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Abstract
Under de senaste årtiondena har det kommit att riktas kritik mot de sätt som museer ställer ut
och arbeta med föremål. Ofta har kritiken riktats mot hur museer gett uttryck för etnocentrism
och nationalism men också mot att museer har ett maskulint och evolutionsinriktat framställningssätt. I den nya museiologin som växt fram vill man istället belysa hur den kunskap som
museet skapar är kontextuell och situerad i sin samtid. Många museer har kommit att arbeta
med besökaren och betraktaren på nya sätt och bjuder in denne till utforskande och deltagande.
Med den nya museiologin som bakgrund vill denna studie undersöka hur Nationalmuseum i
Stockholm har valt att utforma sin pedagogiska verksamhet. I uppsatsen undersöks museets
verksamhet som riktar sig till grundskolan åk 4-9 samt gymnasiet. Eftersom museet framförallt ställer ut och arbetar med äldre konst tänker jag mig att detta också innebär att det finns
traditioner av hur sådan konst visas upp och lärs ut, men att verksamheten också måste förhålla sig till den kritik som den nya museiologin innebär. Undersökningen efterfrågar således
hur museets pedagogiska verksamhet ser ut och varför den ser ut på detta sätt. Men också vad
verksamheten får för konsekvenser för positioneringen av betraktare såväl som konstverk. Jag
undersöker detta genom att delta i undervisningssammanhang på museet samt genom intervjuer med pedagoger på museet. Verksamheten analyseras med hjälp av Helene Illeris beskrivning av dominerande konstpedagogiska diskurser och hur dessa positionerar olika personer på museet. Trots att Nationalmuseum många gånger ställer ut sina samlingar ganska traditionellt har man i den pedagogiska verksamheten valt olika grepp för att ge eleven andra ingångar till konsten. Museet arbetar med tematiserade visningar och program där man knyter
samlingarna till en nutida bildkultur. I verksamheten arbetar man med bildtolkning samt försöker bjuda in eleverna till diskussion och även till viss del överlämna den kulturella auktoriteten till eleverna. I examensarbetets gestaltande del undersöker jag hur man kan arbeta med
äldre konst utan att sätta in det i konsthistorisk epok eller diskutera konstnärens intentioner
med verket. Jag skapar en berättelse om Myrons diskuskastare med hjälp av film som också
belyser positionering och seende på ett konstmuseum.
To experience old art in new ways- a study of art education at the Nationalmuseum in
Stockholm
Nyckelord: Konstpedagogik, Nationalmuseum, Museipedagogik, Helene Illeris
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1. Inledning
Introduktion
Museet är i dagens samhälle en självklar institution och det finns många typer av museum
som bevarar, samlar och visar upp en rad olika föremål. Vi kanske också tar för givet hur ett
museum skall fungera, vad dess syften och arbetsuppgifter är, men museets roll har kommit
att förändras och hur vi tänker på ett museum idag skiljer sig förmodligen radikalt från tiden
då de uppstod. Något som ofta visas upp i en museikontext är konst och hur denna konst skall
visas upp i dessa byggnader är således kanske också något vi nästan tänker bara kan göras på
ett visst sätt. Även om modern konst på många sätt kommit att utmana gängse föreställningar
om både vad konst är och hur denna skall visas upp, så kanske det fortfarande lever kvar
traditioner om att konst är något som är linjärt uppställt i ett museum och klassificerat utefter
olika konsthistoriska traditioner.
Även sättet som konst lärs ut och pratas om torde också bära med sig traditioner som vi
kommit att ta för naturliga, såsom att vi till exempel ofta gör åtskillnad mellan ett museums
pedagogiska verksamhet och dess utställningsverksamhet. Distinktionen tas för självklar och
tanken att det byggs en utställning som det sedan kommer in en pedagog och pratar om är
stark, istället för att se det som en integrerad verksamhet. Traditionerna hur vi klassificerar,
talar om och lär ut konst är heller inte bara en angelägenhet för museet och sättet hur vi förstår
konst på är något som genomsyrar kulturen vi lever i. Förståelsen för konsten är således något
som finns och reproduceras i såväl media som skolväsende och andra institutioner. Jag vill
med denna uppsats skapa förståelse för förståelsen av konstpedagogik och detta gör jag
genom en undersökning av Nationalmuseums pedagogiska verksamhet.
Bakgrund -Museets förändrade roll
Eva Insulander skriver i sin avhandling Tinget, rummet, besökaren-om meningsskapande på
museum om museers förändrade samhällsroll. Museet har gått från att vara en institution med
främsta mål att samla och vårda föremål, till att istället bli en institution där utbildning och
lärande nu lyfts fram som viktiga mål. Från att ha varit en plats som framförallt användes av
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och för forskning är nu istället museets verksamhet mer riktad mot allmänheten genom
utställningsverksamhet etc.1
Insulander beskriver denna förändring som ett identitetsskifte hos museerna vilken kan
kopplas till förändringar i samhället i stort. Museerna har fått en sociopolitisk medvetenhet
som tar sig uttryck genom att de arbetar på nya sätt praktisk, teoretiskt och symboliskt, med
allt från själva arkitekturen till utställningarna och publiken. Museerna genomför utställningar
och projekt som involverar besökaren på nya sätt genom att utmana och bjuda in till
utforskande och deltagande. Museer kan arbeta med sig själv som institution, men även med
det omgivande samhället. Insulander skriver om den ”nya museiologin” som växer fram
under 1990-talet efter att kritik riktas mot museernas utställningspraktiker. Kritiker har velat
lyfta fram museets verksamhet som kontextberoende och situerad i sin samtid. Ofta har det
handlat om kritik mot hur museer gett uttryck för etnocentrism och nationalism, eller ett
maskulint och evolutionsinriktat framställningssätt. Detta har lett till att museer i allt högre
grad arbetar med frågor som mångfald, jämlikhet och interkulturalitet.2
Förändringarna har även lett till en ändrad syn på expertis, auktoritet och kunskap. Museerna
har krav på sig att rikta sig mot alla samhällsnivåer. Utställningar har också börjat ge
besökaren mer handlingsutrymme att skapa kunskap. När en utställning betraktas som en
resurs för att skapa kunskap så får detta också konsekvenser för hur en besökare positioneras.
Museer visar tecken på ett nytt förhållningsätt till auktoritet och kunskap genom att ge
historiska föremål en samtidsanknytning i syfte att ge besökaren ingångar till personligt
engagemang. Ofta görs detta genom olika teman som ger besökaren möjligheter att
självständigare utforma sitt lärande och meningsskapande.3
Syfte
Mot bakgrund av framväxten av en ny museiologi, där museet kommit att lyftas fram som en
plats för lärande istället för samlande samt att det även växt fram en ny syn på hur besökaren
skapar mening på museet, så vill jag undersöka hur ett konstmuseum valt att utforma sin
pedagogiska verksamhet. Undersökningen kommer att ske på Nationalmuseum i Stockholm.
Då detta är en institution som framförallt samlar och ställer ut äldre konst, tänker jag att det
1

