. Tvärtom har man snarare prioriterat 
diskussionen om konstvisningar på besökares villkor och denna dialog har varit det 
vikiga redskap med vilket man låser upp föreställningar om konst. Dialogen har då 
inte handlat om besökarens möte med enskilda verk. 
 
Urval och begränsning 
Urvalet av författare och ämnets begränsning bestäms av att jag försöker reda ut 
relationen mellan pedagog, publik och konstverk på museum. Även om ett fåtal 
undantag presenteras där konstverket finns att betrakta utanför museet så skall detta 
ses i sitt sammanhang. Till exempel presenterar jag relationen konstverk, publik och 
media i ett försök att diskutera uppfattning av specifika offentliga konstverk. Jag 
kommer inte att diskutera konst och publik på gallerier. I Sverige har vi en tydlig 
uppdelning mellan konstmuseum och konstgallerier. Denna uppdelning är inte lika 
tydlig i de anglosaxiska länderna varför författarna till den anglosaxiska litteratur jag 
valt att diskutera i min text inte heller gör en tydlig uppdelning mellan konstgallerier 
och konstmuseum. Detta spelar mindre roll för denna uppsats då jag valt att ta 
hänsyn till den svenska uppdelningen av museer och gallerier. Jag väljer att 
begränsa uppsatsen till att endast diskutera museum och inte gallerier dels på grund 
av uppsatsens omfång skulle annars bli för omfattande men likaså på grund av de 
båda institutionernas olika uppdrag.  
 
Jag kommer inte att diskutera små barns museibesök och läsaren kan inte heller 
förvänta sig en diskussion som strävar efter att lösa det pedagogiska dilemmat. Jag 
kommer heller inte att ta upp museets besökfrekvens eller orsaker till bra eller dåliga 
besökssiffror annat än i undantagsfall. Jag har i min uppsats inte för avsikt att 
kartlägga konstpedagogikens historia för det är redan eminent tillrättalagt av till 
exempel Anna-Lena Lindberg. Det kan emellertid vara intressant att studera hur det 
konstpedagogiska förhållningssätt som används mer eller mindre på konstmuseum 
runt om i Sverige vuxit fram och för att förstå det måste vi gå tillbaka och studera de 
förutsättningar och förhållningssätt som varit rådande på konstmuseer i äldre tider.  
 
Metod och teori 
Jag har läst svensk och anglosaxisk litteratur som behandlar konstpedagogiska 
dilemman. Jag har valt litteratur ifrån USA och England då man där har kommit 
väldigt långt och kan ses som förebild när det gäller att behandla konstpedagogiska 
dilemman. Jag har också gjort en egen fältundersökning. För att ta reda på vad som 
eventuellt stör fokuseringen på konstverket försöker jag att ta reda på hur 
konstpedagogik fungerar på plats på konstmuseum. Min avsikt har bland annat varit 
att undersöka hur konstpedagogik fungerar genom att jag på plats på Göteborgs 
Konstmuseum i egenskap av att vara pedagog använt mig av konstpedagogik. I 
denna undersökning jämför jag hur ungdomar och vuxna behandlar och tar till sig 
innehållet i visningar av yngre respektive äldre konst. Den teoretiska frågeställning 
som jag arbetat efter i fältundersökningen är huruvida det finns ett glapp mellan 
konstteorisk pedagogik och konstpraktisk pedagogik.  
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Valda verk visas på konstmuseum 
Kanon innebär att enskilda konstnärer och konstverk från respektive tidsepok och stil 
får representera just tid, epok och stil, och har utgjort en av förutsättningarna för 
konstmuseernas arbete. Kanon, eller delar av kanon, följs av flertalet konstmuseer 
vilket innebär att en historiskt överskådlig struktur representeras och med detta 
menas att ett konstmuseum ofta skildrar verk från till exempel renässans till verk i 
nutid men även andra historiska tidsepoker och stilnedslag kan vara aktuell beroende 
på konstmuseets profil och i vilken tid museet verkar, eftersom kanon är föränderlig 
över skilda tidsperioder.  
 
De konstnärer som representeras och fokuserats på i kanon har av sin samtid och 
eftertid ansetts på ett bra sätt representera sin samtid i konstnärlig utveckling och stil. 
Många konstnärer kunde nog vara minst lika bra som de mästare som gick till 
historien och därmed inträdde kanon, men kanhända skapade de inte de kontakter 
eller de band som innebar ett upplyftande av enskilda. Kort sagt skulle man kunna 
säga att i kanon representeras ”the best of the best” även om alla konstnärer inte fick 
komma till tals. De bästa av de bästa bestämdes ofta av män. Män som satt i 
ledningen på konstakademier, i utställningsjury, arbetade som konstkritiker, 
museichefer och konstköpare. Den manliga dominansen är en av orsakerna till att 
kanon haltar ofantligt när det gäller representationen av kvinnliga mästare.  
 
Om man närmare studerar en annan kulturell genre i dag skulle dagens kulturella 
sfär kunna i musiken representeras av de artister som idag är kända. De som idag är 
kända är ju inte nödvändigtvis bäst men de har via kontakter kunnat konkurrera ut 
andra musiker och artister och därmed lyfts upp ur den grå massan av musikaliska 
utövare. Dessa musiker får i konkurrens representera sin genre precis som 
Rembrandt och Rubens fick representera sin genre under Barocken. 
Kanon har ett oomdiskuterat företräde när ett konstmuseum skall ställa ut verk ur 
konsthistorien. Detta innebär att man sällan använder sig av alternativa sätt att 
skildra konsthistoria på även om undantag förekommer. Att blanda konstnärer från 
olika epoker bara för att de överensstämmer i sina motiv är ett vågat drag hos en 
intendent men än mer vågat vore att försöka att skildra konsthistorien med okända 
konstnärers verk. Med kanon följer en kunskap som tidigare varit tillgänglig för dem 
som varit kännare av konst men som nu har spridits till allt fler människor. Dilemmat 
har då bestått i att lösgöra och sprida denna kunskap till allmänheten utan att förringa 
konsten. Hur får man folk att vilja veta något de inte visste att de ville veta?  
 
Disposition 
Jag diskuterar litteratur skriven av Anna-Lena Lindberg, FD. docent i konstvetenskap 
på Lunds Universitet. Lindbergs intresseområden rör genusfrågor, konstpedagogik 
och konst i offentlig miljö. Lindberg har bland annat skrivit Den maskulina mystiken - 
Konst, kön och modernitet, 2002 samt Konst, kön och blick - Feministiska 
bildanalyser från renässans till postmodernism, 1995, men det är Lindbergs 
doktorsavhandling i konstvetenskap, Konstpedagogikens dilemma som jag kommer 
att diskutera i denna uppsats jämte litteratur skriven av professor Eilean Hooper-
Greenhill.4 Hooper-Greenhill är en internationellt känd akademiker och författare i 
museistudier. Hennes specialistområden är konstmuseer och dess publik. Hon har 
tidigare skrivit bland annat Museum and the shaping of knowledge ,1992, och 
                                                      
4 Anna-Lena Lindberg, Den maskulina mystiken - Konst, kön och modernitet (Lund: Studentlitteratur, 2002) samt Konst, kön 
och blick - Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism (Stockholm: Norsteds förlag, 1995) 
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Museum and their visitors 1994.5 Den litteratur jag valt i denna uppsats att diskutera 
av Hooper- Greenhill är The Educational role of the museum, 1999 och Museums 
and the interpretation of visual culture, 2000. Jag diskuterar Hooper-Greenhill och 
Lindbergs ståndpunkter rörande konstpedagogik. 
 
I uppsatsens tredje kapitel fortsätter litteraturdiskussionen men perspektivet vidgas 
och utökas med andra författares syn på konstpedagogiska dilemman och deras 
resonemang om hur man kan lära sig något på museum. De författare som jag lagt 
störst tyngdpunkt på här är John, H Falk, och Lynn D. Dierking`s böcker Learning 
from museums och The Museum Experience.6 Jag diskuterar även forskning från 
författarna George E. Hein Learning in museums och Tim Caulton. Hands- on 
Exhibitions. 7Vidare fortsätter jag med att redovisa forskning ifrån Svensk 
konstpedagogiskt seminarium samlat i Konstpedagogisk forskningsrapport med titeln: 
Behövs konstpedagogiken.8 I detta kapitel återfinns också en fältundersökning gjord 
av författaren på Göteborgs Konstmuseum. En efterföljande diskussion i ett försök att 
binda ihop teori och praktik. 
 
En sammanställning av resultat återfinns i uppsatsens fjärde kapitel. I denna 
avslutande del redogörs resultat av teori och praktik genom att de teoretiska 
forskningsrapporter från författare vars böcker jag diskuterat i uppsatsen 
sammanställs med fältundersökningen på Göteborgs Konstmuseum. Uppsatsens 
disposition sammanfattas kort och uppsatsen avslutas med slutsatser samt slutord. 
 

Kapitel II 
 
Förhållningssätt till konst och publik 
 
Anna-Lena Lindberg redogör bland annat för två olika sätt till att förhålla sig till konst 
inom konstpedagogiken i sin avhandling Konstpedagogikens dilemma. Det ena 
synsättet kallas för uppfostrande hållning/synsätt med Ellen Key som den främsta 
förespråkaren och grundaren.9 Det andra synsättet kallar Lindberg för karismatisk 
hållning. 
 
Den uppfostrande hållningen inom konstpedagogiken innebär precis vad det låter 
som, nämligen att fostra det ”obildade folket” i den ”sköna konstens” uttryck. Men den 
uppfostrande hållningen utgår ifrån konstverket, och innebär inte någon förankring 
hos besökarna genom att pedagogen diskuterar med dem, utan en ganska strikt 
monolog från pedagogens sida.  
 
Konstens sköna bildspråk och uttryck samt dess historia och allegori hade under lång 
tid endast förbehållits den redan bildade massan av ekonomiskt oberoende. Denna 
grupp bestod först av kungar och sedermera adel men så småningom fick även 
                                                      
5 Eilean Hooper-Greenhill, Museum and the shaping of knowledge (London: Routledge 1992), och Museum and their visitors 
(London: Routledge 1994) 
6 John H Falk och Lynn D Dierking. Learning from museums (Lanham: Alta Mira Press, 2000) och The Museum Experience  
(Washington: Whalesback Books, 1992). 
7 George E Hein, Learning in museums  (New York och London: Routledge, 1998) samt Tim Caulton, Hands- on Exhibitions. 
(New York och London: Routledge, 1998) 
8  Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av Konstpedagogisk seminarium (Stockholm: Statens kulturråd, 2004). 
9 Ellen Key 1849-1926, Radikal reformpedagog och författare.  
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bemedlade borgare tillgång till denna kunskap. Ellen Key hade en önskan om att 
bilda alla andra också.10 Ellen Key återger i sin bok Folkbildningsarbetet ett samtal 
som handlar om en diskussion mellan två besökare på Nationalmuseum i Stockholm. 
De två diskuterar ett av de verk som de fann på museet men på grund av okunnighet 
missbedömer de verket och Ellen Keys slutsats blir då denna: 
 
… ni äro mycket mottagliga för uppfostran, och ni böra fodra denna, liksom äfven sådana ändringar i 
edra arbetsvillkor, att ni erhålla ro och rätt till en full njutning äfven av naturens och konstens 
härligheter! /…/ Och villkoret för detta är att ni lära er förstå och genom förståndet älska!11  

 
Lindberg skriver att för Ellen Key är konstverket okomplicerat och färdigt att tolka: 
 
Konstverket ännu slutet och konstförståelsen något oproblematiskt. Det finns bara en giltig tolkning 
av konstverket och den är läsbar. Följaktligen kräver delaktighet i konstkulturen en överföring av 
vetande – ”folkuppfostran”. De bildade klasserna har att dela med sig av den kultur som de har 
monopol på.12  

 

Den uppfostrande hållningen var en metod man nyttjade runt sekelskiftet, men bara 
några år efter Ellen Keys bok Folkbildningsarbetet kom ut skulle avantgardet reagera 
mot entydigheten och förvandla konstverket till öppet.13 Därmed blir det också mer 
komplicerat att lära ut konstförståelse. Modernismens intåg ställde därmed till det för 
uppfostran och läran då motiven inte alltid längre var enkelt uttydbara och därför kom 
man att ett decennium in på det nya seklet att anamma en ny hållning och denna 
kom att kallas för karismatisk hållning/synsätt. 
 
Den karismatiska hållningen lägger mycket större ansvar på besökaren/betraktaren.  
I realiteten får besökaren ta allt ansvar då den karismatiska hållningen innebär att 
konstverket ”talar för sig själv” vilket i sin tur innebär att besökaren skall öppna sig för 
konstverket som då talar om sitt budskap i egenskap av att vara budbärare för en 
dialog mellan besökare och konstnär.14 Här finns alltså varken monolog, dialog eller 
diskussion mellan besökaren och pedagogen, då pedagogen inte ens anses 
behövas.  
 
