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Sammanfattning: 

 

 

Denna studie fokuserar på vad begreppet museipedagogik innebär, utvecklingsområden och 

ramfaktorer inom museipedagogiken. Den empiriska undersökningen består av intervjuer med 

båda parterna. De lärare som har intervjuats arbetar som F-3 lärare på två olika skolor. De 

museipedagoger som intervjuats är båda verksamma på två olika museer som är inriktade för 

barn och undervisning.  

 

Vid undersökningens gång framkom det att museipedagogerna och pedagogerna har relativt 

olika uppfattningar om begreppets innebörd. De utvecklingsområden som har 

uppmärksammats under arbetets gång är utveckling av den pedagogiska delen på museer och 

tillgängligheten av föremålen. Under undersökningens gång har tre ramfaktorer inom 

museipedagogiken bearbetats.  Dessa ramfaktorer innefattar den ekonomiska frågan, tiden och 

omgivningen.  

 

Sammanfattningsvis har denna undersökning skapat en tydligare bild av innebörden, 

utvecklingsområden och ramfaktorer inom museipedagogik.  

 

Nyckelord: museipedagogik, pedagogik, museum, tillgänglighet och ramfaktorer  
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Inledning 

Museipedagogik är ett givande och inspirerande undervisningsmedel för elever och pedagoger 

(Lumholdt 2009). På museer finns det utbildade museipedagoger som kan bidra med kunskap 

som vanliga lärare kan sakna. Därför är det intressant och viktigt att uppmärksamma ämnet 

och dess tillgångar.  Museipedagogik ger även ett slags avbrott från den regelbundna 

skolvardagen för både elever och lärare (Lumholdt 2009).  

Under min tid på lärarutbildningen har jag har aldrig hört talas om begreppet museipedagogik 

eller museipedagoger. Detta är ännu en anledning till varför det finns ett behov av att skriva 

om det för att jag tror att kunskap inom ämnet kan skapa fördelar för lärare i sin yrkesroll.  

Arbetet kommer att bestå av en granskning av pedagogers och museipedagogers syn på 

samspelet mellan skolor och museer och ramfaktorer som påverkar detta samarbete. Arbetet 

kommer även fokusera på hur detta samarbete kan förbättras och utvecklas och även vad 

museipedagogik innebär. Material till studien kommer bestå av fyra intervjuer där jag ska 

intervjua två museipedagoger och två pedagoger.  

Sammanfattningsvis önskar jag med arbetet att skapa en bild av museipedagogers respektive 

pedagogers syn på samarbetet mellan skolan och museer.   
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1. Syfte & frågeställningar  

Jag vill i detta arbete få en djupare förståelse av samspelet mellan skolan och museer. Syftet 

är att undersöka museipedagoger och pedagogers syn på samarbetet mellan museer och skolor 

genom att granska de ramfaktorer som påverkar detta samarbete. Syftet är även att undersöka 

utvecklingsområden inom museipedagogik och även vad begreppet museipedagogik innebär.  

De övergripande frågeställningar som jag har utgått ifrån i detta arbete är;  

 Vad innebär yrket museipedagog?  

 Hur förekommer samarbetet mellan skolor och museer och vilka ramfaktorer har 

inverkan på detta samarbete?  

 Vilka utvecklingsområden har den största inverkan på museipedagogik enligt 

informanterna i detta arbete?  
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2. Bakgrund 

 

Museipedagogik är ett begrepp med flera innebörder och begreppet har skildrats av olika 

forskare och författare, bland annat Berit Ljung, Elisabet Frithiof och Eva Insulander. Elisabet 

Frithiofs definition av museipedagogik innebär att museipedagogik utövas av pedagoger som 

möter besökarna i någon form av utställning eller aktivitet. Museets samlingar, känsla och 

gestaltningar används som verktyg i dessa sammanhang. Museipedagogiken skapar 

delaktighet, funktion, aktivitet och inkludering för de besökande eleverna (Frithiof 2013:13).  

 

När det kommer till professionen museipedagogik och dess utbildning kan det skilja sig åt 

genom att detta påverkas av var pedagogen är verksam (Synnestvedt 2008:23). Idag finns det 

ingen speciell utbildning för museipedagoger. De som är verksamma som museipedagoger 

har en skiftande utbildnings- och erfarenhetsbakgrund (Kulturrådet 1999:8). Konsekvenser av 

detta leder till att kunskapen och kvalitén hos museipedagoger kan variera. Det finns även 

brister på en god beskrivning av museipedagogik och museipedagoger på lärarutbildningar för 

att begreppen inte används på ett tydligt och funktionellt sätt. För att göra begreppet 

museipedagogik tydligare inom lärarutbildningar krävs det att en tydligare koppling görs 

mellan pedagogiska teorier och metoder och den kulturverksamhet där museipedagogiken 

används (Synnestvedt 2008:34). Det behövs att man inom museipedagogik tydliggör vilka 

teorier och metoder som används och vad detta stödjer sig på. Det borde skapas en bas för den 

pedagogik som används på museer som sedan kan grena ut i olika inriktningar beroende på 

vilket verksamhet den brukas i (Synnestvedt 2008:36). 

 

En viktig del i utvecklingen av museipedagogik är skolan. Skolor och museer har samarbetat 

under en längre tid och museer har spelat en stor och viktig roll i undervisningssammanhang. 

Skolan och museet kan tolkas som två olika kulturinstitutioner men med snarlikt uppdrag 

(Gustafsson 2014: 55). Men detta samarbete utvecklas och påverkas av förändringar i 

samhället. Det har till exempel skett en utveckling av läroplanen som har gjort att aktiviteter 

som inte går att knyta an till läroplanen prioriteras bort (Grut 2014:9).  
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Anledningen till denna förändring är enligt Grut att skolan har blivit allt mer mål- och 

resultatorienterad (Grut 2014:9). Grut menar att museibesök och kopplingar mellan detta och 

läroplanen kan vara svåra att skapa, men det finns många möjligheter att hämta inom 

museipedagogiken och detta måste tydliggöras. Exempelvis ger museipedagogik de 

besökande möjlighet att möta ett nytt arbetssätt som inte finns i skolan. Eleverna får möjlighet 

att använda alla sinnen, ord och bild kopplas också lättare till pragmatiska aktiviteter som till 

exempel kan vara rollspel eller tidsresor (Grut 2014:9).  Ytterligare en fördel är att skolan står 

i centrum inom museipedagogiken och museer bidrar med de kunskapsområden som museet 

bygger på (Synnestvedt 2008:22).  

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Under denna rubrik presenteras den tidigare forskningen som rör museipedagogik. Den 

tidigare forskningen inom museipedagogik innefattar en rapport gjord av Anita Synnestvedt 

(2008), en avhandling av Eva Insulander (2010) och en doktorsavhandling av Berit Ljung 

(2009).  

 

2008 författade forskaren Anita Synnestvedt en rapport vid Göteborgs Universitet. Rapportens 

syfte var att diskutera inriktningar och pedagogiska metoder som används inom 

kulturarvspedagogik. Kulturarvspedagogik är ett samlingsbegrepp där museipedagogik ingår 

(Synnestvedt 2008:7). I denna rapport tar Synnestvedt upp svårigheter kring 

kulturarvspedagogik och dess olika begrepp. Konsekvenserna av detta kan leda till att det blir 

svårigheter att skapa en god överblick vad dessa begrepp innebär. Författaren tar även upp att 

dessa oklarheter inom detta område kan skapa svårigheter för skolor vad det gäller 

användningen av kulturarvspedagogik (Synnestvedt 2008:7). I Synnestvedts rapport tas även 

olika ramar upp som används ofta inom kulturarvspedagogiken men som är svåra att 

synliggöra (Synnestvedt 2008:7). Sammanfattningsvis är författarens mål med denna rapport 

att hjälpa olika verksamheter att få större förståelse, motivera och förklara det som 

kulturarvspedagogik innefattar (Synnestvedt 2008:7).  