Insulander, Eva (2010) Tinget, rummet, besökaren- om meningsskapande på museum, Stockholm: Institutionen
för didaktik och pedagogiskt arbete Stockholms Universitet, s. 11.
2
Ibid, s. 12.
3
Ibid.
5

innebär att det finns starka traditioner av hur denna konst har visats. Att det finns
konventioner i hur man kommit att klassificera, ställa ut eller lära ut denna typ av konstverk.
Det blir då intressant att undersöka hur ett sådant museum jobbar med pedagogiska frågor i
tider för nytänkande, då traditionell museiverksamhet kommit att mötas av kritik. Syftet med
undersökningen blir att försöka förstå vilka tankegångar som Nationalmuseum har kring sin
pedagogiska verksamhet och vad detta får för konsekvenser i hur man utformar
verksamheten. Verksamheten kommer därefter tolkas utifrån Helene Illeris redogörelse för
dominerande diskurser i konstpedagogiska sammanhang och hur dessa diskurser positionerar
personer i ett museum. Uppsatsen försöker inte ge svar på vad som är ”bra” eller ”dålig”
museiundervisning utan syftar till att beskriva och försöka förstå en verksamhet. Uppsatsen
beskriver en pedagogisk verksamhet som inte är förlagd till skolan. Men att förstå en
pedagogisk verksamhet utifrån en större diskurs anser jag vara en didaktisk angelägenhet då
det kan skapa förståelse även för skolans bildundervisning. Att försöka förstå det lilla i det
stora, eller vilka ”sanningar” som konkret undervisning utgår från och skapar, är en fråga som
läraren i skolan bör reflektera över. Museer är ingen från övriga samhället isolerad institution
och sättet ett museum arbetar pedagogiskt med konst och bilder har mycket möjligt också
gemensamma drag med det sätt man arbetar med bildundervisning i skolan.
Frågeställning:
Jag arbetar utefter följande frågeställning:
Hur ser Nationalmuseums pedagogiska verksamhet ut? Varför ser den pedagogiska
verksamheten ut på detta sätt? Vad får denna verksamhet för konsekvenser för
positioneringen av betraktaren såväl som konstverket?
Empiri, urval och avgränsningar
Undersökningen ämnar ge en nyanserad beskrivning av några få nedslag i Nationalmuseums
verksamhet. Uppsatsens empiriska material kommer bestå av material från deltagande
observationer i Nationalmuseums undervisning, då detta berättar något om hur verksamheten
praktiskt och faktiskt genomförs. Jag kommer även använda mig av ett intervjumaterial med
konstpedagoger och personal som är ansvarig för den pedagogiska verksamheten, i syfte att
undersöka tankarna bakom varför man jobbar på vissa sätt. Att försöka utröna vad museet gör
och vilka tankar som finns om varför man gör detta, tänker jag mig ger en helhetsförståelse
för den pedagogiska verksamheten. Jag kommer också till viss del att använda mig av
beskrivningar av verksamheten som finns tillgänglig på Nationalmuseums hemsida.
6