Den karismatiska hållningen återupptogs med ny kraft på 60-talet med förespråkaren 
Ulf Linde, men på teckningslärarinstitutet arbetade man också fram en ny metod.15 
Herbert Read hade stort inflytande på denna nya metodik som man kallade ”den fria 
metodiken” som kort sagt gick ut på att ge lärare en servicefunktion och överlämna 
initiativet till eleven.16 Detta ledde så småningom till att Marita Lindgren- Fridell, Carlo 
Derkerts och Jan Thomaeus utvecklade ytterligare metoder där barnens eget 
skapande kom i fokus.17 I förlängningen ledde detta barnbildskapande fokus fram till 
målarverkstäder för barn där dessa kunde ge respons på den konst de upplevde.18 

                                                      
10 Anna-Lena Lindberg, Konstpedagogikens dilemma (Lund: Studentlitteratur, 1991), s 14-15 
11 Ellen Key, Folkbildningsarbetet särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling, (Uppsala, 1906), s. 84 
12 Lindberg, s 15 
13 Ibid, s 15 
14 Ibid, s 339-342 
15 Ulf Linde, professor i konstteori. 
16 Herbert Read, författare, poet, konst- och litteraturkritiker. 
17 Lindberg, s 340 
18Marita Lindgren Fridell, konstvetare, konstpedagog och manusförfattare. Carlo Derkerts, museipedagog,på Nationalmuseet 
och Moderna museet, bildterapeut. Jan Tomaeus första bildterapeuten i Sverige. Han utarbetade bildterapi tillsammans med 
Carlo Derkerts. 
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De senmoderna traditionerna under 1970-80-tal där fokus legat på att göra 
konstpubliken aktivt medskapande i receptionen utgörs till stor del av att göra museet 
mer tillgänglig genom dels verkstäder men även uppsökande verksamhet där konst 
och konstdialoger kommer till skolor.19  
 
Samtidigt tycks den klyfta som Ellen Key talar om mellan dem som har lärt sig förstå 
konst och dem som är ”bildanalfabeter” inte ha minskat nämnvärt, trots att de 
konstpedagogiska insatserna har ökats sedan hennes tid.20 Publikundersökningar 
från konstfältet pekar åt det hållet. Pierre Bourdieu professor i sociologi och 
forskarkollegan Alan Darbel visade till exempel på 60-talet med sin stora empiriska 
undersökning att konstpubliken i sex länder på kontinenten ansåg att ”tillträdet till 
kulturens värld är ett privilegium för de bildade klasserna”.21 Svensk kulturstatistik 
från 1980-talet säger samma sak: ungefär 5 % av befolkningen går regelbundet, dvs. 
mer än fem gånger per år på konstutställningar medan nästan 70% inte går alls.22 
Högutbildade personer (personer med eftergymnasial utbildning) är mer aktiva än 
genomsnittet av befolkningen i sina kulturella vanor. De går oftare på museer och 
konstutställningar.23För konstens del leder detta till ett problem med legitimiteten. Hur 
motiverar man ödslandet av dyra pengar på något som bara roar en mindre del av 
befolkningen frågar sig Lindberg24 
 
En tredje väg att gå är att varken använda den karismatiska eller den uppfostrande 
hållningen, utan att helt enkelt utgå ifrån besökaren som en individ med varierande 
kulturell bakgrund och varierande förkunskaper. Detta synsätt tas upp hos flertalet 
författare inom ämnet idag. Lindberg skriver: 
 
Pedagogen måste vara tillräckligt modig för att släppa sin egen analysstruktur och tillräckligt skicklig 
för att strukturera analysen utifrån mottagarnas utsagor. Det är inte det enskilda konstverket, 
konstnären, genren, epoken eller företeelsen konst som är konstpedagogikens objekt utan en 
bestämd mottagare eller mottagaregrupps föreställningar om dessa ting.25  
 
Eilean Hooper-Greenhill vänder sig helt emot det uppfostrande synsättet genom att 
betona vikten av en dialog med besökarna utifrån deras kunskapsnivå, att använda 
den kunskap som finns hos besökarna. Risken är annars att pedagogen står och 
orerar, skapar en monolog av kunskap som pådyvlas en passiv massa, vilket i sin tur 
kan få till följd att pedagogen inte vet om publiken har förstått. Om publiken inte 
förstår finns det en stor risk att pedagogen skapar distans mellan sig och publiken.26  
 
Hooper-Greenhill kritiserar även den karismatiska hållningen genom att säga att det 
är en gammal men fortfarande existerande inställning hos många museichefer att 
konst talar för sig själv, att de är konstanta i sitt budskap och inte ändras. Publiken 
kan därför själva ”läsa av” budskapet. Konsten talar ett universellt språk. Detta är fel, 

                                                      
19Lindberg, s 340 f 
20 Ibid, s  340 f 
21 Pierre Bourdieu & Alan Darbel, ”Museerna och deras publik”, Konstsociologi (Lund, 1970), s 73 
22 Kulturstatistik. Verksamhet, ekonomi, kulturvanor 1980-1984, Statistiska Centralbyrån, (Stockholm, 1987), s 122, tabell 
4.6. Siffrorna gäller besök på kulturinstitutioner eller andra lokaler för kulturaktiviteter. 
23 Kulturstatistik 1987, s 152 f 
24 Lindberg, s 15 
25 Ibid, s 342  
26 Eilean Hooper-Greenhill, The educational role of the museum, (New York & London: Routledge, 1994), s 51 
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enligt Hooper-Greenhill, för även om tingesten är densamma så tolkas den olika 
beroende på den kulturella bakgrund besökaren har.27  
 
Författarna Jessica Davis och Howard Gardner skriver att konstmuseum som 
läroinstitution överväger ett fokusskifte från information som konstmuseum 
tillhandahåller till fokus på den publik som de servar. Museipedagoger inbjuds till att 
bryta upp med gamla normer och fokusera på publiken och dess behov.28    
 
Författaren Nina Jensen fortsätter resonemanget med att museilektioner/program 
måste relatera till de erfarenheter som publiken har. Om museipersonal förstår sin 
publik bättre så kan de skapa bättre lektioner som är mer relevant för publiken.29  
 
Det är genom utställningar som konstmuseum producerar och kommunicerar 
kunskap. Kunskaper, attityder och uppfattningar som studenter tar med till en visning 
måste vara den startpunkt för konstruktion som besökare behöver för att lära sig av 
det nya materialet. I utvecklingen av utställningar finns ett glapp mellan 
utställningspresentation och kunskapsnivå hos besökare.30 Utställningars syfte är att 
skapa meningsfull kommunikation genom visuella och textuella uttalanden men det 
finns ingen garanti för att detta tänkta budskap kommer att uppfattas, skriver Hooper-
Greenhill. Personliga aspekter och kopplingar överförs inte sällan på konstverk när 
besökare går med på en visning.31   
 
I slutet på 1800-talet ansåg man att en promenad genom museet i sig var en 
pedagogisk aktion som skulle innebära att besökaren kunde ta med sig ny kunskap 
hem. Stora grupper i gemensam vandring skulle inte bara ge kunskap till en stor 
grupp människor samtidigt utan även stor social gemenskap erbjöds denna grupp. 
Idag vet man att inlärning sker bäst på individuell basis, vilket innebär att man 
erkänner individens möjlighet till inlärning istället för att behandla människor som en 
stor homogen massa. 
 
På en del konstmuseer runt om i världen, skriver Hooper-Greenhill, har man 
anammat detta synsätt men hon skriver att det fortfarande är en stor majoritet av 
konstmuseum som inte erkänner eller anammar olika behov i inlärning hos besökare 
och därför inte heller stödjer en individuell inlärningspedagogik.  
 
Utbildningsteoretiker erkänner idag det faktum att elever/besökare har ett behov av 
att integreras på ett meningsfullt sätt med ny information innan informationen kan bli 
en del av deras kunskapsrepertoar. Att ignorera vad som räknas som meningsfullt för 
elev/besökare är mycket kritiskt när det gäller att skapa en inlärningsmiljö som 
erbjuder elever/besökare en hjälpande hand. Det räcker dock inte, skriver Hooper-
Greenhill, med att tillhandahålla möjlighet för besökare att röra vid eller manipulera 
ett konstverk om konceptet i konsten är för svårt för den aktuella publiken.  
 
Hooper-Greenhill skriver att pedagoger på konstmuseum är värdefulla och utgör en 
viktig del i utställningsteamet men många konstmuseum har inte alls ambitionen att 

                                                      
27 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the interpretation of visual culture, (New YORK & London: Routledge, 2000), s 49 
28 Jessica Davis & Howard Gardner, “Open windows, open doors” Journal of Museums Education 15 (1) (1990), s 12-15  
29 Nina Jensen, Children, Teenagers and adults in museums: a developmental perspective Museum News (May/June 1982)  
30 Hooper-Greenhill, 2000, s 4 
31 Ibid, s 4 
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dela med sig och låta pedagoger ingå i teamet. Just dessa museer har sällan en 
specifik publik i tankarna när utställningsarbetet påbörjas. Tvärtom blir denna 
förkunskapsnivå så pass hög att specialistkunskap i kurator nivå krävs för få tillgång 
till utställningen.32  
 
I modernismens museum var kunskap underförstått disciplinär eller sakbaserad. 
Museum liknade då historiska textböcker, konsthistorien var utställd till beskådan. I 
det postmoderna museet är specialistkunskap fortfarande en viktig del men den är 
integrerad med kunskap om den vardagliga människans besökserfarenheter och icke 
specialistkompetens. Där det modernismens museum förmedlade faktisk information 
har det postmoderna museet försökt involvera besökares känslor och fantasi.33  
 
Faktorer som påverkar valet av förhållningssätt 
 
Kulturpolitiskt perspektiv 
Det är viktigt att ett konstmuseum har en genomtänkt roll. Vilken betydelse ska 
konstmuseet ha och på vilket sätt? Vem är konstmuseet till för? Om konstmuseer 
riktar sig till alla slags besökare ska det också vara möjligt för alla att ta till sig de 
upplevelser och den kunskap som finns på konstmuseet. Men varför uteblir ofta 
besökare om de upplever att de har kunskapsbrist?  
 
Bourdieu och Darbel diskuterar frågan i sin stora undersökning om museibesökare. 
De har i sin analys av museer och dess publik kommit fram till att alla har den 
teoretiska möjligheten att betrakta museiskatter, men få har reell möjlighet att 
tillgodogöra sig de skatter som de betraktar på museum.34 Risken finns att den 
teoretiska möjligheten som låter alla ta del av konsten legitimerar en konservativ 
kulturpolitik. Så här skriver Lindberg:  
 
Skenbart finns alltså inte längre något som hindrar den som vill gå till en konsthall för att se 
utställningar. Därför kan också svensk kulturpolitik hålla fast vid de ideal som formulerades på 
kontinenten och här i landet under 1800-talets senare hälft (och som i själva verket emanerar från 
tiden för den franska revolutionen): Konsten åt folket, konst för alla.35  
 
Bourdieu och Darbel fortsätter sitt resonemang med att det är troligt att besökare 
med liten bildning i konst känner en ovärdighet eller okunnighet inför ”den legitima 
kulturens heliga universum” och att detta i sin tur ökar distansen till konsten vilket gör 
att museibesöken uteblir.36  
 
Bourdieu och Darbel resonerar vidare med att bildade har något att försvara med 
näbbar och klor och därför alltid kommer att göra det. De skriver att:  
 
… Intellektuella kommer alltid att sträva efter att maximera det kulturella fältets autonomi och öka det 
sociala värdet av sin specifika kompetens genom att försöka begränsa tillgången på den…37  
 

                                                      
32 Hooper-Greenhill, 2000, s 137 
33 Ibid, s 142 f 
34 Bourdieu & Darbel, s 73 
35 Lindberg, s 20 
36 Bourdieu & Darbel, s 80 f  
37 Nicholas Garnham & Raymond Williams, Pierre Bourdieu and the sociology of culture: an introduction, Media, Class and 
Society 1980:2, s 220 
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Konstnärers status dominerar när konstmuseer gör sina inköp. Detta styr förhållandet 
till besökare ihop med en karismatisk hållning. Författaren Peter Cornell resonerar i 
sin uppsats Den hemliga modernismen kring konstpedagogiken, eller snarare 
avsaknaden av den.38 Han skriver att: 
 
  … modernismens konstnärer gjort gemensam sak med sina allierade inom fältet för att avisa den 
oinvigda publiken. I den tidiga modernismen gick kampen som en röd tråd mot den etablerade 
museiinstitutionen och de värden de representerade.39  
 
Historik visar dock tydligt att ”konstlivets makthavare med goda skäl kan peka på att 
de har stöd i konstnärerna själva när de låter tavlorna tala för sig själva” Den 
modernistiske konstnären André Breton har dessutom uttalat detta tydligt, ”Publikens 
gillande är det första man skall fly ifrån.”40 
 
Så länge de invigda håller fast vid den intuitiva förståelsens företräde, kommer den karismatiska 
ideologin att underminera marken för konstpedagogiska upplysningssträvanden…41  
 
För konstkännare finns en balansgång mellan att skydda sina kulturella intressefält till 
att å andra sidan låta distansen minska och därmed låta besöksantalet på 
konstmuseer öka i samma takt. 
 