 

Eva Insulander är ytterligare en forskare inom museipedagogikens område. I detta arbete har 

jag valt att använda mig av en avhandling vid namn Tinget, rummet, besökaren - Om 

meningsskapande på museum av Eva Insulander. Avhandlingen syfte är att undersöka hur 
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människor frambringar och kommunicerar mening inom det lärandearenor som finns på 

museer (Insulander 2010:14). I Insulanders avhandling har hon valt ut att granska och 

undersöka två museiutställningar på Historiska museet i Stockholm. Det som författaren 

fokuserar på vid dessa granskningar är hur kunskap gestaltas vid utställningar och även hur 

besökarna kring dessa utställningar skapar en slags mening kring dem (Insulander 2010:14).  

Avhandlingen fokuserar även på ett perspektiv på lärande som har som utgångspunkt att låta 

människan omvandla och skapa semiotiska resurser i sitt lärande (Insulander 2010:14).  

 

Orsaken till att Insulander har valt att författa denna avhandling grundar sig bland annat i de 

förändringarna som skett i samhället. Insulander menar att dessa samhällsförändringar skapat 

ett förändrat förhållningssätt till expertis, auktoritet och kunskap (Insulander 2010:12). 

Insulander menar i sin avhandling att dessa förändringar även skapar en förändring av de 

utställningar som finns på museer. I dagens utställningar på museer har utställningarna börjat 

utgå från individen och dennes identitet och erfarenhet (Insulander 2010:12). Ett annat 

exempel som Insulander tar upp som ett reformerat förhållningssätt till kunskap på museer är 

att olika teman skapas för att ge historian en samtidsanknytning på museer. Konsekvenserna 

av detta leder då till att besökaren ges i och med det en möjlighet att själv skapa sitt besök 

genom utställningen och sitt lärande. Denna syn på lärande att själv kunna skapa sitt lärande 

kan enligt Insulander beskrivas som en central aspekt av lärande på museer (Insulander 

2010:12).  

 

Annan forskning som har gjorts inom detta område är en avhandling av Berit Ljung (2009). 

Avhandlingen består av en enkätundersökning där hon undersöker hur museipedagoger ser på 

sin yrkesroll. Ljung har i studien fokuserat på de museipedagoger som arbetar med historia. 

Resultatet av Ljungs avhandling visar på att museipedagogik innefattar tre centrala 

dimensioner som museipedagogik grundar sig i. Dessa tre centrala grundstenar är den 

materiella dimensionen, som innebär att museer har möjlighet att utnyttja fysiska material i 

form av föremål av olika slag. Den andra centrala delen inom museipedagogik är 

omgivningen (Ljung 2009:103). Med detta menar Ljung de miljöer som finns i samhället, att 

museer skapar verkliga omgivningar som besökaren får ta del av. Den tredje och sista handlar 

om hur uppgifterna genomförs och de saker som besökaren får göra under ett museibesök. På 

museer handlar inlärningen inte om att man ska läsa sig till kunskap utan att man får ta på 

kunskapen och genom detta göra den konkret (Ljung 2009:104).  
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Ljung tar vid ett flertal tillfällen upp begreppet experience i sin avhandling som sedan 

översätts till erfarande eller också kallat erfarenhet. Varje erfarenhet som en person erfar 

påverkar individen. Den nya erfarenheten får en betydelse genom att personen handlar eller 

reagerar på något längre fram i livet som hör ihop med det som personen har erfarit sen 

tidigare (Ljung 2009:14). Dewey menar också att erfarenheterna skapar en slags dominoeffekt 

genom att varje ny erfarenhet påverkar kommande kunskaper. De nya kunskaperna som 

personen får skapar vidgade vyer och gör att personen möjligtvis kan ändra sin åsikt inom 

något område. Ljung menar att när en person möter konst och museiföremål kan det skapa 

nya erfarenheter som kan få betydelse för personens syn på tillvaron (Ljung 2009:78). 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

 

I arbetet har begreppet ramfaktorer brukats som ett analysverktyg för att granska materialet i 

denna uppsats. Urvalet av ramfaktorer som analysverktyg grundar sig i att de har en central 

del i denna undersökning genom att det är ett begrepp som genomsyrat stora delar av 

intervjuerna med de båda parterna.   

Ramfaktorer innebär faktorer som påverkar och begränsar undervisningsprocesser. Det kan 

till exempel vara hur tiden fördelas vid undervisningstillfället, storleken på klassen, 

styrdokument, utrustning, läromedel och byggnaden där undervisningen sker (Lundgren, 

1989:233).  

Detta begrepp kommer användas som analysverktyg genom att undersöka de begränsningar 

som påverkar museipedagogiken som uppmärksammats under intervjuerna. 
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3. Metod  

Metoden som valts till detta arbete är kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är en 

forskningsmetod som ger en bild av en persons egna erfarenheter, tankar och känslor. Målet 

med kvalitativa intervjuer är att nå insikt om fakta som rör de personer man intervjuar i deras 

sociala verklighet (Dalen 2015:15). Val av metod grundar sig i att jag anser att de 

frågeställningar och syfte som arbetet bygger på kräver personers egna erfarenheter, känslor 

och tankar för att kunna få de besvarade.  

 

3.1 Genomförande och urval  
 

Intervjuerna består av två intervjuer med två pedagoger på skolor och två intervjuer med två 

museipedagoger.  

 

Presentation av pedagoger 

 

Den första museipedagogen som intervjuats är en pedagog som tidigare arbetat som lärare på 

en skola. Hen påbörjade arbetet som museipedagog för ett år sedan och är verksam på ett 

friluftsmuseum i Stockholm. Hens roll på museet är att utveckla samspelet mellan de 

besökande skolorna och museet där hen är verksam. Museipedagogen har även 

lektioner/visningar på friluftsmuseet med olika klasser och åldrar. I resultat och analysdelen 

markeras denna museipedagog med ”MP1”.  

 

Den andra museipedagogen som intervjuats till detta arbete är en pedagog som arbetat som 

museipedagog hela sin karriär och har inga tidigare erfarenheter som lärare. Hens roll på 

museet är att hålla i visningar, utveckla tillgängligheten av de olika visningarna på museet och 

att ha kontakt med skolor och olika pedagoger. Denna museipedagog är verksam på ett 

naturhistoriskt museum i Stockholm. I resultat- och analysdelen markeras denna 

museipedagog med ”MP2”.  
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Den första pedagogen som intervjuats till detta arbete är en pedagog som är verksam som 

grundskolelärare för årskurs 1-3 på en skola i Stockholm. Denna pedagog markeras med ”P1” 

i resultat- och analysdelen.  

 

Den andra pedagogen som har intervjuats till detta arbete är även en grundskolelärare för 

årskurs 1-3. Hen är även verksam på en skola i Stockholm. Denna pedagog markeras med 

”P2” i resultat- och analysdelen.  

 

Presentation av museer 

Det finns en rad olika typer av museer som exempelvis konsthistoriska, tematiska, 

frilufsmuseer och kulturhistoriska. Vid val av museum har två olika typer av museum används 

i arbetet, den första är ett friluftsmuseum och den andra är ett naturhistoriskt museum. 

Anledningen till varför två olika typer av museum valts är för att det sker olika typer av 

undervisning och de olika museerna har olika typer av pedagogiska tänk.  

 

Museipedagogik är nämligen beroende och påverkas av politiska, professionella, 

institutionella, strukturella och kulturella nivåer. Med detta menas att museipedagogik kan se 

olika ut beroende vilket samhälle det skapas i. Det finns olika ramar som styr hur ett museum 

och den pedagogiska verksamheten formas. Dessa ramar är viktiga att väga in när begreppet 

museipedagogik ska förklaras eftersom de skapar omständigheter som förändrar vad en 

museipedagog gör vid olika museer (Ljung 2009:13).  

 

Som nämns ovan styrs museer av olika ramar som påverkar hur museer är utformade. De 

museer som valts till detta arbete är ett museum som styrs av en stiftelse som i sin tur styrs av 

Kulturrådet. Det andra museet som är en stiftelse som styrs av Sveriges rikstad. Eftersom 

dessa har olika styrelser ser även deras mål och syfte med den pedagogiska verksamheten 

olika ut.  