Jag är medveten om att museipedagogik eller konstpedagogik kan betyda eller handla om
mycket. En utställning som sådan, audioguider, litteratur, broschyrer, hemsida osv. När jag i
denna uppsats använder mig av begreppet pedagogisk verksamhet så syftar jag på de speciellt
utformade programmen och verksamhet som är tänkt att fungera utbildande. Såsom visningar,
program eller ateljéarbete som leds utav en konstpedagog. Sådan verksamhet finns utformad
både till vuxna, barn, privatpersoner och skola. Jag kommer att avgränsa mig till att
undersöka den verksamhet som riktar sig till skolan, och i detta även avgränsa mig till
verksamhet riktad till grundskolans åk 4-9 samt gymnasiet. Detta för att jag tänker att en stor
del av Nationalmuseums pedagogiska verksamhet handlar om att möta skolklasser. Valet att
inrikta mig på undervisning för de äldre åldrarna är i syfte att begränsa mitt material.
Undersökningens material blir även avgränsat av tiden. De deltagande observationerna blir
styrda av vilken efterfrågan som funnits från skolor vid tiden för min undersökning. Det är
verksamhet som efterfrågats och är således inte nödvändigtvis representativ för
nationalmuseets pedagogiska visioner. Nationalmuseum har arbetat fram olika program som
erbjuds skolor. Skolorna kan i många fall välja om de vill få en guidad visning med
uppföljande arbete i ateljé, eller enbart visning. Men Nationalmuseum utformar även speciella
program efter skolors önskemål. Jag har deltagit i följande verksamheter; Omöjliga kroppar
visning + Ateljé; en visning med önskan om genomgång av epoker men med ett
genusperspektiv; en visning med önskan om att ta upp svenskt måleri, men gärna också något
om Indien samt med ett genusperspektiv: en visargenomgång4 av Passioner; samt visningen
Se upp! Jag kommer i uppsatsen enbart beskriva den verksamhet jag deltagit i, eller den
verksamhet som diskuterats i intervjuer. Nationalmuseum har exempelvis visningar och
program som är kopplade till deras design-formutställning, men då jag inte deltagit i dessa
eller de diskuterats i intervjuer så kommer de därav heller inte behandlas i denna uppsats.
Nationalmuseum tar även fram arbetsmaterial som skolor kan ladda ner från deras hemsida
och sedan arbeta med på egen hand, dessa kommer av avgränsningsskäl ej heller behandlas i
denna uppsats.

4

Visargenomgång innebär att den pedagog som arbetat fram programmet, i detta fall Passioner, går igenom hur
visningen skall gå till för de pedagoger som kommer hålla i/utföra visning och program för skolan.
7