Att förstå konst. Dyr konst – kvalitativ konst? 
Att förstå och uppskatta konst behöver inte ha att göra med det ekonomiska värdet 
på ett konstverk, menar ekonomihistorikern Martin Gustavson. Han anser att bara för 
att köparen har kunnat köpa sig kvalitativ konst så innebär inte detta att köparen har 
kunskapen om vad så kallad god konst är.42 Gustavsson skriver i sin avhandling att 
distansen mellan konstkännarfältet och ekonomiskt oberoende konstköpare hela 
tiden upprätthålls. Detta menar han beror på att ekonomiskt oberoende ofta köper 
konst som är utpekad som god konst av konstkännarfältet men i det ögonblick 
konsten blir en handelsvara för ekonomiskt oberoende så har kännarfältet övergett 
denna konst för att söka upp ny. Lika lite som konstkännarfältet vill befatta sig med 
lekmannautsagor likt nedanstående kommentar om konstnären Gotthard Graubers 
konstverk, lika lite vill de beblanda sig med ekonomiska intressen inom konstsfären. 
 
En köpstark grupp med lekmannakunskaper tillhör inte kännarfältet. En egentligen 
obegriplig distans skapas mellan två grupperingar som behöver varandra. Den ena 
parten menar jag är konstnärer, konstkännare, konstverk och andra parten är 
betraktare (som inte tillhör kännarfältet), konstköpare (som har möjlighet att ligga rätt 
i tiden genom att förskaffa det senaste inom konsten) och ägandestatus (vilket i det 
här fallet innebär en höjning av en persons status genom att denne äger ett värdefullt 
föremål). Konstnärer måste sprida sin konst för att synas och att sprida konst genom 
att sälja originalverk har förkommit sedan mitten på 1800-talet. Även om företeelsen 
att livnära sig på sin konst är mycket äldre så har köparnas krav på att köpa 
originalverk låtit vänta på sig. Ett ännu äldre sätt att sprida konst är att samtala om 

                                                      
38 Peter Cornell, professor i konstteori och konstkritiker. 
39 Peter Cornell, Den hemliga modernismen, Innanför och utanför modernismen, (Stockholm: Gidlunds, 1979), s 100 ff 
40 Ibid, s 100 ff 
41 Lindberg, s 22  
42 www.forskardagarna.su.se/2002/ katalogen2002.pdf. På denna sida har Martin Gustavsson kort sammanfattat sin 
avhandling , Makt och smak. Sociala och politiska motsättningar på den svenska konstmarknaden 1920-1960 (Stockholm: 
Ekonomiskhistoriska institutionen, 2002)  
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den och därmed göra reklam för den. För att spridningen skall lyckas måste den 
omtalade konsten nå befolkningen och det finns knappast något bättre 
spridningsmetod än att bli omtalad i folkmun. Konstkännarfältet slår vakt om konst 
och konstnärer på ett sådant sätt att både försäljning och samtal ibland kan 
försvåras. Att konstkännarfältet vill skapa en distans för att förtydliga sin 
professionalitet må vara en sak men vad tjänar konstnärer på att deras verk inte 
förstås, talas om eller köps? 
  
Ny konst eller nya sätt att skildra konst har alltid ifrågasatts, tidigare av 
konstakademierna som tyckte att konst skulle se ut på ett speciellt traditionellt sätt för 
att vara god konst. Konstnären Monets impressionism bröt mot traditionen och 
lämnade ateljén för att fånga ljuset och våra egna sekelskiftsopponenter bröt bland 
annat mot traditionen genom att inte måla historieporträtt. Detta är goda exempel på 
konstnärer som trotsat akademiernas tycke för hur god konst skulle se ut. Idag förs 
liknande diskussioner av folk i allmänhet. Jag kommer att diskutera dagsaktuella 
exempel på detta. Det finns många exempel på hur konst på konstmuseer och även 
konst i det offentliga rummet har fått ”tala för sig själv” i så hög grad att både 
allmänheten och kritikerna har reagerat. Reaktionerna kan vara allt ifrån ilska över 
”slöseriet med skattepengar” till ett förlöjligande av konsten.   
 
Anna Lena Lindberg har ett utmärkt exempel på den kulturella konflikt som kan 
uppstå mellan ansvariga för museiutställningar och publik. Hon skriver om en 
utställning på Malmö Konsthall sommaren 1983. Konstnären bakom de verk som 
Malmö Konsthall valde att ställa ut heter Gotthard Grauber. Det var inte konstnären i 
första hand som skapade uppståndelse utan ett av hans verk, en tredimensionell 
jättekudde med måtten 400x400 cm som bar namnet: ”Farbraumkörper. Hommage á 
Tintoretto”.43 Konstverket var så stort att man var tvungen att lyfta in det takvägen i 
konsthallen med hjälp av en kran.44 Arbetarna som öppnade glastaket uttryckte sig så 
här: 
– Visserligen var jag beredd på något vansinnigt. Men lite trevligare än det här trodde jag väl ändå att 
det skulle bli. 
– Det är helt ofattbart att man får slösa kommunala pengar på sånt här. 
– Så ser det ju ut när man har festat för hårt på heltäckningsmattan.45  
 
Protesten mot att ställa ut Graubners största verk som kostat skattebetalarna 20.000 
kronor extra i transportkostnader lät inte vänta på sig och ifrågasättandet kring verket 
var snabbt i gång. Artikelförfattaren Britt-Marie Bergström öppnade sin artikel 
angående Graubners verk i Sydsvenska Dagbladet med orden:  
 
Nerspilld heltäckningsmatta, madrass eller ett fantastiskt konstverk som ger vision av rymd och 
oändlighet? En smart PR-grej blev i alla fall Gothard Graubners jättekudde när den i går lastades in 
genom Malmö Konsthalls tak.46  
 
Konst som allt för mycket liknar det man har hemma förlorar sin upphöjda position 
och liknar vardagsföremål på ett sätt som i sin tur gör att konstnären inte blir det geni 
man kanske vill att hon eller han ska vara. Det skapas en konflikt när människor 
tycker att konsten skulle kunna ha skapats av dem själva. Journalisten byter 

                                                      
43 Lindberg, s 13 f 
44 Ibid, s 13 f 
45 Ibid, s 13 
46 Ibid, s 12 
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planhalva och ställer sig på publikens sida och ifrågasätter konstverket genom att 
ställa frågor utifrån ett perspektiv som innebär att konstverket förvandlas till en 
alldaglig bruksvara.   
 
Konstmuseichefen Eje Högestätt försvarar valet av Graubners jättekudde med orden: 
”Han är ju en av de internationella stjärnorna” och ”Ju större verket är desto starkare 
blir upplevelsen för åskådaren.”47  
 
Klyftan mellan invigda konstkännare och människor utan denna specialkunskap blir 
alltför stor när verket inte förankras tydligt hos befolkningen och i pressen. I detta fall 
faller även journalisten ur sin professionella roll och blir själv en sensationssökare 
som förlöjligar verket, vilket skapar än större klyfta mellan invigda och oinvigda. 
  
Det är konstverket och konstnären som fokuseras, även i pedagogiska sammanhang, medan 
mottagaren tenderar att försvinna ur bilden.48  
 
Så här skriver Eje Högestätt i katalogen till Graubners utställning i Malmö Konsthall: 
 
”Är det här konst?” Eller ”vad är konst?” frågar sig ofta nya besökare på våra utställningar. Vi som 
visar och uttolkar blir ibland, ja ofta svaret skyldiga. Vi har ingen absolut definition att ge. Vi får kalla 
det konst, som en konstnär, en seriös bildskapare, avser vara konst.49  
 
Annelie Tuveros har i sin C-uppsats valt att jämföra två konstverk som skapar konflikt 
hos både media och invånare i Karlskrona där konstverken ställs ut.50 Ett av de 
exempel hon tar upp om konst i det offentliga rummet har konstnären Peter 
Johansson skapat. Konstverket heter Får jag lov. I detta exempel handlar protesten 
mot konstverket snarare om att människor inte upplevde sig kunna komma undan 
konstverket som i det här fallet var ett stort, rött hus som var uppställt på Stakholmen. 
Protesterna handlade också om att invånarna tyckte att detta konstverk väckte arga 
känslor och inte alls representerade Karlskrona eller Sverige.51 I detta stora, dalaröda 
hus med lika röd inredning spelades oavbrutet låten Dancing Queen av ABBA. 
Invånare fick konstverket till granne då de ifrån sitt fönster ständigt blev påminda om 
att konstverket fanns. Protesterna lät inte vänta på sig och i pressen blev detta 
konstverk förlöjligat och sågs som ett hån mot kulturen.52 
  
Ytterligare ett exempel som Tuveros behandlar handlar om ett monument i form av 
ett jättestort huvud som konstnären Ulf Rollofs har gjort. Konstverket heter Avtryck 
och konstverket är tänkt att symbolisera Karlskrona men är även tänkt att kunna 
användas som rutschkana. Konstverket finns placerad på en strand i Karlskrona. 
Även detta konstverk har blivit hånat och förlöjligat av kritiker som ställer sig på en 
eventuellt kritisk allmänhets sida. Detta konstverk är permanent till skillnad från den 
röda stugan som ingick i en vandringsutställning. I pressen kallar man konstverket för 
missfoster och torskhuvud och man diskuterar lämpligheten med ett konstverk som 

                                                      
47 Lindberg, s 17 
48 Ibid, s 17 
49 Ibid, s 17 
50 Annelie Tuveros, Som en mänsklig tår och En onaturligt röd stuga. Upplevelse och debatt om två offentliga samtidsverk i 
Karlskrona. (Högskolan på Gotland, 2006) 
51 Karlskronaflanör ”Ilsket röd stuga väcker arga känslor”, Sydöstran, 050609 (2005) 
52 Tommy Olsson, ”Ta fram den riktiga konsten”, Blekingeläns Tidning, 050708 (2005) 
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skall fungera som en nöjesattraktion för barn.53 I dessa exempel verkar det vara från 
pressens sida helt klart att detta inte skall betraktas som konst. 
 
Konstnärlig frihet och rätten att fritt få uttrycka sig flyttar bak estetiken när det gäller 
konstnärliga uttryck. Konstnärens vilja att provocera fram diskussion är vikigare än 
själva konstverket som blir ett medel snarare än en renodlad estetisk upplevelse. 
Konflikten handlar både om estetik eller avsaknad av densamma men minst lika 
mycket om politik. Nyligen har man i Göteborgs Posten diskuterat två verk som också 
kritiserats kraftigt. Det ena konstverket är Pål Hollenders Clean och det andra 
konstverket är Lars Vilks Rondellhundar.54 I de två sistnämnda exemplen Clean och 
Rondellhundar har inte diskussionen förts endast i dagspress utan även politiker har 
gett sig in i detta och sagt sina åsikter.55 I de två sistnämnda exemplen har 
yttrandefrihetens rättigheter diskuterats mer än den estetiska kvalitén som möter 
betraktarna.56 Diskussionen har dessutom i de två sistnämnda exemplen till stor del 
förts mellan konstnär, media och politiker medan det i de tre förstnämnda exemplen 
Graubers kudde, Rollofs huvud och den röda stugan Får jag lov fördes en diskussion 
mellan press och publik om konstverket. I samtliga exempel gör sig pressen lustig 
över och förlöjligar konsten. I samtliga fall ifrågasätts konstnärernas verk som konst. 
 
När den oinvigde betraktaren ser på konst och gör liknelser med en nerspilld 
heltäckningsmatta och associerar till vardagstrivialiteter ses det inte som en seriös 
analys av konstverket av den skolade betraktaren.57 Den oinvigde har helt enkelt inte 
öppnat sig inför konstverket på rätt sätt enligt den skolade betraktaren. Lindberg 
skriver att glasmästaren inte utgör något hot för konstkännarfältet då han inte tillhör 
detta, han är lekman och saknar fackkunskaper på konstvetarområdet. I 
glasmästarens utsago förmedlas ett förnekande och ett avvisande av både 
konstverket och konstkännarfältet som helhet. Detta kan förklaras genom att man tar 
hänsyn till glasmästarens associationsförmåga. Bourdieu förklarar klyftan närmare 
genom att betrakta denna klyfta ur vad som kallas habitus.58 Enligt Bourdieu innebär 
habitus:  
 
…de system av dispositioner som människor förvärvar genom att vistas i en bestämd social miljö 
(hem, skola etc.) och som sedan tillåter dem att utifrån ett litet antal principer generera de tanke- och 
handlingssätt som krävs på de olika sociala fält där de hamnar.59  
 
I alla exempel ovan skapas ett utanförskap gentemot publik eller allmänhet när ett 
konstverk inte förankras hos publiken och när publiken inte upplever sig vara 
inbjudna till att förstå. I detta skapas en distans som kommer att förstärkas för varje 
gång personen ser eller hör om konst som verkar svårförståelig eller en konstnär 
som visar en attityd med bristande förståelse för publikens önskan om att förstå och 
känna sig inbjudna.  
                                                      
53 Harald Somehagen, Blekingeläns Tidning, 020227 (2002) 
54 Malin Clausen, ”Konstverk med knark kan vara lagbrott”, GP, 070823 (2007) 
Mikael Olofsson, ”Det ser oroväckande bra ut”, GP, 070823 (2007) 
Gabriel Nyström, ”Nu gäller det att dra i Nödbromsen”, GP, 070825 (2007) 
Malin Clausen, ”Knarkkonsten sprids ut vid Stadshuset”, GP, 070825 (2007) 
55 ”Muhammed-tecknare mordhotad”, GP, 070914, 070831 (2007) 
56 Daniel Levin, ”Det enda som intresserar Vilks är konst”, GP, 070831 (2007) 
57 Lindberg, s 18 
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Besökarna och deras upplevelser 
Det räcker inte bara att fylla igen en kunskapsklyfta som man med relevant kunskap 
kan fylla för att göra sig till en kännare och frekvent museibesökare utan upplevelsen 
av ett museibesök färgar önskan/viljan att återkomma. En negativ upplevelse kan ha 
sin bakgrund i en social klyfta av att inte känna sig hemma, inte tillhöra eller 
välkomnas. Om det inte är lätt att ens för den mest nyfikne besökare att få tillträde till 
den kunskap och kompetens som eftertraktas, hur svårt är det inte då om besökaren 
känner osäkerhet och tvekan inför sitt besök? På samma sätt kommer de som 
känner sig kunniga och inbjudna få bekräftelse på detta och om konstpedagog 
saknas kommer rollerna att konserveras. 
 