 

Genomförande  

 

Som tidigare nämnts har fyra intervjuer ägt rum till detta arbete. Intervjuerna som har gjorts 

har varit semistrukturerade intervjuer. Innan intervjuerna har en intervjuguide skapats som en 

grund för intervjuerna (se bilaga 1 och 2).  
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En intervjuguide innehåller centrala frågor som täcker de viktigaste områdena med studien. 

Vid en semistrukturerad intervju är det extra viktigt att ha en intervjuguide (Dalen 2015:35).  

 

Intervjuerna spelades in med en diktafon och det fördes även anteckningar för att ha som stöd 

under intervjun. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter för varje pedagog. Intervjuerna gjordes i 

enrum med personen som intervjuades. Efter intervjuerna var avklarade transkriberades de 

från ljud- till textformat för att lättare kunna bearbeta innehållet i intervjuerna.  

 

Efter transkriberingen bearbetades intervjuerna genom att de jämfördes med varandra för att 

uppmärksamma paralleller och liknelser av vad som sagts av informanterna under de olika 

intervjuerna. De centrala delarna som uppmärksammades under intervjuerna skapade grunden 

för de olika underrubrikerna under varje frågeställning. Denna typ av analysverktyg bygger på 

kvalitativ analys vilket innebär att olika teman har skapats för att kunna redovisa resultaten 

(Braun & Clarke 2006:6). Analysmetoden har används som ett verktyg för att kunna 

identifiera och skapa olika teman under de övergripande frågeställningarna. Valet av 

analysmetod ter sig naturligt på grund av det begränsande urval informanter.  

 

Analysen och resultatet består av tre rubriker. Dessa rubriker bygger på de övergripande 

frågeställningarna i arbetet. Under varje frågeställning/rubrik finns olika teman som skapats 

genom intervjuerna som gjorts till undersökningen. De utdrag som används i detta arbete är 

uppdelat i museipedagoger och pedagoger. Varje pedagog har en enskild markering som 

påvisar vem som sagt vad i analysen. Dessa markeringar beskrivs under rubriken 

”Presentation av pedagogerna”.  

 

3.2 Reliabilitet och validitet 
 

Begreppet reliabilitet och validitet innebär nivån av studiens tillförlitlighet och giltighet (Bell 

2006:117). Begreppet reliabilitet innebär att denna undersökning och dess resultat är så pass 

tydligt gjord och säker att den kan upprepas av en annan forskare. Validitet innebär i vilken 

utbredning utredningen stämmer med verkligheten och även hur resultatet från studien kan 

omvandlas i andra sammanhang som fungerar i praktiken (Bell 2006:118). 
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Denna undersökning har en god validitet eftersom intervjuerna och frågeställningarna har 

skapat en god bild över hur det ser ut i verkligheten för de pedagoger som intervjuats. 

Frågeställningarna är relevanta för det som undersöks. 

 

Givet att slutsatser dras med tydlig hänvisning till den relativt lilla populationen kan även 

reliabiliteten sägas vara hög. Däremot är reliabiliteten låg om undersökningen gör anspråk på 

att dra bredare slutsatser avseende museipedagogik för hela landet. Det har endast intervjuats 

fyra pedagoger vilket leder till att tillförlitligheten blir låg genom att det inte går att dra några 

större slutsatser över hur det ser ut för alla museipedagoger och pedagoger. De slutsatser som 

kan dras är endast utifrån de parter som har intervjuats. 

 

 

3.3 Etiska överväganden 

 

Innan intervjuerna har pedagogen fått information om sitt deltagande i intervjuerna och vad 

syftet med studien är. Detta är enligt Dalen ett viktigt steg i den första kontakten att informera 

den som ska delta i studien vad intervjun går ut på. Det är även viktigt att informationen som 

förmedlas till mottagaren är väl formulerad. Uppgifterna om de deltagande i denna 

undersökning behandlas med största möjliga konfidentialitet och även deras personuppgifter 

bevaras så att obehöriga inte får tillgång till det (Dalen 2015:27).  

 

Innan intervjun har påbörjats har samtyckeskravet tillämpats vilket innebär att 

uppgiftslämnaren samtycker till intervjun. Deltagarna i intervjuerna har även haft möjlighet 

att självständigt bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta i intervjun. Under 

intervjun har de medverkande även kunnat avbryta intervjun utan negativa konsekvenser 

(Codex 2015-03-15:9).  

 

Alla uppgifter som rör uppgiftslämnarnas identiteter lagras, antecknas och avrapporteras så att 

inga obehöriga människor kan ta del av dessa uppgifter. De uppgifter som har samlats in 

under intervjuerna används enbart till vetenskapliga syften (Codex 2015-03-15:12).  

 

Sammanfattningsvis uppfyller denna metod i arbetet de forskningsetiska grundreglar som 

berör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Codex 2015-03-15:7-14). 
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4. Analys & Resultat 

I detta avsnitt redovisas analysen av den empiriska undersökningen och resultatet av 

undersökningen. Som nämns i metoden bygger denna studie på en kvalitativ analys. Under 

denna rubrik finner man tre underrubriker som är de övergripande frågeställningarna till 

arbetet. Under varje frågeställning har olika teman skapats som på ett tydligt sätt ska 

presentera analysen och resultatet av det empiriska materialet.  

 

 

4.1 Vad innebär yrket museipedagog?   

 

Innebörden av museipedagogik enligt litteraturen  

 

Begreppet museipedagogik kan definieras på många olika sätt. Nedan kommer en 

sammanfattning av vad litteraturen säger om begreppets innebörd.  

Berit Ljung har som nämns ovan författat en doktorsavhandling. I avhandlingen beskriver 

Ljung att museipedagogikens viktigaste uppgift är att göra museet tillgängligt för besökaren. 

Museipedagogik blir därför uppenbarad i mötet mellan besökare och museet genom att 

museipedagogiken gör museet tillgängligt (Ljung 2009:12). I detta möte mellan museer och 

besökare har museipedagoger en viktig roll. Det är museipedagogen som presenterar och 

tillgängliggör det museet har att erbjuda genom att på ett pedagogiskt sätt presentera detta 

(Ljung 2009:12). Museipedagogik framträder därför mest genom att pedagogen intar rollen att 

visa upp det som museet har. Med detta menar Ljung att museipedagogik inte blir 

framträdande om innehållet på olika museer inte visas upp. Besökare får alltså inte ta del av 

pedagogik på museer genom att bara besöka det. Det måste finnas någon som ”visar upp” det 

som museet har (Ljung 2009:19). 
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Insulander belyser även kunskap om begreppet museipedagogik i en av alla texter som hon 

har författat. Insulander beskriver den pedagogiska verksamheten på museer som en social 

plats där aktiviteter som skapar mening och ger ny kunskap till eleverna ur ett socialt 

perspektiv (Insulander 2010:14). Insulander lägger även vikt på gestaltningen inom 

museipedagogik. Hon menar att gestaltning är meningskapande, att de besökande eleverna på 

museer inte endast ska betraktas som konsumenter utan även producenter (Insulander 

2010:14).  

Statens Kulturråd har även skapat en artikel där innebörden av begreppet museipedagogik 

berörs. Deras beskrivning av begreppet är att museipedagogik utgår från att visa upp konkreta 

föremål på museet (Kulturrådet 1999:6).  I artikeln tas det även upp att museipedagogik är 

något mer specificerat än bara pedagogik på museer (Kulturrådet 1999:6). Det innebär också 

att man tillsammans med barnen undersöker museets föremål, bilder och miljöer (Kulturrådet 

1999:7). I deras beskrivning av begreppet museipedagogik ingår även praktiska övningar i 

undervisningen. Detta leder då till att pedagogiken på museer ska skapa möjlighet att binda 

samman det abstrakta med det konkreta och teorin med praktiken genom drama, lek- och 

dialogpedagogik (Kulturrådet 1999:7).  

Sammanfattningsvis innebär museipedagogik att förmedla kunskap och museets innehåll på 

ett skapande sätt ur ett socialt perspektiv genom tidsresor eller dramatiseringar. 

Museipedagogiken i dagens samhälle ska även formas efter den kunskapsnivå och intresse 

som konsumenterna besitter.   

 

Innebörden av museipedagogik enligt informanterna  

 

Under denna rubrik beskrivs informanternas syn och erfarenhet av begreppet museipedagogik.  