Metod
Materialet som ligger till underlag för undersökningen kommer att samlas in genom delvis
deltagande observationer och intervjuer. Birgitta Kullberg skriver i Etnografi i klassrummet
hur begreppet etnografisk deltagande observation ofta har kommit att bli ett övergripande
begrepp för olika etnografiska tekniker, då den kan innefatta flera olika element, men att det
även är en metod i sig. Det är en metod som kan innefatta direkta observationer, samtal,
filmande, analyserande osv. Rollen som deltagande observatör kräver att man kan reflektera
över sin roll i sammanhanget, att man skall kunna växla mellan olika roller såsom deltagare
eller observatör, samt reflektera över hur olika roller kan generera olika former av
information.5 Jag har samlat information genom att föra fältanteckningar under observationer
av pedagogiska situationer men också av samtal med pedagoger. Kullberg beskriver den
etnografiska intervjun som en växelverkan mellan samtal och vad hon kallar djupintervju. I en
djupintervju styr intervjuaren samtalet och ställer frågor, men visar även öppenhet inför
samtalets gång och hon beskriver att syftet med intervjun ”är att lära sig att se omvärlden
genom uppfattningar och tankar hos den person som intervjuas.”6 Kullberg poängterar också
att intervjun inte bara fungerar som ett sätt att få svar på en viss fråga, utan fungerar också
som ett samtal som är till för att väcka nya frågor, både intervjuare och den intervjuade deltar
aktivt i samtalet.7
Det insamlade materialet kommer sedan tolkas utifrån Helene Illeris beskrivning av
dominerande konstpedagogiska diskurser. Illeris använder sig av Mieke Bals ”personbegrepp”
i syfte att analysera och förstå den komplexa situation som sker mellan betraktare, det
betraktade, kontext och seendepositioner på ett museum.8
Teori och tolkningsram
Jag utgår från socialkonstruktionistisk syn på kunskap, det vill säga att jag utgår från att det
inte existerar några absoluta eller essentiella sanningar om världen eftersom vi alltid förstås
saker i ett specifikt sammanhang. Kunskap skapas och förhandlas fram genom social
interaktion. Hur vi förstår vår omvärld är således något historiskt och kulturellt specifik.9
Foucault använde sig av begreppet diskurs i syfte att beskriva det sammanhang som kunskap
5

Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 92-96
Ibid. s. 121
7
Ibid. s. 109
8
Illeris, Helene (2007), ”Visual events and the friendly eye: modes of educating vision in new educational setttings in Danish art galleries". I Museum and Society, 7(1), s. 18.
9
Burr, Vivien (2003) Social constructionism, London: Routledge, s. 2ff.
6
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skapas i. Han beskriver diskursen som hela den uppsättning av meningsskapande verksamhet
som exempelvis språk, bilder, texter, metaforer, historier som tillsammans producerar ett visst
sätt att förstå olika företeelser. Då det finns andra sätt att uppfatta världen på blir kunskap
också en fråga om makt. Den dominerande diskursen har makten att definiera vad som tas för
sant och förnuftigt.10
Helene Illeris ger en översikt av vilka diskurser som varit dominerande inom
konstpedagogiken och det är utifrån dessa beskrivningar jag försöker förstå och beskriva
Nationalmuseums verksamhet. Illeris skissar i artikeln ”Visual events and the friendly eye:
modes of educating visions in new educational settings in danish art galleries” upp tre olika
praktiker för seende, som historiskt varit dominerande, och kopplar också dessa till olika
strategier för lärande på museet. Hon utgår ifrån Mieke Bals analys av hur olika ”personer”
positioneras i ett konstgalleri och hur maktrelationerna mellan dessa ser ut. I syfte att beskriva
den komplexa situation som sker i ett museum, mellan betraktaren, det betraktade och dess
sammanhang, så väljer Illeris att använda sig av termen ”visual event”. Illeris diskuterar
strategier för utbildning med hjälp av Mieke Bals teorier. Bal beskriver skeendet i museet som
en diskurs och de olika positionerna inom denna diskurs benämner hon som ”personer”. Bal
kategoriserar tre olika huvudpositioner på museet, där den första personen är den som talar,
den andra personen är den som det talas till, eller lyssnar, och den tredje personen är den eller
det objekt det talas om. Bal framställer den första personen som museet självt, då det är
museet som både lyfter fram konstverket men också den som berättar hur konstverket bör
förstås. Bal lyfter också det faktum att museet vanligtvis osynliggör hur ett objekt skall ses
eller uppfattas. Den första personen gömmer sig bakom vad Illeris benämner ett realistiskt
narrativ. Museets sanningar tas för naturliga. Detta osynliggörande, påpekar Bal, blir en
våldshandling då det både förhindrar den andre personen (betraktaren) från att kritiskt
ifrågasätta första personens sanningar. Liksom att den tredje personen (konstverket) tystas ned
genom att bara ges ett visst sätt att uppfattas. Den andra personen, i museets diskurs, är
besökaren eller betraktaren. Den imaginära läsaren av utställningen. Den andra personen har
dock, till skillnad från den tredje personen, menar Bal, möjlighet att anta rollen som första
personen. Detta genom att betraktaren även har rollen som respondent. Att kunna respondera
på det utställda ligger också implicit inbäddad i situationen eller maktrelationen. Den tredje
personen är objektet eller konstverket som det talas om, men det aldrig talas till. Det är också
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Ibid. s. 64-69
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den person som i den visuella händelsen framförallt är synlig och därför också möjlig att just
uttala sig om.11
Dessa positioner bidrar vanligtvis till att den första personen berättar hur den andra personen
skall uppfatta den tredje personen menar Bal. Illeris använder sig av Bals ”personbegrepp” för
att förstå maktrelationen mellan museet, betraktaren och tinget. Men Illeris lyfter också fram
att i specifika undervisningssituationer i museet, blir både den första och andra personen
synlig. Förstapersonen, den som berättar hur något skall uppfattas, ofta en guide eller
museipedagog, blir synlig och därav också möjlig att ifrågasätta på ett annorlunda sätt. Även
andrapersonen blir synlig genom att den består av en avgränsad grupp elever, och inte en
generell anonym publik. Genom att dessa positioner blir mer synliga blir situationen mer
öppen för förhandling. Illeris skriver att även om undervisningssituationen hålls i en
institution som har en auktoritet att bestämma hur saker skall uppfattas, så kan själva
undervisningssituationen ändå bli mer eller mindre autonom från denna institution. Detta på
grund av att verksamheten är ”on display” och ofta menad att fungera självständigt. Därför
finns ett utrymme för att experimentera med olika positioner för seende och därmed med olika
strategier för undervisning. Museets pedagogiska verksamheter har genom tiderna ofta setts
som nischer till museets huvudsakliga eller ”riktiga” verksamhet. Illeris menar att på grund av
detta synsätt har den pedagogiska verksamheten kommit att få en mer autonom ställning och
därmed också möjlighet till att experimentera.12