För ett konstmuseum handlar det enligt dagens teoretiker inom konstpedagogik om 
att museet ska tillgodose alla besökares behov. Då behöver man ta hänsyn till både 
förkunskaper, ålder och kulturell bakgrund för att utifrån den vetskapen skapa 
utställningar som ger positiva upplevelser av museibesöket. 
 
Författaren Charles F Gunter beskriver olika besökare och hur deras upplevelser på 
konstmuseum kan vara. Han skriver att småbarnsföräldrar ofta känner sig obekväma 
men att de också känner en skyldighet gentemot sina barn att ta med dem på 
konstmuseum. Barn som tidigt besöker konstmuseum kommer att senare i livet att 
återkomma. Han beskriver också en tredelad uppdelning av befolkningen. De 
frekventa besökarna som ofta känner sig bekväma i ett museibesök, de besökare 
som ibland besöker museet, 1-2 gånger/år, samt de som aldrig besöker museet, 
ickebesökarna. De besökare som ibland besöker museet uppsöker då specifika 
utställningar och tar inte sällan med sig släkt och vänner som kommer på besök. 
Dessa besökare har mer gemensamt med ickebesökare än med frekventa besökare. 
De känner sig inte helt bekväma med att besöka museet. Ickebesökarna upplever 
ofta museet som en relikbärare av kunskap. Museet upplevs stelt och ovälkomnande. 
Dessa människor kan ofta tycka att konstmuseum är bra för barn som kan lära sig 
nya saker men upplever inte att museet har något att lära dem.60  
 
Nina Jensen menar att resultat av en undersökning gjord av Brooklyn Museum 
visade på att tonåringar saknade nyfikenhet och tillgång till en estetisk, humanistisk 
och historisk ram som kunde vara behjälplig för att få dessa ungdomar att uppskatta 
objekten i museet. De har en begränsad livserfarenhet och museipersonal utmanas 
därför att presentera lektioner som hjälper ungdomar att förstå att konst och historia 
kan få dem att förstå konstnärers tankar och känslor. Ungdomar har stort behov att 
lära sig nya saker genom metoder som kan stärka deras självkänsla och deras 
växande oberoende. De behöver respekt för sina tankar och de behöver veta att de 
blir lyssnade på i museet.61   
 
Jensen, Davis och Gardner föreslår alla att publiken får en central roll och att 
pedagogen i första hand riktar fokus på sin publik. Pedagogen skall försöka hitta 
kontaktpunkter mellan publik och konstverk genom att hjälpa elever att hitta 
identifikation med konstverket. Vuxna tar själva på sig ansvar för att hitta mening 

                                                      
60 Charles F Gunter, “Museum goers: Life-styles and learning characteristics” Museum and Universities: New Paths for 
continuing Education (Phoenix: American Council On Education, 1989) 
61 Jensen, Children, Teenagers and adults in museums: a developmental perspective, Museum News (May/June 1982) 
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med ett verk. Många olika orsaker kan dock störa den vuxnes ambition att inhämta 
ny kunskap. 
 
Det är stor skillnad på vuxna och barns inlärande och upplevelse av något nytt. Barn 
upplever att det händer något utanför dem, något externt som drabbar dem, medan 
vuxna upplever upplevelser som definition av deras individuella identitet. Vuxna å 
andra sidan är oberoende kunskapssökare som bevistar de program/lektioner som 
besvarar deras frågor, inte frågor som andra ställer. Då vuxna själva tar ansvar för 
sitt lärande förväntar de sig perfekta visningar och program på konstmuseum.62  
 
Jocelyn Dodd för en diskussion om huruvida den kunskap som förmedlas på 
konstmuseum handlar om att lära ut kunskap längre.63 Tidigare handlade visningar i 
mångt och mycket om formell inlärning men nu erbjuds så mycket mer. 
Familjelektioner, skojiga helgvisningar och annat som på sätt och vis kan ses som 
specialupplevelser på konstmuseum vid sidan av de reguljära visningarna, men som 
också blivit en allt större del av museilektionerna.  
 
Dodd fortsätter resonemanget med frågan om hur pedagogen kan definiera vad hon 
gör på sina lektioner utan att definiera vilka hon undervisar. Några kuratorer, 
fortfarande alltför många, vill få människor att tänka att konstmuseum är till för en 
liten, välunderrättad, välutbildad och välmotiverad grupp av vita intellektuella 
medelklassbesökare. Denna grupp är förhållandevis liten och det finns större grupper 
med andra behov och intresse som kanske varit negligerade alltför länge.64   
 
Att relatera museisamlingarna till de människor som besöker konstmuseum är ofta en 
uppgift lagd på kuratorn. Hooper-Greenhill skriver att satsningar på att relatera 
samlingarna till museibesökare ofta är föraktade av kuratorer. En av förklaringarna till 
detta är att man velat konservera ett synsätt där man fortsätter att prata över 
publikens huvuden. Detta kan i sin tur förklaras med att sådana försök att närma sig 
publiken inte visar kuratorns expertkompetens. Dessa attityder är inte längre 
lämpliga, skriver Hooper-Greenhill.65  
 
Hon fortsätter med frågan om vilka en utställning skapas för, en icke expertkunnig 
publik eller för konstkritiker? Hon konstaterar att på de flesta konstmuseum är svaret 
det senare. Många konstutställningar sätts upp med strikt fokus på det rykte de kan 
skapa och på den karriärs möjlighet som kan följa med utställningens rykte.66 Hooper-
Greenhill fortsätter resonemanget med att konstatera att anledningen till att 
konstutställningar görs har i de flesta fall att göra med en specifik passion hos 
kuratorn som allt som oftast kan handla om att lyfta fram en speciell konstnär, 
konststil eller epok. Det viktigaste uppdraget hos ett konstmuseum är att visa konst 
från dåtid och nutid men det är minst lika viktigt att få människor som ännu inte vet 
varför de skall bry sig intresserade av konst.67  
 

                                                      
62 Jensen, Children, Teenagers and adults in museums: a developmental perspective, Museum News (May/June 1982) 
63 Jocelyn Dodd: lektor och intendent på Nottingham museum.  
64 Jocelyn Dodd, “Whose museum is it anyway? Museum education and the community”, Journal of education in museums 
13 1992 : 31-2  
65 Hooper-Greenhill, 1994, s 263 
66 Ibid, s 265 
67 Ibid, s 265-266 
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Under 1800-talet på konstmuseum gick kommunikations- och inlärningsteorin ut på 
att besökaren skulle vara passiv under vad man kallade för förstådd kunskap, alltså 
kunskap som ansågs befäst och vedertagen. Idag måste museet spela roll av att 
vara en partner, lärare, kollega och museet måste dessutom kunna erbjuda service 
för att kunna vara kvar som ett institut som överlever den förändring som krävs.68  
 
Konstmuseets nya roll 
Museet får en ny roll varje dag då samhället ständigt förändras. I en dynamisk 
museiförändring ingår att alla som arbetar inom museet också är dynamiska och 
förankrar förändring. Jocelyn Dodd skriver att det nya museet måste vara beredd på 
att skapa ny kontakt med sina besökare genom nya medel och dessutom vara 
beredd på att hjälpa till att bygga självförtroende hos besökarna. För att möta dessa 
behov krävs att personal inom museipedagogik anammar nya kunskaper inom 
pedagogik och grupperingar i samhället.69 
 
Alla skall känna sig hemma på ett konstmuseum, inte bara den kulturella elit som nu 
gör det. När nya grupper får stärkt självförtroende börjar deras ifrågasättande öka 
och hur ofta frågar vi oss om relevansen av konstmuseum är tillräcklig för dess 
existens?70Museiobjekt är fortfarande det viktigaste på konstmuseum, skriver Dodd, 
men vilka objekt som visas, hur de integrerar med varandra och för vilka de visas är 
minst lika fundamentalt som museets objekt. 
 
Dodd beskriver att utställningsresearch inte längre bara handlar om konst och 
konstnärer utan att den minst lika mycket skall handla om vilka som är den tänkta 
målgruppen för utställningen och hur det sociala innehållet återspeglas i den 
specifika grupp som utställningen är tänkt för. Hon skriver och frågar sig hur ofta det 
ändå är på det viset att utställningar saknar adressat och istället är menad att tilltala 
en odefinierad massa.71 
 
Vi behöver utmana oss själva när vi definierar utställningar och dess målgrupper. Vi 
behöver skapa inspirerande konstmuseum istället för att skapa didaktiska 
utställningar. När museilektioner blev en möjlighet på museer var det för att möta 
skolan och dess behov av kunskap på plats. Detta har gjorts med pedagogiska och 
inspirerande visningar och i många fall har det funnits möjlighet för skolor att låna 
material. Men medan denna pedagogik vuxit sig allt starkare och lyckats 
omdefinieras i takt med skolans utveckling så har museets utställningar ofta varit 
statiska och traditionella. 
 
Museipedagoger inbjuds oftast inte att delta på möten där museiplanering diskuteras 
tvärtom har pedagogerna fått arbeta som Dodd skriver i ett ”ghetto” separat och 
avsides fundamental museiplanering.72 ”Vi pedagoger”, skriver Dodd, ”lät bli att 
insistera på att kuratorerna utvecklade sina färdigheter i att skapa utställningar som 
kunde möta publikens behov som i sin tur hade kunnat leda till en omdefiniering av 
kurator rollen och museet som utbildande enhet”.73  

                                                      
68 Hooper-Greenhill, 2000 Preface xi  
69 Dodd, 1992: 31-2 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
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Hooper-Greenhill skriver att där andra typer av museum har börjat fokusera på 
upplevelser med kvalitet för besökare har konstmuseer koncentrerat sig på 
besökarkvantitet. Om besökarantalet blir viktigare än upplevelsen hos besökaren så 
kommer upplevelsen av ett besök troligen att påverkas negativt.74  
 
Hooper-Greenhill föreslår att man, trots att hon menar att kuratorer och intendenter 
har haft tillgång till denna information, bör forska vidare och ta reda på vilka personer 
som är besökare på konstmuseum och vilka som inte är det. Vad har besökarna för 
behov och hur kan museet tillgodose detta? Praktik och policy kring både tillfälliga 
och permanenta utställningar bör förbättras för att underlätta mer positiva upplevelser 
för alla besökare.75 På många museer och gallerier behandlas publiken som 
allmänna besökare, en homogen grupp museibesökare med samma behov och 
erfarenhet. En målgrupp för utställningar saknas ofta trots att det enligt Hooper-
Greenhill är av stor vikt att alla utställningar har en målgrupp då detta gör att de 
ansvariga för utställningsidén lättare kan nå fram till den tänkta målgruppen. Lika 
viktigt är det att tillgodose behov ifrån alla samhällets olika grupper.76 De flesta i en 
konstmuseipersonal ägnar inte mycket tid och tanke åt hur utställningar kan göras 
relevanta för människor som inte kan någonting om konst.77 Detta är viktigt då det 
postmoderna museet har konkurrens av andra kultur- eller nöjesinstitutioner, skriver 
Hooper-Greenhill. Hon diskuterar varför man skall bekosta en dyr och tröttsam lång 
resa för att titta på ett original på konstmuseum när reproduktioner av mycket god 
kvalitet kan köpas på många ställen.78 
 
Sammanfattning 
  
Besökaren i fokus 
Lindberg och Hooper-Greenhill är överens om ett synsätt som innebär att museerna 
närmar sig publiken, anpassar sig till och lyssnar på deras behov. Det finns en 
kulturell kunskapsklyfta mellan besökare som inte känner konst och kännare av 
konst. Denna klyfta har Ellen Key försökt att fylla igen med sin uppfostrande hållning 
som skulle ge folket kunskap så att alla kunde tillgodogöra sig konst. Denna hållning 
fick konkurrens under sekelskiftet då den karismatiska hållningen fick mer plats, med 
undertexten att konsten talade för sig själv och inte behövde förklaras. 
Kunskapsklyftan lever ännu kvar och skapar ofta distans och irritation hos både 
konstkännare och icke konstkännare. Hos konstkännarna verkar lekmanna-
kommentarer ofta ointressanta och banala medan de som inte känner konst kan 
uppleva konst som vardagliga ting, något de kunde ha gjort själva, och slöseri med 
skattebetalarnas pengar eller bara högtravande och utestängande. 
 