De första utdragen är från vad pedagogerna som är verksamma på skolor anser om vad 

begreppet museipedagogik innebär.  

”Det innebär att någon förutom jag själv som lärare kan visa upp och förmedla det som 

museet erbjuder på ett pedagogiskt sätt som är riktat mot elever.” (P1)  
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Här förmedlar den första pedagogen sin uppfattning av vad musikpedagogik innebär. Enligt 

hen innebär det att museipedagogiken bidrar med fakta och pedagogiks kunskap om museets 

innehåll som pedagogen själv inte behärskar på samma sätt som en museipedagog.  

Pedagogen lägger även vikt på att kunskapen ska förmedlas på ett pedagogiskt sätt som är 

riktat mot eleverna. Detta lägger även Insulander en stor vikt vid när hon gestaltar begreppet 

museipedagogik. Som beskrivs ovan benämner Insulander vikten av att kunskapen som 

förmedlas på museet är skapad och riktad efter elevernas egna erfarenheter (Insulander 

2010:12). 

Nedan beskriver den andra pedagogen sin syn på vad museipedagogik innebär; 

Museer och museipedagogik är något som förstärker det vi lär oss i skolan och om 

man har tur är det något konkret man får jobba med. Man får en upplevelse och bild 

av det man läst i boken, att det blir mer påtagligt. Eller att någon berättar om ett 

ämne som kan det bättre än jag och har flera trådar att dra i utifrån sina kunskaper 

som jag inte kommer i närheten av. (P2) 

I utdraget ovan beskriver den andra pedagogen hens uppfattning av begreppet 

museipedagogik. Hen beskriver begreppet som något som förstärker det vi lär oss i skolan. 

Pedagogen benämner även förhoppningar om att eleverna som möter museipedagogik ska få 

möjlighet att arbeta med något konkret. Detta lägger även Ljung vikt på vid sin beskrivning 

av museipedagogik. Att museerna ska skapa verkliga omgivningar som gör att inlärningen blir 

konkret (Ljung 2009:25).  

Nedan presenteras museipedagogernas beskrivning av deras syn på museipedagogik; 

Det innebär att man har som visningar av det trevliga och det som är bra, som en 

utflyktsgrej. Det är som att man får en visning av till exempel Moragården, man 

visar vad museet har. (MP1)  

Museipedagogen talar om museipedagogik som visningar. Genom att på pedagogiskt sätt 

uppvisa vad museet innehåller. Denna beskrivning av begreppet liknar en del av Ljungs 

beskrivning av begreppet. Ljung nämner i sin avhandling att besökarna måste få ta del av 

fysiska omgivningar för att kunna ta del av museets innehåll (Ljung 2009:25). Detta liknar 

museipedagogens beskrivning av begreppet ovan.  
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Nedan kommer den andra museipedagogens beskrivning av begreppet museipedagogik;  

Det handlar mycket om att förstå utställningsmediet och dra nytta och förstå att vi 

inte är en skola och att vi inte är en bok utan vi är en utställning … Så 

museipedagogik innebär mycket för mig att genom gestaltning och olika medel 

väcka ett intresse, det är museipedagogik för mig. (MP2)  

Denna museipedagogs beskrivning av museipedagogik lägger vikt vid att pedagogiken 

handlar om att dra nytta av utställningarna på museer. Detta lägger även Insulander stor vikt 

vid. Hon nämner att gestaltningen på museer skapar en slags mening av vad museet har att 

visa (Insulander 2010:14).  

Utifrån dessa utdrag från intervjuerna med de båda pedagogerna finns det tydliga olikheter 

och likheter dem emellan. De båda lärarna tar exempelvis upp vikten av att museipedagogerna 

har visningar som bidrar med fakta och kunskap som de själva saknar. Annars har alla 

informanterna till denna fråga relativt olika svar vad museipedagogik innebär.  

I jämförelse med vad litteraturen säger om begreppet finns det likheter mellan pedagogerna 

och litteraturen. Kulturrådet tar exempelvis upp vikten av att museipedagogik innebär att man 

visar upp det konkreta som museet har (Kulturrådet 1999:7). Detta påvisar även ”P2” från 

utdraget ovan. Där beskriver hen förhoppningar om att de elever som möter museipedagogik 

får arbeta med något konkret.  

Sammanfattningsvis är det svårt att ge en specifik och sammanfattande förklaring kring vad 

begreppet museipedagogik innebär. Detta skriver även Kulturrådet i sin artikel från 1999. Där 

påvisar de att museipedagogik inte har en specifik förklaring i en uppslagsbok men att det är 

något som sker i praktiken på museer (Kulturrådet 1999:6). Därför är slutsatsen av denna 

frågeställning att det inte finns ett specifikt svar på exakt vad museipedagogik innebär. Istället 

är det en typ av pedagogisk och praktisk undervisning som sker på museer med hjälp av 

kunniga pedagoger och museets omgivning.  
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4.2  Hur förekommer samarbetet mellan skolor och museer och vilka 

ramfaktorer har inverkan på detta samarbete? 
 

Som i ovanstående fråga har jag bearbetat fram teman. Under denna frågeställning bygger de 

olika temaområden på de ramfaktorer som påverkar och skapar de största hinder för att få 

museipedagogiken fungerande. I arbetet har jag valt att granska de ramfaktorer som rör både 

museipedagogerna och lärarna.  

De temaområden som bearbetats fram under denna övergripande frågeställning är, för det 

första, den ekonomiska frågan eftersom att anlita en museipedagog och gå en guidad visning 

på ett museum kostar pengar för den besökande skolan. Det andra området är tiden utifrån 

olika aspekter som tiden det tar att ta sig till olika museer och längden på de olika 

visningarna. Den sista ramfaktorn är omgivningen på ett museum, det kan ha stor inverkan på 

elevernas inlärning.  

 

Ekonomisk fråga  

 

Denna ramfaktor rör den ekonomiska delen kring museibesök. För en skola kostar det runt 

500-800 kr att besöka ett museum med en museipedagog. Denna kostnad skapar ett hinder för 

skolor att anlita en museipedagog vid museibesök.  

Nedan redovisas några kommentarer gällande den ekonomiska aspekten från lärare; 

Det är olika om vi anlitar en museipedagog eller inte, men det beror på ekonomin 

helt och hållet. Det är ju roligast att ha en museipedagog och det har jag pratat om 

här på skolan att man vill ha. Men vi har fått ganska mycket neddragningar så därför 

att det svårt att anlita en museipedagog. Det blir inte samma effekt när jag som 

lärare ska gå runt på museer med klassen som när en museipedagog gör det. Men 

som sagt det är pengarna som avgör. (P1) 

Denna pedagog tar upp den ekonomiska frågan som den största faktorn till om skolan kan 

anlita en museipedagog eller inte. Att museipedagoger kostar en peng för skolar skapar stora 

hinder för användningen av dem.  

Ja, jag försöker använda mig av det så mycket som det går men det handlar ju om en 

ekonomisk fråga, det kostar ju pengar. Men jag skulle vilja använda mig av det mer, 

men där sätter ekonomin käppar i hjulen … Det kostar alltid runt 800 kr att besöka 

ett museum med en museipedagog. Jag vet inte hur detta kan lösas men det stoppas i 

alla fall av ekonomiska orsaker. (P2)  
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Även den andra pedagogen tar upp det ekonomiska problemet och propagerar för att det är 

den faktor som styr om en museipedagog nyttjas vid museibesök. Birgitta E. Gustafsson 

skriver i kultursatsningen den Skapande skolan om hur museipedagoger har en viktig roll i 

kunskapsförmedling på museer. Museipedagoger på museer har en typ av specialkunskap 

inom det området som museet riktar sig in på (Gustafsson 2014:65). Därför kan kunskap falla 

bort om lärare besöker museer utan att anlita en museipedagog på grund av exempelvis 

ekonomiska orsaker.  

Under intervjun med ena museipedagogen diskuterades anledningen till kostnaden för en 

museipedagog. Under denna diskussion kom det fram att det finns en anledning varför det 

kostar pengar att anlita en museipedagog och den anledningen är att det blir ett sätt att utesluta 

eftersom museet inte kan ta emot hur många klasser som helst på en gång.  