Kopplat till Bals teorier om olika positioner i den ”visuella händelsen” på museet gör Illeris
en analys av vilka sätt konstmuseer historiskt kommit att arbeta med undervisning. Hur de
olika positionerna för seende kommit att gynna olika sätt att arbeta pedagogiskt. Hon ser tre
stycken dominerande diskurser för seende vilka hon kommit att kalla the disciplined eye, the
aesthetic eye och the desiring eye. Illeris skriver också om the friendly eye som en alternativ
strategi för seende.

11

Illeris, Helene (2007), s. 18f.
Ibid., s.19.
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Undervisning kopplad till the disciplined eye
The disciplined eye är skolboksexemplet på hur förstapersonen berättar för andrapersonen om
tredjepersonen. Undervisning förenad med the disciplined eye hör samman med
upplysningens ideal om museet som uppfostrande institution. I denna institution valdes konst
ut på grund av dess odiskuterbara värde och visades upp eller ställdes ut efter
upplysningstidens sätt att uppfatta konst. Den, för tiden, nya konstvetenskapliga förståelsen
handlade mycket om att man kategoriserade saker efter skola, stil, nationalitet samt kronologi.
Konsten ställdes ut efter dessa principer.13
Museipedagogik kopplad till denna seendepraktik är när en guide tar sig an rollen som en
förlängd arm av museet. Guiden tar rollen som förstaperson och berättar museets ”sanningar”
för en specifik grupp elever, utan att söka dialog. Eleverna, andrapersonen, ses som tomma
bägare som skall fyllas med kunskap. Konstverket i denna situation är den det talas om, inte
till eller med. Illeris, menar dock, att på grund av att guiden är synlig och möjlig att söka
dialog med uppstår det oftare ifrågasättande av sanningarna från elevernas sida. Även guiden
själv kan börja ifrågasätta rådande sanningar och därav kan det också inträffa att guiden
lämnar över sitt förstapersonskap till eleven eller till och med konstverket.14