Denna klyfta handlar inte bara om kunskap eller okunskap utan om ett legitimerande 
av yrkeskompetens och ett försvarande av detta kunskapsfält. Ett ”vi och dom-
syndrom”, vars effekter blir att några är de som förstår och är invigda och fler är de 
som inte förstår och är därmed oinvigda. Detta är naturligtvis inte ett tillfredställande 
scenario om man vill få den breda publiken att besöka konstmuseum och bli 
                                                      
74 Hooper-Greenhill, 1994, s 256 
75 Ibid, s 256 f 
76 Ibid, s 259 
77 Ibid, s  262 
78 Hooper-Greenhill, 2000, s 150   
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intresserade av konst och konstutställningar. Denna inställning leder till att 
konstmuseum i slutändan har ett litet antal flitiga, konstkunniga besökare och i värsta 
fall uteblir andra besökare. Detta är ju knappast något som ett konstmuseum skulle 
önska och just därför har de flesta konstmuseum någon form av pedagogisk 
verksamhet för sina besökare. Denna pedagogik kan skifta i karaktär men både 
Lindberg och Hooper-Greenhill föreslår ett närmande mellan pedagog och publik. 
Distansen måste minska och ett sätt att göra detta är att låta den kunskapsnivå som 
besökare har få råda, vilket innebär att i kontakt med besökare skall pedagogen 
använda den kunskap som dessa har och inte vara rädd för att släppa analyser och 
associationer fritt.  
 
Hooper-Greenhill menar att för den moderne museikuratorn var utställningen 
slutpunkten på dennes arbete. När utställningen var öppnad påbörjade kuratorn 
genast en ny planering för kommande utställning.79 På detta sätt arbetar många 
kuratorer även idag trots att det pedagogiska synsättet ändrats från karismatiskt med 
hänvisning till att konstverket talar för sig själv till ett synsätt präglat av centrering av 
individen i gruppen, där den enskilde och publikens samlade kunskapsnivå används.  
 
Hooper-Greenhill skriver om ett fokusskifte som innebär att publiken blir allt viktigare, 
för att inte säga den viktigaste parten i konstpedagogikens dilemma. Publikens 
upplevelser och förmåga till inlärning blir mer och mer central. Konstmuseer kan inte 
behandla publiken som en homogen grupp och pedagoger måste vara mycket mer 
lyhörda för publikens önskemål. Museet måste ta större ansvar för de utställningar 
som de förmedlar. Detta ansvar sträcker sig från konstverk till publik och däremellan 
måste en röd tråd av god pedagogik finnas. Den tänkta publiken måste tydligare 
definieras och prestige lämpar sig dåligt i detta sammanhang. En ommöblering krävs 
på museet på fler områden än i förmedlandet av kunskap av redan befintliga ting. Det 
är lämpligt att planerade utställningar har specifika målgrupper och pedagogen bör 
vara insatt ända ifrån början av planeringen. Det är enligt teoretiker som Lindberg 
och Hooper-Greenhill gammalt och förlegat att tänka sig att konst talar för sig själv 
och denna inställning har inget med det nya museet att göra. Individen och det 
individuella inlärandet måste få en central roll. Ellen Key försökte få ut kunskap från 
museet till folket. Både Lindberg och Hooper-Greenhill anser att nu måste museet 
anpassas till högst skilda behov. 
 
Jag anser att det finns ett problem med Hooper-Greenhill och Lindbergs synsätt, 
nämligen att ju mindre distansen blir till pedagog och det fria samtalet ju större blir 
distansen till konstverket som lämnas åt sitt öde i fria associationer och samtalet blir 
viktigare än konsten. Detta innebär i sin tur att kunskapen om konst inte växer. 
Snarare växer kunskapen om hur man för ett samtal och kunskapen om 
identifikationer med det egna jaget. Är det då av betydelse att överhuvudtaget 
handha originalkonst och behöver man konstmuseum överhuvudtaget? 
 
Konst och dess historia har sedan slutet på 1700-talet inspirerat till ett skapande av 
ett statligt museum.80 Det tidiga museet hade stora brister i sin skildring av 
världshistorien.81 1841 genomfördes i Kongliga museet den första historiska 
                                                      
79 Hooper-Greenhill, 2000, s 136 
80 Solfrid Söderlind, ”Konsthistoria på museerna” 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige (Stockholm: Raster Förlag, 
2000), s 43 
81 Ibid, s 44 
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utställningen över svensk konst.82Samlandet av konst på museer har sedan bara 
fortsatt och strävan har varit att berätta nationell och internationell konsthistoria i den 
mån det är möjligt. Konsthistorien på museum är viktig då den bekräftar vår historia 
och ger oss ett tidsperspektiv för att bättre kunna förstå vår egen tid och existens. Vid 
ett besök på konstmuseum kan besökaren komma nära ett originalverk, vilket i sin tur 
innebär att besökaren kan uppleva sig närmare konstnären som har målat just det 
motiv med färg och form som besökaren ser på konstverket och inte en färg och form 
multipelt kopierad. Avståndet mellan besökare och konstnär minskar då betraktaren 
står alldeles nära det originalverk som konstnären gjort, som om betraktaren vore i 
samma rum som konstnären. Inlevelsen i en annan tid kan kännas mer påtaglig.  
 

Kapitel III 
 

Konstpedagogiken och konstpedagogen 
 
Konstpedagogens yrkesroll på museum 
Första delen av detta kapitel är en sammanfattning av den utvärdering som gjordes 
efter Kulturrådets konstpedagogiska seminarier 2002-2003.83 
 
För att nuvarande verksamheter ska hållas levande och föränderliga, vitala, menar 
man från Kulturrådet att det är viktigt med fortbildning av verksamma 
konstpedagoger. Detta bidrar också till att stärka professionen.  Som det är nu 
saknar denna yrkesgrupp en gemensam utbildningsgrund.84 Detta gör att gruppen 
inte är så klart definierad vilket i sin tur bidrar till att konstpedagogerna har en relativt 
svag position på museerna. Deras kompetens används inte fullt ut eftersom 
konstpedagogernas möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och struktur ofta är 
begränsad. Dessutom råder ofta av tradition en hierarki som värderar forskning och 
utställningsarbete högre än tolkning och förmedling. Man menar från Kulturrådet att: 
 
…stärka konstpedagogernas position inom organisationerna och integrera deras kompetensområde i 
samtliga av verksamhetens funktioner bör därför ses som en förutsättning för en framtida utveckling av 
museer och konsthallar.85   
 
Konstpedagoger kommer ofta med kreativa, nya, och av publiken uppskattade 
program. Man menar att det är viktigt med måldokument för att arbetet ska kunna 
utvärderas och därmed utvecklas. Ofta lockar de pedagogiska programmen många 
besökare till museerna, men verksamheterna saknar ofta klart definierade 
målsättningar. Detta hänger ihop med att konstpedagogernas arbete inte är 
integrerat med övrig verksamhet på museet, till exempel planering av utställningar. 
Deltagare på seminariet ansåg bland annat att kurator rollen bör integreras med den 

                                                      
82 Solfrid Söderlind, ”Konsthistoria på museerna” 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige (Stockholm: Raster Förlag, 
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konstpedagogiska rollen samt att kunskaper rörande konst och pedagogik ständigt 
måste hållas aktuella för att man skall kunna utvecklas som konstpedagog. Deltagare 
hade även önskemål om att få ta del av hur man arbetar i och hur projektarbete läggs 
upp. En röst ifrån seminariet uttryckte sig så här:    
 
Ibland tenderar pedagogiken att bli något som läggs till verksamheten istället för att från början 
genomsyra den.86  
 
Samarbete i organisationen  
Behov av vidareutbildning för redan verksamma konstpedagoger uttrycktes vara 
nödvändigt och man önskade större samarbete med konstnärer. En 
seminariebesökare uttryckte sig så här: 
 
En fråga vi varit inne på och som vore intressant att diskutera med konstnärer är den respekt en 
konstnär ofta får på en institution – att man som konstpedagog ofta trippar runt, känner sig i vägen – 
fast man bara försöker att göra sitt jobb och skaffa sig information om konstnär och verk.”87  
 
Om inte konstnärerna förhåller sig till den pedagogiska aspekten av konsten försvåras institutionernas 
arbete.88 
 
Man menade att både konstnärer och konstpedagoger borde ha ett gemensamt 
intresse för konstruktiv dialog om hur spridning av kunskap om bildkonstnärliga 
uttryck kan optimeras.89 Under seminarierna diskuterades vikten av att länken mellan 
kurator och konstpedagog upprättas i ett så tidigt skede som möjligt i arbetet med en 
utställning. Man menade att kuratorn är länken mellan konstnären/verket och 
institutionen medan konstpedagogen är länken mellan institutionen, konstverket och 
publiken. Många kreativa lösningar skulle kunna uppnås genom att upprätthålla den 
röda tråden hela vägen från konstnär till publik.90   
 
Några deltagare tycker att det optimala vore att ingå i team utan hierarki. Ett jämlikt 
samarbete med intendenter och kuratorer vid utställningsproduktioner behövs. Ett 
sådant samarbete kräver en tydlig yrkesroll utan ett ”allt i allo-epitet”.91    
 
Man diskuterade att det är alltför få människor som kommer till museer och som 
därmed får tillgång till de möten som är tänkta att ske mellan publiken och den 
visuella kulturen och bland dem som väl kommer uppfattar många mötena som inte 
tillräckligt berikande för att återkomma. På seminariet har man pekat på många 
lösningar, ofta med hjälp av fallstudier och exempel från framför allt England.92 Man 
menar att beslutsfattare på institutionen måste prioritera konstpedagogiken högt och 
att alla arbetande på institutionen måste jobba gemensamt kring detta och att ett gott 
resultat måste vara det gemensamma målet:  
  
Vad är god pedagogik? God pedagogik bör vara verksam inom alla områden av en konstinstitutions 
arbetsfält. Det kan alltså inte enbart vara konstpedagogens uppgift att sörja för detta. Däremot kan 

                                                      
86 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium. (Statens kulturråd, 2004, s 30 
87 Ibid, s 32 
88 Ibid, s 31 
89 Ibid, s 85 
90 Ibid, s 35 
91 Ibid, s 78 
92 Ibid, s 79 
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konstpedagogen i sin professionalitet ha god inblick i och medverka till att koordinera verksamheter till 
en god pedagogisk helhet. 93 
 
Konstpedagogen måste också handskas med att det till exempel bland vissa 
bildkonstnärer ses som oförenligt med ”konst” och ”pedagogik”. Där behövs 
konstpedagogen för att överbrygga detta. 
 
I retoriken möter man ofta påståenden om att man ska akta sig för att göra konsten pedagogisk, att 
konst inte ska ’skriva någon på näsan’, att konst är mystisk och blir den alltför tydlig blir det inte längre 
konst.94  
 
Utställningssalar som inte bjuder in publiken utan tvärt om stöter bort den med kala 
väggar utan information i enlighet med modernismens idé om att inget fick störa 
konsten möter troligen litet motstånd hos konstkännare men desto större motstånd 
hos dem som inte känner konst.95  
 
Även om andelen besökare inom denna kategori är ganska marginell, ges den ofta ett stort inflytande i 
utställningssammanhang. 
 
En devis kan vara att inte bara ställa ut för kritiken utan också för publiken, utan att ställa sig in hos 
varken kritik eller publik. 96  
 
På seminarierna var man överens om att konstpedagoger och andra i kultur- och 
lärosektorn är i stort behov av konstpedagogisk vidareutbildning. Detta gäller även 
dem som har många år inom museiinstitutionen.97   
 
Förutsättningar för besökares förståelse 
Det har gjorts undersökningar för att ta reda på vad pedagogen spelar för roll. John H 
Falk och Lynn D, Dierking skriver om en undersökning ”Art around the corner” där 
man låtit elever i högstadieålder beskriva konstverk.98 Studenterna var uppdelade i 
två grupper där den ena gruppen (grupp 1) låtits ingå i ett program där studenterna 
uppmanats att diskutera konst, de har fått öva på hur en diskussion och dialog kring 
ett verk kan te sig. De har även fått praktisera på konstmuseum och därmed tagit del 
av museets olika avdelningar och dess funktioner. 
 