Anledningen varför vi tar betalt är för att om vi skulle ha gratis så skulle vi inte 

kunna ha möjlighet att ta emot alla, det är ett sätt att utesluta. (MP2) 

Frågan som kan ställas kring denna fråga är vems ansvar det är att lösa problemet. Det är 

uppenbart att de båda informanterna som har intervjuats har uppenbarat kostnaden av att 

anlita en museipedagog som ett hinder vid ett besök. Som nämns ovan har lärare och 

pedagoger på skolorna ansvar att ge elever på skolor kunskap om kulturlivet och då bland 

annat museer (Gustavsson 2014:57). Men om det är så som Gustavsson påstår att kunskap kan 

falla bort om en skola besöker ett museum utan en museipedagog kan det leda till att alla 

eleverna inte har samma möjlighet att möta kulturlivet på museer.  

 

Tiden  

 

Ytterligare en ramfaktor som påverkar museipedagogiken är tiden. Tiden ur olika aspekter. En 

aspekt där tiden påverkar är längden på visningarna.  

Under intervjuerna upptäcktes det att det finns skolor som ligger en bit bort ifrån museer, 

vilket gör att det kan bli en timmes färd från skolan till museet och sedan en timme tillbaka 

till skolan.  

 

Enligt en lärare som intervjuats har hen sett besvikelser från elevernas sida när museet har 

haft korta visningar i samband med att de har behövt åka dit en längre sträcka.  
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Men ibland har det varit så att eleverna har varit besvikna för att besöket blev för 

kort. Om vi tillexempel har åkt långt och sen är bara besöket någon timme kan 

eleverna säga ”var det bara det här?”. Jag tycker det är viktigt att museipedagoger 

tänker på det när man planerar inför skolklasser, så att eleverna inte får en känsla av 

besvikelse efter ett besök. (P1)  

Pedagogen som intervjuats ovan påvisar i detta utdrag att hen har sett en besvikelse hos 

eleverna när besöken på museerna har varit korta.  Besvikelsen grundar sig även i att tiden det 

tar för vissa klasser att ta sig till museer inte kompenseras av själva museibesöket. Eleverna 

och läraren som erfarit detta har fått en känsla av besvikelse vid dessa erfarenheter kring 

museibesök.  

Denna aspekt av tiden kan alltså vara en ramfaktor som gör att elever och lärare möjligtvis 

väljer bort museibesök just för att tiden det tar att åka till museet inte blir värt för att 

museibesöket blir för kort. I kultursatsningen En Skapande Skola tar undersökningen upp 

vikten av längden på de pedagogiska verksamheterna. En del av resultatet av denna 

kultursatsning visar att längden på de pedagogiska programmen vid museer påverkar kvalitén 

(Högberg 2014:45). Det är alltså inte bara eleverna och lärarna som kan få en negativ 

upplevelse av korta museibesök utan det kan även påverka kvalitén på själva 

undervisningsmomentet på museet.  

En annan synvinkel på tiden inom museipedagogik som ramfaktor är utifrån 

museipedagogernas perspektiv. Under intervjuerna har det visats att skolor oftast väljer att 

boka in sina museibesök samtidigt. Detta är ett dilemma de båda museipedagogerna haft 

problem med; 

Tiden är ett problem. Vi får säga nej till många i april och maj för att det är fullt. 

Alla vill komma till våren. Men man kan komma hit på vintern och detta är en del av 

mitt projekt att utveckla, att allt blir mer jämt fördelat över året. (MP1)  

Denna museipedagog har även uppmärksammat tiden som ett problem vid museibesök utifrån 

att de flesta skolor väljer att boka sina besök samtidigt. Skolorna väljer att boka sina besök vid 

april och maj.  

Konsekvenserna av detta blir enligt museipedagogen ovan att de måste säga nej till skolor. 

Detta leder då till att vissa elever inte får möjlighet att göra ett besök på detta museum. 

Museipedagogen påvisar dock att hen arbetar med just detta dilemma på museet. Hen försöker 

få besöken på museet mer jämt fördelat över hela året.  
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Även den andra museipedagogen har uppmärksammat tiden som ett problem vid museibesök. 

Nedan kommer ett utdrag av vad museipedagog 2 hade att säga om denna fråga; 

De flesta klasser kommer och vill boka in ett guidat museibesök samtidigt. Detta 

skapar ett hinder för att varje museipedagog endast kan ta emot en klass i taget. Vi 

försöker motivera skolor att vilja komma på tillexempel eftermiddagar men det 

lockar tyvärr inte lika mycket. (MP2)  

Även här har den andra museipedagogen upplevt att skolor söker sig till museet vid samma 

tillfälle. I detta fall gäller det att skolor bokar in ett guidat museibesök samtidigt för att de 

flesta skolor vill komma på förmiddagar. Detta blir tyvärr ett hinder för museet och även 

skolorna eftersom en museipedagog endast kan ta emot en klass i taget. Enligt 

museipedagogen försöker de motivera skolor att boka in sina besök på eftermiddagarna men 

utan större framgång.  

Tiden har upplevts som ett problem för både museipedagogerna och en av pedagogerna som 

intervjuats till detta arbete. Tiden kan därför ses som en ramfaktor eftersom den på olika sätt 

hindrar skolor från att göra ett museibesök.  

 

Omgivningen  

 

Omgivningen på museet har sina för- och nackdelar. Museerna som granskats i detta arbete 

har två helt olika miljöer och omgivningar. Friluftsmuseet är ett museum där eleverna får vara 

ute och ha sina lektioner vilket gör att elever med exempelvis koncentrationssvårigheter får 

möjlighet att använda sin energi på ett annat sätt än vad man gör i klassrummet. Det 

naturhistoriska museet som har granskats i denna undersökning har alla sina visningar 

inomhus. Det gör att miljön blir strikt, eleverna har inte samma möjlighet att springa runt inne 

på ett museum som utomhus. Informationen blir även samlad på en mindre yta vilket kan 

skapa hinder för elever som har svårigheter att ta till sig mycket information på en gång. Detta 

har jag tolkat som en ramfaktor eftersom det kan göra att alla elever inte får samma möjlighet 

att vara delaktiga vid i ett museibesök.  

Berit Ljung tar upp omgivningen på museer i sin avhandling. Där beskriver hon bland annat 

att dimensionen omgivningen är viktig för att de lokaliserar vart museipedagogiken är 

verksam.  
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Omgivningen har även en stor del i hur museipedagogik definieras (Ljung 2009:105). Med 

detta sagt påvisas vikten av omgivningen på museet och att det kan påverka hur 

museipedagogiken benämns.  

Nedan presenteras museipedagogernas syn på detta från de två olika museerna; 

Det är kul och det blir en spännande utmaning att få med elever med olika 

svårigheter och det är en rolig utmaning att fånga upp dem i undervisningen. Det gör 

inget att de springer tio varv runt eftersom vi är utomhus. Man får möjlighet att 

använda den energi man har i kroppen.  (MP1)  

Museipedagogen ovan diskuterar omgivningen på museet där pedagogen är verksam. Hen 

anser att omgivningen på hens museum ger eleverna möjlighet att använda överskottsenergin i 

kroppen. Eftersom större delar av undervisningen som sker på museet är utomhus ger det 

eleverna mer frihet. Om elever springer runt under undervisningstillfället på museet påverkar 

det inte resterade klasskamrater lika mycket som om de skulle varit inomhus.  

Den andra pedagogen diskuterar även hens omgivning på det museet där denne är verksam;   

Vi vet att det vi behöver utveckla på museet är att göra det bättre för elever med 

exempelvis kognitionsproblem. När det är mycket folk vid utställningarna och det 

blir för mycket intryck kan dessa elever inte riktigt sålla vart de ska gå … Vi har haft 

kontakt med skolor som har påpekat just detta problem vid ett museibesök.  (MP2)  

Denne museipedagog pratar om omgivningen på museet där hen är verksam som en 

omgivning med hinder för exempelvis elever med kognitionsproblem. Hen menar att det är 

mycket folk närvarande vid utställningarna vilket leder till att det blir mycket intryck att ta in 

för eleverna. Konsekvenserna av detta kan i sin tur leda till att eleverna kan ha svårigheter att 

lokalisera vart de ska gå. Museipedagogen påpekar dock att hen är medveten om detta 

problem genom att de har haft kontakt med skolor som har påpekat detta.  