Undervisning kopplad till the aesthetic eye
Tvärtemot the disciplined eye, där det önskvärda är att man ser det guiden eller curatorn vill
att man skall se, så är the aesthetic eye en seendepraktik som sätter betraktarens egna
upplevelser eller känslor i centrum. Seendeakten ses i detta sammanhang som en hos
betraktaren medfödd förmåga. Den utställningsform som är tänkt att möta the aesthetic eye är
museet eller galleriet som är utformat som ”den vita kuben”. Tanken med den vita kuben är
att man skulle skapa en miljö som är fri från störande eller påvisande element. Konstverket
skall kunna ställas in i denna miljö och så att säga ”tala för sig självt”. Besökaren eller
betraktaren i museet skall därav inte heller kunna bli distraherade eller ledda till att uppfatta
konsten på ett påbjudet sätt. Illeris påpekar att man kan tolka detta som att konstverket i
sammanhanget flyttas till att bli förstaperson, då det finns en tanke att den skall visas på ett
”fritt” sätt och därav också ges möjlighet att ingå i dialog med betraktaren. Dock menar Illeris
att det också medför att museets agenda, eller faktiska förstapersonskap, blir ännu mer
13

Ibid., s.19f.
Ibid., s.19f.

14
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osynlig. Den vita kuben är inte en neutral plats som uppmanar till en dialog mellan betraktare
och konstverk. Istället tystas konstverket på ett mer osynligt sätt. Denna form av
utställningspraktik syftar vanligtvis inte till att framkalla en dialog mellan betraktaren och det
betraktade, utan den vill snarare lyfta fram betraktarens ”egna” tolkningssätt.15
Då besökaren inte guidas av skyltar, kronologi eller tematik etc. uppmanas denna att anta
rollen som förstaperson och läsa konstverket genom intuitiva känslor och med sina egna
referensramar. Just på grund av att den egentliga förstapersonen gömmer sig bakom ”de
neutrala” vita väggarna och inte ger några ledtrådar så, påpekar Illeris, vägrar många besökare
att spela den uppmanade rollen som förstaperson, och hävdar istället att de inte förstår modern
konst.16
Museiundervisning kopplad till the aesthetic eye handlar ofta om att eleverna deltar i någon
form av workshop. Detta sker ofta i en verkstad separerad från utställningen. Tanken är att
museet skall arbeta för att eleven så fritt som möjligt får möjlighet att utforska sitt eget uttryck
eller kreativitet och därigenom upprätta en intuitiv förståelse eller relation till utställningens
konstverk. Eleven blir ofta ombedd att sätta sig in i rollen som konstnär. Denna form av
museiundervisning växte fram under 70- och 80-talet, och pedagogen strävade i dessa
sammanhang ofta efter att en som underlättar eller främjar elevens egna uttryck. Pedagogen
försökte ofta avsäga sig rollen som förstaperson och lämna över den till eleven. Dessa
workshopar, då de rent fysiskt inte befann sig på samma plats som utställningen, kom ofta att
leva sitt eget liv och till slut inte handlade så mycket om själva utställningen eller
konstverken. Vad som kommit att anses vara en lyckad workshop handlade om huruvida
deltagarna ”var kreativa”, ”skapade sig egna erfarenheter” eller ”frigjorde sig”.17

Undervisning kopplad till the desiring eye
Undervisning kopplad till the desiring eye kan jämföras med både the disciplined eye och the
aesthetic eye. Då det finns en tanke på att utställningen skall verka i utbildande syfte, där
besökaren sätts i en elevposition och även en tanke på att lyfta besökarens egna relationer till
konstverket baserat på dennes egna erfarenheter. Till skillnad från de båda andra
seendepraktikerna så inkluderar the desiring eye att man arbetar aktivt med att i själva
15
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utställningsmiljön uppmana besökaren till att kliva in i rollen som förstaperson. Genom att
designa utställning och läromiljön så att den strävar efter att direkt möta besökarens
motivation och önskan att lära.18
Denna typ av utställningsmiljö har kommit att växa fram de senaste 10-15 åren efter det att
man uppmärksammat att det moderna konstmuseet ofta uteslutit stora grupper av människor,
genom sina elitistiska uppfodringar av besökaren. Museer har kommit att uppmärksamma
olika sociala grupperingar, som klass, men även andra grupper av människor med olika
lärostilar. Museerna utgår från att alla har en vilja att lära, men att denna vilja måste mötas på
olika sätt. Museet vill här erbjuda olika ingångar till att se på konstverken. Detta görs genom
att exempelvis experimentera med olika sätt att bygga en utställning, alternativa sätt att utföra
guidningar samt arbeta med det omgivande samhället genom olika projekt. Ofta försöker man
aktivt jobba för att synliggöra och problematisera museets som förstaperson och dennes
kulturella auktoritet.19 Den pedagogiska verksamheten som kopplas till denna seende praktik
tar ofta formen av ”laboratorier” eller ”projekt”, där olika grupper bjuds in i syfte att skapa sin
egen läroprocess. Eleverna erbjuds inte bara rollen som betraktare, utan även den som besitter
kulturell auktoritet, genom att de får komma med förslag på alternativa utställningsformer etc.
Undervisningen kan därav framförallt komma att handla om elevens egen lärprocess och
dennes identitetsskapande, vilket också kan komma att positionera museet såväl som
konstverket som tredjeperson, det vill säga som objekt vilka är synliga men inte tillåtna att
tala.20