Den andra gruppen (grupp 2) var en kontrollgrupp som inte tog del av programmet. 
Resultatet av denna undersökning visar att grupp1 använder en rik och detaljerad 
vokabulär när de beskriver målningar inte sällan pratar de även om konstnärens 
eventuella intentioner. Deras kamrater som inte deltog i programmet talade sällan om 
konstnärsintentioner och de hade svårt att ge ett starkt stöd för sina tolkningar som 
istället blev vaga och generella och relaterade inte alls till konstverket. Grupp ett och 
två är kompatibla på alla sätt skriver Falk vilket ger ett intressant utslag för hur både 
intresse för konst men även hur vokabulär och analysförmåga växer hos de elever 
som får tillgång till museet och den kunskap som förmedlas på museum.99  

                                                      
93 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium. Statens kulturråd, 2004, s 80 
94 Ibid, s 80 
95 Ibid, s 81 
96 Ibid, s 81 
97 Ibid, s 82 f 
98 Lynn D Dierking: assisterande professor på universitetet i Maryland Adjunkt på Museiutbildningsprogram på George 
Washington Universitet. John H Falk: professor Smithson Office of educational staff. President SLI, Annapolis, Maryland. 
99 John H Falk & Lynn D Dierking. Learning from museums (Lanham: Alta Mira Press, 2000), s 65 ff   
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Att lära sig lära 
Tim Caulton skriver i sin bok Hands on exhibitions att det traditionella museet förr 
hade monopol på besöksmarknaden och att det inte fanns någon anledning för 
kuratorn att ta allt för mycket hänsyn till besökarnas behov.100 Vad som däremot var 
av största vikt var konstverken och hänsyn till konstverkens säkerhet. Den första 
generationen museum var objektcentrerade och fokuserade på formelundervisning. 
Målgrupper definierades sällan utan besökare talades ofta om i termer som 
allmänbesökare. Museets succé mättes i presskritik och i publikantal. Temaparker å 
andra sidan har besökarens välbefinnande som högsta mål men i både det 
traditionella museet och i temaparker menar Caulton att besökaren är passiv och för 
båda dessa instanser verkar utbildning och underhållning vara varandras 
motsatser.101 
  
George E Hein anser att fokusering på besökare och deras upplevelse och förståelse 
är den bästa vägen man kan ta för att utveckla utställningar och program.102 
Besökaren ges möjlighet att växa och lära samtidigt som konsten belyses.103 Utan att 
ta reda på hur människor tar till sig kunskap så är det inte möjligt att utveckla en 
sammanhängande utbildningspolicy, skriver Hein. Han fortsätter med att 
argumentera om att det till och med är rimligt att säga att utlärande inte är nödvändigt 
för inlärande.104 
  
Undersökningar visar att besökare spenderar väldigt kort tid (några sekunder) vid 
enskilda konstverk och att de sällan läser text uppsatt vid konstverken samt att de 
stannar upp vid mindre än hälften av konstverken som visas på en utställning. 
Uppmärksamheten hos en besökare på en utställning dalar kraftigt efter en 
halvtimma visar samma studie, enligt Hein.105 Han skriver att lärande endast kan 
uppstå när besökare kan koppla ihop vad de redan vet med vad de vid en utställning 
kan tillgå.106 Om man spenderar så lite tid vid ett konstverk utan förkunskap så vill det 
till att utställningen är mycket tydlig och att den röda tråden är självklar för att man 
skall kunna förstå utställningen. Å andra sidan kan man knappast begära att ett verk - 
oavsett vilket - skall kunna tolkas på några sekunder. Problemet måste helt enkelt 
härledas till att publiken i detta scenario inte blivit nyfikna. Utställningen skulle då 
behöva göras så tilltalande och intressant att besökare väljer att stanna längre tid vid 
varje verk. Alternativet är att söka målgrupper med förkunskaper för att undvika att 
oförståelsen cementeras. 
  
Vuxna lär sig oftast mest effektivt i en grupp som de själva har valt att ingå i. Grupper 
som karaktäriseras av diskussion, interaktion och samarbete välkomnar individen 
samtidigt som gruppen välkomnar pedagogen att kommunicera och reflektera som 
en i gruppen.107  
 
                                                      
100 Tim Caulton: författare, lektor och överintendent för museiintelligens UK 
101 Tim Caulton, Hands on exhibitions (New York & London: Routledge, 1999), s 135 
102 George E Hein: Professor emeritus Lesley University Cambridge 
103 Hein, Learning in museum (New York & London: Routledge, 1998),  s 12 f  
104 Ibid, s 16 
105 Ibid, s 138  
106 Ibid, s 152 
107 L Baldwin & S Cochrane, “Passionate and Purposeful: Adult Learning Communities” Journal of Museum Education Ed., 
15 (1) (1990), s 7-9 
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Kuratorn och pedagogen 
Alla utställningar är konstruerade av och representerar kuratorns personliga 
synsätt/perspektiv.108 De flesta som arbetar på ett konstmuseum oavsett om de är 
pedagoger, kuratorer eller designers ignorerar den sociala kontexten, skriver Falk. 
Man har oftast bra fokusering på ljus, färg, objektplacering och avläsbarhet på text 
som stödjer konstverk men inte lika bra fokusering på publiken.109   
 
En besökare kan säga ”Påminner inte den där målningen om Maine kusten?” Eller 
”Min mormor hade precis en sådan sjal.” Även om detta är frustrerande för 
professionella på konstmuseum så kommer besökare alltid att försöka förstå 
kontexten i en utställning utifrån deras egna erfarenheter. Professionella på 
konstmuseum har inte alltid detta i minne när de ställer ut verk i en ny utställning. 
Detta beror enligt författarna Falk och Dierking på att man redan har personifierat en 
egen nivå för kunskap och förståelse.110  
 
Konstmuseum skall inte tävla med eller försöka bli som Disneyland men man måste 
acceptera att man tävlar om besökares fritid och att besökares behov och 
tillfredställelse därför är viktiga. Detta har inte alltid varit prioriterat.111 För att göra 
utställningar tillgängliga bör man fokusera på hur besökare kan använda den 
kunskap som presenteras för dem i en utställning snarare än att välja vilka objekt 
som skall visas upp eller vilka idéer som presenteras. Dessa perspektiv möjliggör en 
överlappning av den klyfta som uppstått mellan besökarens och museets agenda.112  
 
Konstpedagoger har haft en långvarig roll i att tolka och tydliggöra utställningar för 
museibesökare, men tittar man tillbaka historiskt så har de blivit totalt utestängda 
ifrån utvecklingsarbetet med utställningar. Men nu har många museer för avsikt att 
tidigt ta med pedagoger i utställningsarbetet och låter dessa föreslå hur utställningar 
skall designas för att förenkla förståelse och tolkning. Detta är en positiv förankring 
mellan museum och publik, skriver Falk. Det behövs en mänsklig förankring mellan 
visningsdesign/idé och objekt, denna länk är mycket viktig för inlärning och 
förståelse.113 
 
Jag menar att Falk har en viktig poäng när han fokuserar på pedagogens medverkan 
redan på planeringsstadiet, eftersom detta troligen minskar risken för att konstverket 
ska komma bort i samtalen med besökarna på ett senare stadium. I Falks idé blir 
konstverket förankrat hos pedagogen som därmed kommer att ha en närmare och 
mer naturlig ingång till detta i sitt samtal med besökarna.  
 
Praktisk verklighet 
  
Fältundersökning från Göteborgs Konstmuseum 
Jag har valt att bygga denna fältundersökning på visningar av två olika utställningar 
som har pågått på Göteborgs Konstmuseum. Jag har valt två olika grupper av 

                                                      
108 Hein, 1998, s 178 
109 Falk, Dierking, The museum experience (Washington: Whalesback Books, 1992), s 6 
110 Falk. Dierking, 1992, s 139 
111 Ibid, s 141 
112 Ibid, s 142 
113 Ibid, s 146 
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museibesökare för att undersöka vilken betydelse ålder och förkunskaper eventuellt 
kan ha när det gäller att ta till sig eller förstå konstverken.  
 
Den ena gruppen består av högstadieelever som besöker museet klassvis under 
skoltid och den andra gruppen är vuxna som besöker museet, antingen genom att de 
deltar i en allmän visning eller som en grupp från till exempel en arbetsplats.114 Jag 
fann det intressant att undersöka högstadieungdomars sätt att tillgodogöra sig en 
visning och jämföra med hur en vuxengrupp agerar och reagerar på densamma.  
 
Den ena visningen behandlar främst den konst som finns i museets samlingar och 
heter ”Nedslag i konsthistorien”. Utställningen innefattar konst från renässans till 
nutida konst.  Den andra visningen som jag arbetat med är en tillfällig utställning som 
heter ”Konstfeminism” och den innefattade konst från 1960-talet till nutid.115Jag har 
valt dessa två visningar för att de så distinkt utmärker sig i förhållande till varandra på 
flera sätt. Den ena utställningen behandlar framför allt äldre konst och den andra 
behandlar uteslutande vår samtid. Hos besökare kan man se hur förkunskapen är 
nödvändig och behjälplig på olika sätt i den äldre och den yngre konsten. Man kan 
också se en distinkt skillnad i uppförandet hos olika åldersgrupper just i dessa två 
olika visningar.  
 
Det finns både likheter och olikheter mellan de utvalda grupperna när det handlar om 
huruvida konstverket ”försvinner” i skuggan av pedagogiken. I mina fältstudier har jag 
kommit fram till att fokusering och nyfikenhet är viktigt för upplevelsen av ett 
museibesök vare sig det handlar om ungdomar eller vuxna. Båda grupperna kan 
uppnå nya insikter och få nya upplevelser genom engagerade diskussioner kring ett 
konstverk och på samma sätt kan vuxna förlora fokus, engagemang och deltagande 
nyfikenhet och landa i uttråkning precis som deltagare i ungdomsgrupper. Å andra 
sidan har vuxna besökare i allmänhet mer förkunskaper och erfarenheter som de kan 
använda sig av i sina betraktelser av konstverken. Det kan således behövas en 
större pedagogisk insats av pedagogen för att få med sig en grupp ungdomar i dialog 
kring konstverken. Detta, har jag noterat, kan många gånger ta bort fokus ifrån själva 
konstverket och fokusera mer på ungdomarnas egna identifikationer i konsten. 
Pedagogen glider då ibland lite längre ifrån den ursprungliga tanken med konstverket 
i sina förklaringar, allt för att verkligen nå ut till publiken. Men vart tog då konstverket 
vägen? Här har vi det pedagogiska dilemmat.   
 
Förkunskaper hos besökare 
Visningen ”Nedslag i konsthistorien” behandlar bland annat den konsthistoriska 
utvecklingen, men den allmänna historieskrivningen är kärnan, vilken man utgår ifrån 
med tvärvetenskapligt åskådande.  
 

                                                      
114 Gruppen är högstadieelever och då främst åk 8. Att jag valt just högstadieelever och inte gymnasieelever eller barn i åk f-
6 har att göra med att barn upp till åk 6 är väl dokumenterade i litteraturen. Det har skrivits mindre om ungdomar i 
högstadieålder och vuxna.   
Gymnasieelever är inte heller frekvent dokumenterade men deras ritualer på ett museum binder ihop högstadium och vuxen 
publik och med detta menar jag att gymnasieelever har träffpunkter i sitt agerande både med tex. åk 8 men även vuxna 
besökare.  
115 Utställningen konstfeminism är en tillfällig vandringsutställning som har visats på Göteborgs konstmuseum under våren 
2007 (3 februari -22 april) anordnad av Dunkers Kulturhus, Liljevalchs och Riksutställningar. Ett hundratal konstnärer har 
ställt ut sina verk i denna utställning. 
 



 27

Hos ungdomsgrupperna kan förutsättningarna vara mycket olika när det gäller 
förkunskaper samt hur de har tillgång till sina förkunskaper. Ofta är de historiska 
kunskaperna ganska färska, de har kanske inte sjunkit in riktigt, hos dessa besökare, 
eftersom de är i en fas av sin skolutbildning när de just läser om historiska händelser 
och perioder. Dessutom finns det många distraktioner, såsom funderingar på den 
egna identiteten, existentiella frågor, mm, som tar fokus från de vanliga ”skolämnena” 
och gör intresseområdet relativt smalt. Till saken hör även att ungdomarna är på 
museet i skolsyfte, alltså inte nödvändigtvis helt frivilligt.  
 
Hos vuxna finns oftast ett intresse och ett eget syfte med museibesöket. De söker 
kunskap eller upplevelser. Dessutom kan man räkna med att allmänkunskaperna är 
större än hos ungdomsbesökarna, vilket ger de vuxna besökarna ett helt annat 
skelett att dels hänga upp de nya kunskaperna på, dels ställa frågor utifrån.  
 
I mina fältundersökningar har jag noterat att tillgången till förkunskaper skiljer sig 
mycket från grupp till grupp, men att den skiljer sig mest ungdomsgrupper emellan.116 
Dialogen handlar allt som oftast om samtida förutsättningar för respektive epok 
snarare än djupdykande i konstnärskap och konstverk. Detta innebär att enskilda 
konstnärer får stå modell för epoker helt i enlighet med kanon men någon djupanalys 
av konstverk är det ofta inte tal om på grund av tidsbrist. 
 
Krav på lättillgänglighet 
Från Konstmuseets sida har man behov av ett stort antal besökare av olika 
anledningar, men den ekonomiska aspekten vid god besöksfrekvens ska inte 
underskattas. Dessutom har man uppdrag från kommunen: ”Göteborgs museer 
representerar unika värden i form av samlingar och kunskap. En viktig uppgift är att 
förmedla dessa värden till unga och stimulera intresset för att lära sig mer om 
samtiden och det förflutna.”117 Dessa faktorer tillsammans gör att man på museet 
behöver nå fram till sina besökare eftersom förståelse, givande upplevelser eller nya 
kunskaper för de flesta besökare är en förutsättning för återbesök och spridning av 
ett positivt rykte. 
 