Omgivningen kan ses som ramfaktor när skolor besöker museer med en omgivning med 

mycket intryck och information. På grund av att om omgivningen skapar hinder för eleverna 

kan det leda till att det krävs större ansträngning av dem (Ljung 2009:120). Detta kan i sin tur 

leda till att skolor måste utesluta de museer där omgivningen är svår att bemöta för vissa 

elever.  
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4.3 Vilka utvecklingsområden har den största inverkan på museipedagogik 

enligt informanterna i detta arbete? 
 

Under denna frågeställning sammanfattas de centrala utvecklingsområden som har 

uppmärksammats under intervjuerna som har gjorts med de fyra pedagogerna. De två 

temaområden som arbetats fram med hjälp av intervjuerna till detta arbete är 

utställningspedagogik och pedagogisk utbildning bland museipedagoger.   

 

Tillgänglighet till föremål  

 

Tillgängligheten och gestaltningen av föremål på museer utgör en stor del och påverkar 

estetiska verksamheter som exempelvis museer (Synnestvedt 2008:86). Anledningen till 

varför gestaltning av föremålen och hur man tillgängliggör dessa har valts ut som ett 

utvecklingsområde beror på att båda lärarna som intervjuats och även museipedagogerna 

ansåg att detta är ett utvecklingsområde inom museipedagogik.   

Under intervjuerna påpekade lärarna att många föremål på museer är inlåsta och inglasade. 

Pedagogerna ansåg då att undervisningen på museer inte blir så konkret som det borde vara.  

Detta är ett utdrag från intervjuerna med lärarna som rör denna fråga;   

”Det är inte så kul att bara gå runt och titta utan att få röra. En del museipedagoger är lite väl 

stränga vad man inte får röra och det går inte med barn för de måste få röra.” (P1) 

Denna pedagog påpekade under intervjun att de inte är kul att bara få gå runt på museer utan 

att röra vid föremålen. Pedagogen ovan ansåg även att en del museipedagoger är en aning 

stränga vid besök vad det gäller att barnen får ta på objekten på museer. Hen ansåg även att 

det är en viktig del vid ett museibesök, att barnen får beröra föremålen på museet.  

”Barnen kan ju säga efter ett besök att de tycker att det var sådär och att det var tråkigt för att 

man bara fick kolla och lyssna.” (P2)  

Den andra pedagogen tog upp under intervjun att elevernas återkoppling efter ett museibesök 

kan vara att de tyckte att det var tråkigt. Anledningen till att eleverna upplevt detta beror på 

att eleverna bara fick kolla och lyssna.  
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Utvecklingsområden med museipedagogik skulle kunna vara att man ska göra det 

mer tillgängligt så att man kan känna och klämma. Det är viktigt att man får jobba 

med händerna. (P1)  

Pedagogen ovan påpekade att ett utvecklingsområde inom museipedagogiken skulle kunna 

vara att göra föremålen mer tillgängliga så att eleverna får ”känna och klämma”. Hen 

påpekade även vikten av att eleverna får jobba med händerna vid inlärning av kunskap.  

”Det som skulle kunna utvecklas är att det blir mer upplevande och att föremålen på museer 

kan användas i mer pragmatiska sammanhang.” (P2) 

Även den andra pedagogen tog upp vikten av hur man representerar föremålen på museer. 

Hen ansåg att föremålen och upplevelserna av dem borde användas i en mer pragmatiskt 

kontext.  

Inglasningen gör att det blir en spegling på glaset och det blir mer uppenbart att det 

är inglasat och det skulle vara kul att uppleva det på något annat vis. Film är 

tillexempel idag mycket billigt så museer skulle kunna göra filmer om det som visas 

för att göra föremålen mer levande. (P1)  

Ovan är ett utdrag från intervjun med en av pedagogerna. Hen påpekade hur inglasningen av 

föremålen på museerna skapar en slags spegling på grund av glaset. Pedagogen ansåg att det 

skulle vara mer givande om eleverna fick uppleva föremålen på något annat sätt. Hen tog upp 

film som ett bra sätt att visa upp föremålen för att film är idag billigt att tillverka.  

Utdragen av vad pedagogerna påpekat angående tillgänglighet och gestaltning av föremålen 

på museer visar att lärarna tycker att mycket av föremålen på museer representeras på ett 

abstrakt sätt. De båda pedagogerna påpekade även vikten av att detta borde utvecklas, att göra 

gestaltningen av föremålen mer konkreta. Berit Ljung tar upp i sin doktorsavhandling att 

museer i dagens samhälle använder sig mer av tidresor, levande historia, dramatiseringar 

inom museipedagogiken. Författaren tar även upp vikten av att museer använder sina resurser 

så att människor och föremålen deltar tillsammans (Ljung 2008:50). Det som Ljung tar upp 

visar att museer har blivit mer medvetna och utvecklat kunskapsförmedlingen på museer mer 

än vad det gjordes förr. Dock visar intervjuerna med pedagogerna att gestaltningen av 

föremålen måste utvecklas. Sammantaget kan det som Ljung påstår i sin avhandling och det 

som pedagogerna tog upp under intervjuerna visa att det har börjat ske en utveckling inom 

detta område.  
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Utdragen nedan är de kommentarer som museipedagogerna hade att säga kring denna fråga;  

Det är en ständig konflikt, vi måste tillexempel glasa in våra djur för att annars får vi 

insektsangrepp och vi måste lägga våra fina fossiler i glas. Ytterligare ett problem är 

de föremål som är så stora så att de inte går att glasa in fast vi vill ha dem ute, som 

exempelvis dinosaurieskeletten. Dessa föremål måste vi spärra av och sätta upp rep 

så att inga obehöriga rör dem, där är det svårt att göra det tillgängligt. (MP2)  

Museipedagogen ovan tar under intervjun upp att det finns en ständig konflikt vad det gäller 

gestaltningen av föremålen på museet. Konflikten består av att djuren på museerna måste vara 

inglasade annars får de insektsangrepp. Museipedagogen tar även upp problem vad det gäller 

inglasningen av de större objekten på museet som exempel dinosaurieskeletten.  

Hen påpekar svårigheten vid att göra dessa objekt tillgängliga eftersom de måste sätta upp rep 

som visar att obehöriga inte får röra dem.  

Vi håller faktiskt på att göra en lärarhandledning över tankarna bakom visningens 

gestaltning. Så att de besökande lärarna kan få en tydligare förståelse varför vi har 

valt att placera föremål just som vi har gjort. (MP1)  

Den andra museipedagogen tog under intervjun upp att museet där denne pedagog är verksam 

håller på att skapa en lärarhandledning som innefattar tankarna kring visningens 

konstruktionssätt. Syftet med denna lärarhandledning är att ge lärarna en tydligare förståelse 

kring varför museet har valt att placera föremålen just som de har gjort.  

Utdragen från de olika pedagogerna ger en bild av att tillgänglighet och gestaltning är ett 

viktigt utvecklingsområde inom museer och att det påverkar undervisningen om det är gjort 

på ett opragmatiskt sätt. Men utdragen tyder även på en oklarhet mellan lärare och 

museipedagoger. Lärarnas syn är att museer inte alltid tänker på hur de ställer ut och 

tillgängliggör sina föremål, men om man sedan läser det som museipedagogerna säger är det 

ett område som de ständigt arbetar med. Dock tog ena museipedagogen upp att de arbetar 

fram en lärarhandledning där lärare ska få en större inblick i gestaltningen av föremålen vid 

en visning. Det skulle möjligtvis kunna skapa en större förståelse från lärarnas sida om man 

får en inblick i hur visningar har skapats och hur man på bästa sätt kan arbeta med det som 

museet har att erbjuda. Det är nämligen viktigt att lärarna har förståelse för detta eftersom de 

fungerar som en tolk mellan museipedagogerna och eleverna vid ett museibesök (Frithiof 

2013:85).  
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Brist på pedagogisk utbildning  

 

Det andra utvecklingsområdet inom museipedagogiken är brist på pedagogisk utbildning 

bland museipedagoger. Detta område har valts ut som ett utvecklingsområde för att de lärare 

som intervjuats till detta arbete har vid ett flertal tillfällen under intervjun påpekat bristen av 

att många museipedagoger saknar förståelse för den pedagogiska delen inom museipedagogik.  