The friendly eye
Illeris lägger även fram en tanke om en seendepraktik som hon kallar the friendly eye, vilken
handlar om att försöka frångå positionen som tredjeperson. Istället möts utbildare, elev och
konstverk i rollen som andraperson. Det vill säga att man konstituerar varandra genom
gemensamt utbyte. Istället för att sträva efter individens frigörelse eller position som
förstaperson handlar denna seendepraktik om att mötas i mitten, som vänner, vilka skapar
varandra. Praktiken strävar efter att frångå tanken om att undervisning alltid skall handla om
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att eleven skall få kunskap, få uttrycka sin inre kunskap eller få skapa sin egen autonoma
kunskap och istället belysa dialogen eller samspelet.21
Ett sätt att uppnå ett möte som andrapersoner kan möjliggöras genom att medvetet iscensätta
dialogiska seendepositioner, genom att konstruera narrativ, arbeta åskådliggörande genom att
använda sig av exempelvis rollspel. Därigenom kan också maktrelationer i en seendepraktik
diskuteras. Illeris anser inte att all undervisning alltid bör utformas på detta sätt men beskriver
det som ett alternativ till dagens dominerande diskurser, hon beskriver en
undervisningssituation som hon tycker lyckas skapa en dialog mellan konstverk och elev och
som tillåter konstverket att tala. Undervisningen sker i samband med Duane Hanson
utställning Sculptures of the american dream. Eleverna blev ombedda att ge en röst åt
skulpturerna, samtidigt som de uppmanades att tillägna sig en specifik blick. Eleverna kunde
exempelvis bli ombedda att titta på skulpturen som dess vän, som detektiv, eller som
konstvetare. Uppgiften inleddes med att eleverna fick välja ut några konstverk som de
tillsammans diskuterade utifrån ett delvis semiotiskt förhållningssätt, där olika symboler i
skulpturen diskuterades utifrån olika blickar. Eleverna fick sedan ge röst och skapa ett
narrativ till en vald skulptur genom att spela in en verbal historia om skulpturen med hjälp av
diktafon. Historien spelades upp tillsammans med skulpturen och diskuterades i klassen och
lades även upp på museets hemsida. Uppgiften gick således ut på att noga titta på skulpturen
och förstå hur den kommunicerar, att medvetet välja en blickposition och utforska skulpturen
med denna genom att konstruera ett narrativ. I uppgiften har eleverna tittat på konst utan att
bli undervisade om teorier eller historiska fakta, utan att tyda och analysera olika element i ett
konstverk och utan att tala om konstnärens intentioner eller elevens personliga reaktioner på
verket.22

Tidigare forskning
Forskning som berör lärande och undervisning på museum finns med olika ingångar och inom
olika vetenskapliga discipliner. Exempel på forskning i Norden som behandlar
museipedagogik är bland annat forskningsrapporten Konsten som läranderesurs, där
undersöker Venke Aure, Helene Illeris och Hans Örtegren hur olika nordiska konstmuseer,
bland annat Moderna Museet, arbetar med konstpedagogik. Man undersöker bland annat
21

Ibid,. s. 24.
Ibid,. s. 22f.