Då man på museet planerar utställningar skulle man utifrån dessa krav på en bred, 
stor publik arbeta med lättillgängliga utställningar eller med stor vägledning av 
pedagogerna. Detta skulle emellertid antingen utesluta all konst som inte verkar 
lättillgänglig, eller ge pedagogerna ett kanske alltför stort tolkningsföreträde. Detta 
kan bli ett dilemma. Museets överlevnad kräver besökare, som i sin tur kräver 
lättillgänglighet. Det finns en risk att konstverkets syfte försvinner i dessa 
sammanhang.  
 
 
 
 
 

                                                      
116 Jag har valt att inte namnge enskilda klasser utan behandlar klasserna som en gemensam grupp. Detta kan vara mycket vanskligt om man gör en 

undersökning där gruppen är studeringsobjekt och där individen lyfts upp. I min undersökning undersöker jag inte individen utan jag undersöker gruppens 

dynamik och förmåga att ta till sig och diskutera den information ett konstverk kan ge. Av hänsyn till individer i grupperna har jag därför valt att inte namnge 

grupperna. Notinformation finns att tillgå hos författaren. 

117 www.kultur.goteborg.se (klicka på verksamhet, om verksamheten) 
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Iakttagelser under visningar av ”Konstfeminism” 
Den andra utställningen jag har valt att jämföra med är som tidigare nämnts 
Konstfeminism.118 Under mina fältstudier märkte jag hur denna utställning gav upphov 
till många åsikter hos besökarna. Detta fick ofta till följd att diskussionerna blev 
många och ibland att diskussionerna tenderade att fastna bland förutfattade 
meningar och fördomar, vilket i sin tur kunde innebära att fokus flyttas från 
konstverken till en allmän samhällsdebatt. Detta gällde både vuxengrupper och 
ungdomsgrupper. Eftersom utställningen behandlade frågor som genusfrågor, 
feminism mm, blev den ett forum för helt andra förkunskaper än ”Nedslag i 
konsthistorien”. För många i exempelgrupperna handlade det till stor del om nya, 
många gånger provocerande idéer, och åsikter och värderingar tog många gånger 
fokus från själva konstverken. I ännu högre grad hos ungdomsgrupperna än hos 
vuxengrupperna, förmodligen eftersom tankarna var ännu mer färska och laddade 
hos ungdomarna.  
 
Utställningen ”Konstfeminism” krävde mycket av pedagogen då det finns många 
förutfattade meningar och värderingar. Det innebär en balansgång för pedagogen. Å 
ena sidan behöver de förutfattade meningarna och värderingarna plockas upp och 
diskuteras eftersom det var på detta som ungdomarnas eget fokus låg. Å andra sidan 
har pedagogen ett uppdrag i att försöka att få ungdomarna att inhämta nya 
kunskaper kring konstverken genom att se och göra tolkningar av konsten. 
 
Eleverna visade ofta ett stort intresse även om de inte alltid vågade diskutera 
konstverket utan förde en attitydsdiskussion istället. I en attitydsdiskussion framgår 
det vad gruppen ”skall” tycka om kvinnlighet och manlighet, homo/heterosexualitet, 
makt/maktlöshet. Detta skapade en livlig diskussion som medförde att åsikter 
vädrades, vilket i sig var helt i sin ordning, men det konstpedagogiska dilemmat här 
utgörs av att eleverna inte längre fokuserar på konstverket.  
 
Diskussionen kunde dock förgöra lika mycket som den berikade om det var så att 
självutnämnda gruppledare var labila och osäkra och därför behövde hävda sig 
genom förnekelse och förtryck. Då var det upp till konstpedagogen att styra upp 
diskussionen och åter rikta fokus mot konstverket.  
 
Det som kan vara ett problem med alltför utsvävande diskussioner eller en 
förtryckande attityd hos någon i gruppen är att sådana avbrott i instuderandet av 
konstverket kan ge ett osammanhängande intryck och risken finns att detta i sin tur 
ger en oförståelse av konsten, och en negativ inställning till konst i allmänhet. 
 
Grupperna var överlag mer positiva till ”Konstfeminism” än till ”Nedslag i 
konsthistorien”. Kanhända är igenkänningsfaktorn i samtida konst större än i äldre 

                                                      
118 Utställningen konstfeminism är en samtida utställning med anor bak till 20-talet då den feministiska kampen i Sverige 
hade sin första av tre vågor som väldigt kortfattat gick ut på att kämpa för rösträtt.  Under den andra vågen som kom på 60-
70-tal kämpade för jämlikhet mellan kvinnor och män och man förde en kamp för lika värde både här hemma i Sverige och i 
uländerna. Den tredje vågen som inträffade under 90-talet med genus och gay frågor i fokus och ämnets upptagande i 
akademin i fokus. I utställningen ställer både kvinnliga och manliga konstnärer ut sina verk även om en mycket stor majoritet 
är kvinnor. 
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konst. Distans och respekt minskar, vilket i sin tur flyttar över fokus från konstverket 
till individen.  
 
Här stämmer vuxengruppen väldigt bra överens med ungdomsgrupperna, då 
tillvägagångssättet i inledningen av visningen är densamma av exakt samma skäl. 
Fördomar måste ventileras för att man skall kunna genomföra visningen med nya och 
till viss del ”gemensamma ögon” så att man inte genom att fokusera på fördomarna 
för bort diskussionen ifrån konstverket. Faktorer som innebär att diskussionerna i 
inledningen av visningen uteblir kunde förutom blyghet också vara en vilja till politisk 
korrekthet som hindrar individer att vädra sina tankar, vilket istället kunde blockera 
intryck av konsten. 
 
Vuxengrupper kunde ofta vara försiktiga i sitt deltagande i början av visningen men 
hade i slutet ofta åsikter som de gärna ventilerade. Detta är inte så konstigt eftersom 
det ofta tar ett tag att komma underfund med vad som skildrats framför ens ögon. 
Risken med detta är att en eller flera personer går med i hela utställningen utan att 
säga någonting för att vid sista verket visa sin ilska och säga sig inte förstå varken 
konstnär eller konstverk. Detta innebär att förståelsen för konsten försvåras avsevärt. 
 
Sammanfattning av fältundersökning 
 
Jag har undersökt vad som händer under visningar av två olika utställningar. Hur tar 
besökarna till sig konsten och utställningarna? Vad har pedagogen för funktion i 
sammanhanget? Hur mycket av besökargruppens fokus läggs på själva konstverket? 
Vad beror det på att diskussionerna eventuellt handlar om annat än konstverket? 
 
Jag har använt två exempelgrupper, ungdomar 13-16 år samt vuxna, för att se hur 
dessa grupper eventuellt skiljer sig åt i visningssammanhang. Det har visat sig att 
dessa fungerar på olika sätt på grund av olika stora förkunskaper i allmänna 
historiekunskaper, förutfattade meningar, förmåga att koncentrera sig på saker 
utanför sig själva, samt rena ordningsfrågor. Alla dessa faktorer har jag sett påverkar 
en visning och därmed pedagogens roll och den slutliga upplevelsen av en 
utställning för besökaren. Jag har också noterat att det vid den ena utställningen, 
”Konstfeminism”, inte skiljer lika mycket när det gäller förkunskaper och förutfattade 
meningar. Jag har dragit slutsatsen att detta beror på att det handlar om nyare, men 
mer okänd och outforskad konst, som ingen av grupperna har vana att betrakta. 
Nyfikenheten var stor hos de båda grupperna men misstänksamheten var också 
närvarande. Respekten, och därmed distansen blev mindre. 
 
Det skall tilläggas att det naturligtvis finns grupper som är specialinlästa på olika 
områden inom konsthistoria. Det är dock inte dessa grupper jag valt att undersöka i 
min fältundersökning då dessa grupper inte tillhör normen eller den ”vanlige 
besökaren”. 
  
Ungdomarna hade också en tendens att vara mer vakna och pigga på dialog i 
utställningen ”Konstfeminism”. De svarade ofta på varandras frågor och kommentarer 
och visade sällan tecken på trötthet, något som annars kunde vara förekommande 
på ”Nedslag i konsthistorien”. Den egna identifikationen med konstverken verkade 
vara större. Det kunde under dessa visningar också förkomma ungdomar som blev 
tysta efter att någon klasskamrat fällt en kommentar som ”Måste det vara så jävla 
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feministiskt?” och pedagogens uppgift blir då att avväpna fördomarna för att kunna 
leverera en konstnärs idé och syfte som ungdomarna upplever som greppbart, 
alternativt skapa en diskussion som inbegriper att övriga elever kommer till tals, vilket 
ofta är det troliga scenariot.  
 
Problemet med denna metod är att fokus flyttas från konstverket till en diskussion 
som även tar uppmärksamhet ifrån andra konstverk. Det blir ett diskussionsforum 
kring en fördom istället för en uppfattning om den röda tråden och helheten i 
utställningen. Konstverket hamnar i skymundan. 
 
Det verkade som att de flesta besökare i vuxengrupper uppskattade utställningen 
”Konstfeminism” och uppfattade den som utmanande och intressant. Många sade sig 
ha längtat efter en politiskt utmanande utställning. I dessa grupper blev diskussioner 
bärande utan att fokus riktades bort från konstverken. Intresset riktades mot motivet 
och dess politiska budskap.   
 
Även hos vuxengrupper var det dock ganska vanligt att människor blev provocerade 
av konstverken och utställningen som helhet, även om vuxna i allmänhet upprätthöll 
ett slags politisk korrekthet. Ibland hände det dock att besökare yttrade sina känslor 
av provokationer med kommentarer som ”Hon får ju skylla sig själv att hon blir tagen 
för en man, hon ser ju ut som en!” eller ”Borde det inte vara åldersgräns på den här 
utställningen? Det här är förnedrande!”.  
 
De kommentarer som då framkom visade ju på ett engagemang och en delaktighet i 
utställningen, problemet kunde vara att väldigt många frågor haglade och svar 
begärdes av dessa personer. Jag märkte en mycket större otålighet kring 
resonemang av konstverk på ”Konstfeminism” och detta kan ju givetvis ha flera 
orsaker men en övergripande orsak kan vara att man, om pedagogen lät 
diskussionen vara öppen, inte fann sammanhang och förståelse för konsten och 
detta kunde upplevas som frustrerande av deltagare i gruppen. 
 
Det pedagogiska ansvaret 
Vilket ansvar har pedagogen att göra sig förstådd och förklara konstverken när det 
gäller vuxna besökare? Är det inte upp till vuxna besökare själva att välja att förstå 
eller välja att inte förstå? Vilket ansvar har pedagogen när det gäller att få 
ungdomsgrupper att förstå eller ta till sig konsten? Är det så viktigt att nå ut till 
publiken att pedagogen kan frångå vissa fakta för att på ett humoristiskt sätt nå sin 
publik. Eller bör konsten få tala för sig själv, ”behålla sin integritet” utan att bli 
”sönderdiskuterad” av en gruppbesökare? Skall pedagogen och därmed museet nå 
ut till varje pris? 
 
Dessa frågors svar har att göra med vilket synsätt/hållning personalen på ett 
konstmuseum har. Enligt den litteratur som jag har refererat till, där alla författare är 
eniga, skall publiken vara i fokus. Att publiken förstår är därmed det viktigaste, 
oavsett vilka medel som tillämpas. I ett karismatiskt synsätt däremot som 
förekommer på många museer är det viktigare att konsten har ett budskap som skall 
förmedlas än att alla kan förstå detta budskap. Det stora dilemmat här är att en del av 
museipersonalen använder sig av ett karismatiskt synsätt medan publiken kräver 
uppfostran. Mellan dessa parter står pedagogen med en fot i varje läger. Museet och 
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dess överlevnad kräver frekventa besökare och detta rimmar illa med den 
karismatiska hållningen men upprätthålls av den pedagogiska hållningen. 
 
Konstverket hamnar helt enkelt mellan de två olika ståndpunkterna som Lindberg 
beskrev att publiken hamnat, mellan den karismatiska hållningen och den 
pedagogiska hållningen. I Lindbergs dilemma är det publiken som kommer i kläm 
men jag menar att konstverket har fått stryka på foten till förmån för publikfokusering. 
Publikfokusering är inte alls fel. Problemet ligger inte där, utan hos museet som 
måste bestämma sig för vilken hållning man skall ha för att inte bita sig i svansen 
med en karismatisk hållning som distanserar och isolerar museet från dess publik. 
 
 

Kapitel IV 
 

Avslutande diskussion 
 
I fältundersökningen på Göteborgs Konstmuseum har jag visat att det kan uppstå ett 
glapp mellan publik och konst. Detta glapp kan vara orsakat av att en för stor distans 
skapas mellan de båda parterna i synnerhet när det gäller den yngre konsten. 
Distansen behöver inte bero på okunskap utan kan även handla om oförståelse och 
distraktion. Jag har visat att dialogen är viktig mellan pedagog och publik men att 
dialogen också kan fara iväg om distansen är för stor mellan publik och konst och 
pedagogen inte förmår binda samman de två tillräckligt tydligt. Jag har sökt visa att 
det finns likheter och olikheter i tillgodogörandet av en visning mellan vuxna och 
ungdomar och kommit fram till att den största olikheten handlar om den vuxnes 
livserfarenheter. Dessa livserfarenheter ger en större plattform för bredare 
identifikationsmöjligheter än vad som tillbjuds unga besökare. Vad som dock gäller 
båda grupper är att det finns ett krav på en tydlig röd tråd som ska löpa genom 
visningen. 
 