Nedan kommer utdrag från intervjuerna med pedagogerna och vad de har att säga om sin syn 

på museipedagogers pedagogiska kunskap; 

”Sen är min erfarenhet att det har varit skiftande kvalitet på museipedagogerna och även 

utställningarna och hur de har anpassat utställningarna till yngre barn.” (P1) 

Denna pedagog påpekade under intervjun att hens erfarenhet av museipedagogers 

pedagogiska erfarenhet har varit varierande. Pedagogen påpekade även att utställningarna inte 

alltid har varit anpassad till yngre barn.  

”Många har inte varit så vana med barn vilket inte är så bra.” (P1) 

Samma pedagog påpekade även att hens erfarenhet vid museibesök med elever har varit att 

vissa av museipedagogerna inte har varit vana vid yngre barn.  

”Ett utvecklingsområde inom museipedagogiken är hur man gör det tillgängligt för barn på ett 

pedagogiskt sätt.” (P2)  

Den andra pedagogen påpekade att ett utvecklingsområde inom museipedagogiken är att öka 

tillgängligheten på ett pedagogiskt sätt på museer.  

Nedan kommer utdrag från museipedagogernas syn på museipedagogers pedagogiska 

utbildning; 

Det är olika med den pedagogiska utbildningen hos museipedagoger, många 

museipedagoger har nog inte det. Det finns inga krav på vilken typ av tidigare 

utbildning en museipedagog har inom detta. Jag hade inte någon pedagogisk 

utbildning när jag började arbeta som museipedagog, men jag förstod ändå vad jag 

skulle göra och tänka på vid visningarna. (MP2)  

Utdragen visar att det som lärarna kritiserar med museipedagoger kan stämma i viss mån, att 

de inte alltid har kunskapen vad det gäller pedagogik och utbildning av barn eftersom man 

som museipedagog inte behöver ha läst pedagogik.  
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Museipedagogen själv påbörjade sin karriär som museipedagog utan någon pedagogisk 

utbildning. Museipedagogen ovan påpekade dock att hen ändå förstod hur den pedagogiska 

delen skulle hanteras vid visningar.  

Jag är Matte/NO lärare. Jag har läst mycket No och undervisat till årskurs 7. Jag har 

läst språk och språkutveckling. Jag gick lärarlyftet precis. Jag skrev mitt 

specialarbete om språkutveckling. (MP1) 

Den andra museipedagogen som intervjuats till detta arbete har däremot en pedagogisk 

utbildning i grunden eftersom denna museipedagog tidigare utbildat sig och även arbetat som 

lärare i Matte/NO.  

Utdragen från samtliga intervjuer visar att museipedagogers pedagogiska utbildning kan 

variera. Pedagogernas uppfattning har till största del varit relativt negativa vad det gäller 

museipedagogers pedagogiska erfarenheter. Även museipedagogerna påvisar att det även kan 

skilja sig åt eftersom en av museipedagogerna inte hade någon större pedagogisk utbildning. 

Dessa resultat kan i viss mån stämma överens med Berit Ljungs avhandling från 2008. I 

denna undersökning har hon bland annat undersökt museipedagogers utbildning. Resultaten 

av hennes undersökning visar att 21 % av museipedagogerna som svarat på hennes enkät har 

någon typ av pedagogisk utbildning i grunden (Ljung 2008:96). Det sammanfaller delvis med 

den uppfattning som informanterna förde fram i undersökningen.  
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5. Diskussion  

Begreppet museipedagogik har under arbetets gång bearbetats i denna uppsats. Just begreppet 

museipedagogik är fortfarande svårt att definiera och arbetet har inte gett någon exakt 

definition av begreppet. Men litteraturen och informanterna i detta arbete har alla gett sin 

individuella beskrivning av begreppet. En möjlig orsak till varför det är svårt att komma fram 

till en exakt definition om begreppet beror på att museipedagogiken är ett komplext 

forskningsområde (Ljung 2008:41).  

 

Resultat och analysdelen visar att museipedagogerna och pedagogerna har likheter och 

olikheter mellan deras beskrivningar om vad museipedagogik innebär. Som nämns i 

analysdelen ansåg de båda pedagogerna att det är viktigt att museipedagogerna har visningar 

som innefattar kunskap som pedagogerna själva saknar. En orsak till att alla informanter hade 

relativt olika definitioner av museipedagogik kan bero på att det skett ett förändrat 

förhållningssätt till auktoritet och kunskap på museer. Besökarna har genom denna utveckling 

fått en ökat möjlighet att utforma sina besök på museer (Insulander 2010:12). Förändring kan 

ha haft en inverkan på att informanterna skapat sig en egen uppfattning av begreppet för att en 

central del i lärandet på museer är att man ska ges möjlighet att designa sitt eget lärande 

(Insulander 2010:12).  

 

I den andra frågeställningen har tre ramfaktorer arbetats fram med både museipedagogerna 

och pedagogerna som har intervjuats till detta arbete. Den ekonomiska ramfaktorn var en 

faktor som tagits upp.  

 

Denna ramfaktor kan skapa stora hinder för användningen av museipedagogik eftersom det 

kostar pengar för skolan att anlita en museipedagog. Enligt dagens läroplan, Lgr 11, har 

skolan ett ansvar för att ge eleverna kännedom om samhällets kulturliv och dess utbud. 

Kultursektorn har ett syfte och detta syfte är att stödja undervisningen i skolan (Gustafsson 

2014:57). Men om skolan inte kan ta del av museer fullt ut på grund av ekonomiska skäl kan 

denna resurs inte nyttjas på så sätt som det är tänkt. Detta är inte bara ett hinder för skolan 

utan borde ses som ett samhälligt problem för både skolverket och museer eftersom resurserna 
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på museerna inte används som det är tänkt för att skolan inte har råd att anlita en 

museipedagog.  

 

Ytterligare konsekvenser av detta kan leda till att skolor får olika kunskapsnivåer hos eleverna 

kring området. Det går emot målbilden att dagens skola i samhället stävar efter att vara lika 

för alla. Denna ramfaktor kan i det stora hela skapa orättvisor beroende på vilket område och 

skola en elev valt att gå på. Om alla skolor inte har samma möjlighet att få ta del av 

kulturlivet på museer på samma sätt blir skolan inte lika för alla.  

Den andra ramfaktorn som arbetats fram i detta arbete är tiden. En av pedagogerna såg tiden 

som ett problem utifrån tiden det tar att ta sig till museet. Pedagogen ansåg att eleverna har 

uppvisat en besvikelse vad gäller detta. Denna uppfattning och ramfaktor om tiden var inget 

som museipedagogerna tog upp. Istället tog de upp tiden som ett problem genom att skolor 

oftast väljer att boka in sina besök vid samma tidpunkt på dagen eller samma årstider. 

Konsekvenserna av detta blev då enligt museipedagogerna att somliga klasser inte får göra ett 

besök på museet. Eftersom museet inte kan ha fler resurser än vad de redan har är det svårt för 

museipedagogerna att motverka detta problem själva. Om denna ramfaktor ska kunna lösas 

behöver lärarna inse att senare tider eller andra årstider fungerar minst lika bra för ett 

museibesök med en museipedagog.  

Omgivningen är den sista ramfaktor som uppmärksammats under detta arbete. Omgivningen 

är en faktor som påverkar både museipedagogernas arbete och besökarna. Analysen och 

resultaten visar att museer har en omgivning som skapar mycket intryck och ger mycket 

information. Konsekvenserna av detta kan då leda till att vissa elever måste anstränga sig allt 

för mycket (Ljung 2009:120). Pedagogerna som intervjuats till detta arbete hade inget att 

tillägga inom denna ramfaktor utan det var endast museipedagogerna som hade skapat sig en 

uppfattning avseende detta.  

 

Analysen och resultaten av denna fråga visar att tillgänglighet och gestaltning är ett viktigt 

område inom museer, området har en stor inverkan på undervisningen. Analysdelen och 

resultatdelen har även visat att det finns en del misskommunikation mellan lärare och 

museipedagoger. Utifrån det som museipedagogerna och pedagogerna har påpekat under 

intervjuerna i detta arbete har de olika uppfattningar om gestaltningen och tillgängligheten på 

museer.  
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Museipedagoger är medvetna att mycket på museer är inlåsta och detta skapar enligt 

pedagogerna ett hinder för eleverna. Det blir svårt för dem att möta objekten på ett konkret 

sätt när de är bakom glas. En av museipedagogerna tog dock upp att en läroplan har skapats 

för att ge pedagogerna en större inblick i gestaltningen av olika visningar. Jag anser att det är 

viktigt att pedagogerna får en större förståelse kring gestaltningen av föremålen. Det är viktigt 

att pedagogerna blir mer delaktiga i detta för att de har en viktig roll vid museibesök. 

Pedagoger fungerar som en tolk mellan museipedagogerna och eleverna (Frithiof 2013:85).  

Resultat och analysdelen kring frågan som rör museipedagogers pedagogiska utbildning visar 

från intervjuerna att museipedagogernas pedagogiska erfarenheter och utbildning kan se olika 

ut. Den ena museipedagogen som intervjuades hade en lärarutbildning som bakgrund innan 

hen började arbeta som museipedagog. Den andra pedagogen påbörjade sin karriär som 

museipedagog utan någon pedagogisk utbildning. Pedagogerna som intervjuats till denna 

undersökning hade en del negativa åsikter kring bristen av pedagogiskt kunnande bland 

museipedagoger. De ansåg att de vid flertal tillfällen mött museipedagoger som saknat 

pedagogik i sin undervisning och att de även saknade erfarenhet av att undervisa yngre barn.  

Berit Ljung har även i sin avhandling undersökt museipedagogers pedagogiska utbildning och 

hennes resultat visade sig att endast 21 % av museipedagogerna hade en pedagogisk 

utbildning i grunden (Ljung 2008:96). Att många museipedagoger saknar brist på pedagogisk 

utbildning kan ses som ett hinder eller ramfaktor eftersom lärare möjligtvis kan tycka att 

museipedagoger då är onödigt att anställa eftersom de inte kan hantera den pedagogiska 

delen. Dock blir detta ett stort problem eftersom museipedagoger har en viktig roll i att 

presentera och göra innehållet på museer tillgängligt för besökaren (Ljung 2009:12). Därför är 

det ändå viktigt att använda sig av en museipedagog.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 
 

Under arbetets gång har områden som inte fått plats i själva analysen berörts men som ändå är 

viktiga att ta upp i samband med detta arbete. Dessa områden skulle kunna fungera som 

förslag till vidare forskning inom museipedagogik.   

 

Ett område som skulle vara intressant att göra en djupare undersökning kring är synen på de 

olika lärarstilarna på museerna. Att till exempel undersöka hur det sociokulturella 
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perspektivet och pragmatismen faktiskt används i praktiken och om de används på museer. I 

arbetet har jag berört dessa frågar under intervjuerna men de har som sagt inte fått plats i detta 

arbete. Under intervjuerna med museipedagogerna framkom det att det sociokulturella 

perspektivet har en stor roll inom museipedagogik men att pragmatismen är svår att koppla till 

visningarna. Inom den tidigare forskningen nämner Ljung (2009) hur stor del pragmatismen 

har inom museipedagogik. Det skulle vara intressant att undersöka varför det i praktiken 

möjligtvis inte stämmer.  

 

Ytterligare ett område som skulle vara intressant att undersöka är kopplingen mellan 

läroplanen och den pedagogiska undervisningen på museer. I intervjuerna som har gjorts har 

museipedagogerna berättat hur de använder sig av det centrala innehållet när de planerar 

visningar. Det skulle vara intressant att undersöka hur övriga museer gör och vilken betydelse 

det kan få för undervisningen på museer.  
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6. Slutsats  

Sammanfattningsvis var huvudsyftet med denna uppsats att undersöka pedagogers och 

museipedagogers syn på museipedagogikens innebörd, hinder och utvecklingsområden. 

Undersökningen har endast omfattat en mindre population varför generella slutsatser 

avseende museipedagogik inte kan göras. Emellertid gav intervjuerna mig tillräklig god insikt 

för att kunna dra dessa slutsatser.  

 

Under arbetets gång har innebörden av begreppet museipedagogik berörts. Arbetet har även 

skapat en tydlig förklaring kring de ramfaktorer som kan påverka ett museibesök från både 

pedagogernas sida och museipedagogernas. Det har varit mycket givande att som lärarstudent 

få ta del av områden som är viktiga att ta hänsyn till i samband med ett museibesök. Som 

exempelvis de ramfaktorer som rör omgivningen på ett museum. Att det är viktigt som lärare 

att undersöka miljön på ett museum innan man gör ett besök med sin klass. Varje museum har 

olika miljöer och strukturer på sina visningar. Alla olika visningar och strukturer passar inte 

alla typer av elever och klasser. Detta är viktigt att ta hänsyn till så att alla elever har 

möjlighet att följa med på ett museibesök. Under arbetet har jag även fått lära mig att alla 

lärare oftast har gratis inträde på sin fritid vid olika museer. Museer har valt att ha denna 

förmån för lärare just för att man ska kunna kolla upp hur museet är strukturerat innan man 

besöker det med sin klass.  

 

Arbetet har även handlat om de utvecklingsområden inom museipedagogik som har 

uppmärksammats vid intervjuerna. Det har varit intressant och givande att ta del av dessa 

områden för att de har skapat tankar om hur områdena kommer att fortsätta att utvecklas. Det 

ska bli intressant att följa och möta museipedagogiken i praktiken som lärare. Det har varit 

mycket givande att få extra kunskap om området musikpedagogik eftersom det är brist på 

denna typ av kunskap på lärarutbildningen. Museibesök är en användbar undervisningskälla 

för skolor att använda sig av.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1  
Intervjufrågor till museipedagoger  

Inledande frågor:  

1. Hur länge har du arbetat som museipedagog?    

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vad innebär museipedagogik för dig? 

 

Huvudfrågor:  

4. Vilka fördelar ser du med museipedagogik som lärarmiljö?  

5. Förbereder du läraren och klassen inför ett besök? I så fall hur? 

6. Museer ska ge möjlighet för alla att vara delaktiga. Hur arbetar du med detta som 

museipedagog under undervisningsillfällen med klasser?  

7. Museipedagogik handlar om att göra utställningen tillgänglig. Hur gör du dina 

undervisningstillfällen tillgängliga för mottagaren?  

8. Finns det några ramfaktorer som påverkar undervisningen?  

9. Hur anpassar du undervisningstillfället till mottagaren? 

10. Hur kopplar du dina undervisningstillfällen till läroplaner?  

11. Finns det några utvecklingsområden inom museipedagogik som ännu inte är färdig 

utvecklat?  

12. Vilka reaktioner ser du hos eleverna under ett museibesök? 

13. Följer er pedagogiska verksamhet någon pedagogisk grundsyn, som exempelvis 

sociokulturella perspektivet eller pragmatismen?  
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8.2 Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till läraren/pedagogen 

Inledande frågor:  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad innebär museipedagogik för dig? 

 

Huvudfrågor:  

3. Vilka fördelar ser du med museipedagogik som lärarmiljö?  

4. Vad är dina tidigare erfarenheter från museibesök med klasser? 

5. Förbereder du dina elever inför ett museibesök? I så fall hur? 

6. Följer du upp ett museibesök? I så fall hur?  

7. Finns det några ramfaktorer som påverkar kulturella aktiviteter som exempelvis 

guidade museibesök?  

8. Ser du några områden inom museibesök som skulle kunna utvecklas för att göra 

besöken ännu mer intressanta?  

9. Vilka reaktioner ser du hos eleverna under/efter ett museibesök?  

 

 

 

 

 

 