I de texter av Lindberg, Hooper-Greenhill och annan forskning som jag refererat till 
uttrycks en fokus inte bara på publiken utan även på utställningarna och därmed 
kuratorerna. Det går inte längre att behandla besökare som homogena grupper utan 
pedagogen och kuratorn skall gemensamt ge publiken en röd tråd som ger innehåll.  
Lindberg beskriver Ellen Keys arbete med det dåvarande pedagogiska dilemmat som 
ju gick ut på att låta folket förstå att de behövde kunskap om konst. Idag känner de 
flesta till konst i sådan utsträckning att de vet var de skall söka kunskap om de skulle 
vilja utöka den. Därmed inte sagt att alla idag känner sig välkomnade eller trivs i den 
habitus som museet erbjuder. Tvärtom är det, enligt forskning från Hooper-Greenhill, 
många människor som har upplevelser ifrån konstmuseum som antingen förminskat 
dem när de ställt frågor till museipersonal eller ignorerat dem i deras sökande efter 
information. 
 
Brist på kunskap har tidigare varit en faktor hos besökare och är väl fortfarande till 
viss del det för museet, men vad man nu har att arbeta med är det försprång som 
museipedagogiska teoretiker tillrättalagt. Med detta menar jag att författare som 
Lindberg, Hooper-Greenhill och andra forskare fokuserar på publiken i så pass hög 
grad att konstverket blir sekundärt i relation med besökare. Pedagogen skall enligt 
dessa teoretiker använda sig av den kunskap besökarna har när de kommer till 
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museet. De skall våga släppa den egna analysen och vara lyhörd för publikens 
utsago. Sådan utveckling och förändring i tillämpningen av pedagogiken i 
museiverksamheten har inte nödvändigtvis kuratorer och pedagoger gjort än. En 
orsak till detta kan vara det som Lindberg och Hooper-Greenhill beskriver i sina 
texter, nämligen att konstkännarfältet har att vinna på att inte vara helt tydliga för att 
skydda sitt fält och att det är relativt vanligt förkommande med utställningar vars 
tänkta målgrupp i första hand är kritiker.  
 
Om kuratorn direkt eller indirekt planerar och arrangerar utställningen för kritiker som 
tillhör konstkännarfältet och därmed är invigda hamnar pedagogen i en knivig 
situation, för när kritikerna har avlagt sitt besök så finns utställningen kvar att betrakta 
för oinvigda besökare med icke konstkännarblick. Den bärande tanken för invigda 
skall förklaras för oinvigda med oinvigdas egna förkunskaper. Pedagogen skall också 
fokusera på publiken och dess behov och fånga upp den enskilde besökaren. Även 
om utställningen inte har någon specifik målgrupp som till exempel kritiker så 
kvarstår dilemmat i och med att pedagoger sällan eller aldrig är med i planeringen av 
utställningar. Detta skapar ett kunskapsglapp som är svårt att fylla då pedagogen 
skall använda den befintliga kunskap som besökarna har. Konversationen och 
dialogen hålls då vanligtvis allmän och det är i detta scenario som konstverket 
försvinner till förmån för en dialog på besökares villkor. Detta var mer förkommande 
på den konstfeministiska utställningen i fältundersökningen på Göteborgs 
Konstmuseum än på visningar i samlingarna.  
 
Målgrupper och pedagogik 
Pedagogen planerar ofta målgruppsvisning utifrån redan befintlig utställning. 
Specifika målgrupper har mer att göra med ålder än något annat vilket innebär att 
kuratorns bärande tanke moduleras om för att passa olika åldrar istället för att olika 
åldrar får vara bärande i utvecklingen av olika utställningar. Det finns givetvis 
satsningar där småbarn är målgrupp men de separeras ofta ifrån de stora 
utställningarna. Ungdomar som målgrupp är inte inkluderade i vare sig 
barnutställningar eller i vuxenutställningar. Att begära att varje enskild människa alltid 
skall uppmärksammas som flera av de författare jag refererat till skriver är kanske att 
ta i för mycket när det gäller att tillmötesgå publiken men det finns ett viktigt 
ställningstagande att göra.  
 
Museet och dess personal kan inte längre blunda inför det faktum att publiken är 
nyfiken och vill veta mer, vi måste då tillmötesgå eller skapa distans. Den 
pedagogiska avdelningen på museet har arbetat med detta genom att idogt söka nå 
ut till publiken, men planering och samarbete mellan pedagoger och övrig personal 
på museum måste tillta och bli lika regelbunden och självklar som allt annat på 
museet. I rapporten ifrån seminariet av konstpedagogik tar man upp just detta 
samarbete som en viktig aspekt.  
 
Skall konstkännarfältet fortsätta att skyddas? Vem vinner på det och framför allt; har 
museet råd med detta i förlängningen? Pedagoger kan inte fortsätta att trolla med 
knäna för att få ihop en tanke som kuratorn lindat in i en utställning. Pedagoger 
måste ingå i planeringen och det är mycket förlegat att pedagoger inte deltar i 
regelbundna möten där övergripande planering görs. Genom att inte inkludera 
pedagoger vidmakthåller museet den distans mellan konst och pedagogik som 
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skapar distans till såväl publik som publikens relation till pedagogen. Detta i sin tur 
slår tillbaka på utställningen och därmed på museet.  
 
Skall konstmuseet minska distans till sin publik kan en omorganisation av 
utställningar och deras syfte komma att vara viktig. Som det är nu är museet en 
institution från 1900-talet med pedagogik ifrån 2000-talet och med 
pedagogikteoretiker från framtiden. Man måste göra ett val angående vad för slags 
konstmuseum vill man ha: gårdagens, dagens eller morgondagens museum. 
Museerna behöver framåtsträvande teoretiker med konkreta idéer som kan förändra 
museernas syn på verksamheten på ett djupare plan. Därför är det viktigt att 
teorierna kan förankras i verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Här saknas det 
en del i dagens konstpedagogiska teorier, menar jag. 
 
Jag ställer mig frågande till att teoretikerna på området för en så pass ensidig 
diskussion kring konstpedagogik och konstmuseernas synsätt kring detta. Jag anser 
att teoretikerna inte reder ut frågan kring meningen med konstmuseer och 
orginalkonst. Att hitta en diskussion där man söker en väg som bekräftar både 
besökaren samt berättigar konstmuseernas och konstverkens existens tycks vara 
svårt, man har enligt mig inte fokuserat tillräckligt mycket på detta dilemma. Det 
tjänar ingenting till att ha stora visioner om framtidens museipedagogik om man 
samtidigt glömmer eller hoppar över en av grundstenarna i verksamheten, nämligen 
konstverken.  
 
Sammanfattning och slutord 
 
I denna forskning har jag undersökt förhållandet konstverk-museum-besökare samt 
anledningar till varför förhållandet ser ut som det gör. Min arbetshypotes har varit att 
konstverket ”försvinner” till förmån för besökarnas egna, fria diskussioner.  
 
Jag har arbetat med litteratur som tar upp frågan om vilken hållning man har på 
museer vad gäller inställning till publiken och dess inflytande och behov. Som 
huvudsaklig litteratur har jag använt Konstpedagogikens dilemma av Anna-Lena 
Lindberg, The educational role of the museum och Museums and interpretation of 
visual culture av Eilean Hooper-Greenhill. Dessutom har jag använt annan litteratur 
inom samma område. Jag har även lagt tyngd på Kulturrådets utvärdering av ett 
antal seminarier för konstpedagoger.  
 
För att sätta litteraturen i ett verkligt sammanhang har jag också gjort en 
fältundersökning på Göteborgs Konstmuseum. Jag har studerat ungdomar och 
vuxnas sätt att ta till sig och uppleva konst i visningssammanhang med en pedagog. 
Jag har jämfört två olika utställningar, Nedslag i konsthistorien, som följer kanon samt 
Konstfeminism, som är en politisk utställning med samtida konst. Jag har utgått ifrån 
ett kvalitativt perspektiv där jag låtit betraktandet centreras kring hur upplevelser kan 
styra beteenden och beteenden kan styra upplevelser. Där invanda mönster som till 
exempel att inta en karismatisk hållning vid utställningsarbetet kan styra 
konstkännarfältet såväl som okunniga besökare. Detta perspektiv tillåter en mer 
subjektiv betraktelse än de traditionella förhållningssätt där objektivitet får mer 
utrymme. Det kvalitativa perspektivet ger mig utrymme att betrakta individen i sin 
omvärld och inte som i mer naturvetenskapliga traditionen isolera individen för att 
mäta en mer eller mindre given verklighet. Den tes jag arbetat efter är att det finns ett 
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glapp mellan teori och praktik i konstpedagogiken. Jag har genom att diskutera olika 
författares ståndpunkter i konstpedagogiska dilemman tagit fasta på olika teoretiska 
förslag som jag sedermera har använt mig av i diskussion av fältundersökningen på 
Göteborgs Konstmuseum. 
 
Från att historiskt ha haft en hållning på museer som innebar att endast ett fåtal 
människor var tänkta som besökare har man gått via en undervisande hållning, där 
man ansåg att folket behövde bildas och att man på bl a museer skulle ta ansvar för 
detta genom att informera och berätta för besökare om konsten. Inga förkunskaper 
krävdes, svaren fick man av pedagogen. Från detta har man sedan på sätt och vis 
återgått till den karismatiska hållningen, där konstverket talar för sig självt och 
besökarna förväntas förstå den sköna konstens universella språk. Dagens teoretiker 
inom pedagogik hävdar en nästan motsatt hållning, med publikens behov i absolut 
fokus. Publiken ska uppleva att deras kunskaper, oavsett nivå, räcker för att 
diskutera kring ett konstverk och pedagogens roll övergår mer eller mindre till att vara 
samtalsledare och om det gäller ungdomsgrupper även lite av en ordningshållare.  
 
Ett av problemen med dagens museer är att pedagogerna oftast inte är delaktiga i 
planeringen av fasta och tillfälliga utställningar. Personalen på museer arbetar inte 
som ett enat team, vilket får till följd att de olika grupperna inom museet stretar åt 
olika håll. Detta i sin tur medför att det fullständigt kan saknas en röd tråd för 
besökarna och de besökare som inte känner sig kunniga och självsäkra med konst 
får kanske en slags negativ bekräftelse på att konst är svårt att förstå eller att man 
måste vara konstvetare för att vara välkommen på konstmuseum.  
 
I utvärderingen ifrån Kulturrådets seminarier kan man läsa att konstpedagogerna 
upplever sig ha en otydlig yrkesroll, bland annat på grund av bristen på möjlighet till 
fortbildning inom konstpedagogik. Det som enligt dem dock utgör det största hindret i 
museernas utveckling är just att konstpedagogerna inte är inbjudna i processen med 
utställningar från start. För att ändå kunna tillgodose besökarnas behov av en 
vägledare och hjälpande hand för att nå förståelse får de lägga en pedagogisk filt 
över utställningens innehåll när detta redan är bestämt. 
 
Man kan se det som att museet som institution och kuratorn ofta arbetar utifrån en 
karismatisk hållning med kritiker som viktig målgrupp, medan pedagogerna många 
gånger jobbar utifrån en uppfostrande hållning och teoretikerna menar att besökarna 
ska få föra en dialog enligt sina befintliga kunskaper, även på en allmän nivå. Alla 
synsätt är berättigade utifrån sitt perspektiv, museerna gör rätt i att lyfta fram viktig 
konst och bevara gammal kunskap, de konstpedagogiska teoretikerna ser 
besökarnas behov av sammanhang och förståelse och pedagogerna förmedlar och 
fyller igen klyftan mellan utställningar och besökare, men utan ett medvetet 
samarbete haltar systemet. Detta innebär en inkonsekvens och otydlighet i 
relationerna museum-pedagog-besökare. Om museet har en alltför distanserad 
attityd till besökarna kommer dessa inte tillbaka. 
 
För att komma förbi detta dilemma behöver pedagogerna finnas med i planeringen 
och utformningen av utställningar och medverka till att det redan på tankestadiet 
planeras utställningar som har målgrupper och tänkta mål vad gäller en röd tråd av 
förståelse och nya upplevelser för besökarna. Då kommer pedagogerna på ett 
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självklart och tryggt sätt kunna vägleda, visa på möjliga tolkningar, diskutera konst 
och föra en dialog där besökarna är och känner sig delaktiga.  
 
Det finns i längden inget att vinna på att ha en skenbar tillgänglighet. Konstmuseer 
måste våga ta ställning, våga förändra och hitta en konsekvent attityd till sin 
verksamhet som genomsyrar hela organisationen. Först då kommer konstverket 
fram, först då kommer besökarna att stanna kvar vid konstverket och våga öppna sig 
för nya upptäckter och upplevelser. 
  
 
 
“Give me a fish and I eat for a day. Teach me to fish and I’ll eat forever.”119  

Kinesiskt ordspråk 

                                                      
119 Hein, 1998, s 31 
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