22

14

vilken lärandesyn som verksamheten vilar på och hur verksamheten förhåller sig till målen
om att inkludera olika sociala grupper.23

Eva Insulander undersöker i sin avhandling Tinget, rummet och besökaren- om
meningsskapande på museum hur besökare skapar mening i en utställning som behandlar
forntiden. Utställningen är ett utslag av en ny museiologi och studien behandlar delvis hur
denna är utformad. Detta sätts i samband med hur besökare använder sig av och engagerar sig
i utställningen och vilket utslag detta får för besökarens meningsskapande.24
Berit Ljung undersöker i sin licentiatuppsats Museipedagogik i Sverige- pedagogiska
perspektiv hur museipedagogik i Sverige framställs och vad detta säger om dess
förutsättningar. Samt hur museipedagoger i Sverige uttrycker sig angående museipedagogik.25

2. Bearbetning och analys
Pedagogerna på Nationalmuseum erbjuder eleverna en ingång till samlingarna genom olika
tematiserade visningar och program. I programmen försöker man knyta museets samlingar till
en nutida bildkultur samt försöka ge eleverna träning i att kritiskt analysera bilder och diskutera detta. Detta är något man arbetar med i såväl visningar som ateljéarbete. Museet arbetar
även till viss del med att försöka avsäga sig rollen som den med den kulturella auktoriteten
och istället lämna över denna till eleverna. Jag kommer beskriva bearbetningen av materialet
utefter kategoriseringarna tematisering, samtidsanknytningar, diskussion och bildanalys, i
ateljén samt förskjutning av kulturell auktoritet och knyta detta till Illeris beskrivningar av
konstpedagogiska diskurser.
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Tematisering
Ett sätt som pedagogerna valt att arbeta med konsten på Nationalmuseum är att erbjuda tematiserade visningar och program. Många av Nationalmuseums skolprogram är kopplade till
museets basutställningar och museets basutställningar för konst har också ett ganska traditionellt anslag och är klassificerat i framförallt tid och nationalitet, men även till viss del stil
eller skola. I samtliga visningar och program som jag deltagit i har detta sätt att klassificera
målningar och skulpturer frångåtts. Ingen av visningarna berättar om målningar en och en, i
ett sammanhang av tid, skola, nationalitet och konstnär.
Ett exempel på en tematiserad visning är Se upp! Bildanalys och genus, som är en visning riktad till gymnasiet där guiden skall erbjuda eleverna redskap för ett kritiskt bildseende genom
att analysera kulturella koder i museets målningar.26 I visningen jag deltar i har guiden blivit
särskilt ombedd att diskutera konsten utifrån ett perspektiv av makt. Visningen börjar vid
målningen Drottning Kristina av David Beck (sign.1650), här berättar guiden hur man vid
tiden ville framställa sig för att påvisa sin makt. Kristina porträtteras som Minerva, krigets
gudinna för att påvisa Sveriges roll som stormakt och krigsmakt. Ett annat sätt att visa sin
makt på berättar guiden var genom att visa på att man som adlig eller kunglig under 1600talet hade möjlighet till överdriven konsumtion, att man exempelvis kunde bära klänningar
som kostade lika mycket som en herrgård. Hon menar också att man liksom idag visade sin
makt genom framförallt sitt hem, men även med kläder och bröllopsfester och dylikt. Hon uppehåller sig vid porträttet och diskuterar nu även 1600-talets könsroller och hur dessa visualiserades. Guiden berättar även att könen vid den tiden inte sågs som varandras motpoler. Vid
den tiden trodde man att allt var föränderligt, kvinnor kunde bli män, eller djur, och tvärtom.
Hon påpekar att drottning Kristina var transsexuell och hade försökt att bli man genom speciell kost. Hon utbryter att det är det här som är så bra med att gå på museum, att det hjälper en
att se saker på ett nytt sätt och att det lär oss något om oss själva och vårt samhälle.27
Bilden av drottning Kristina får i detta sammanhang exemplifiera en mängd olika samhälleliga företeelser, allt från hur makt under 1600-talet befästes genom konsumtion till hur man
uppfattade könsroller. Tavlan diskuteras inte som ”konst” och guiden lyfter inte fram vem
som målade tavlan eller vilken epok den tillhör. Hon frångår således traditionell konsthistoria
och även Nationalmuseums hängning och klassifikation. Guiden uttrycker också att eleverna
inte är på museet för att lära sig uppskatta konst, tycka den är vacker och lära sig förstå dess
26
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odiskuterbara värde. Museet och målningen skall snarare hjälpa dem att se sin samtid på ett
nytt sätt. Visningsformen som sådan är ett ganska traditionellt sätt att visa konst på, där en
guide är förstapersonen som berättar om tredjepersonen för andrapersonen. Även om visningen på många sätt frångår undervisning kopplad till the good eye så finns det dock något fostrande även i denna typ av visning, men här handlar det snarare om att fostras i att tänka kritiskt.
Ett annat exempel ur visningen där konstverket också berättas om på ett sätt som skiljer sig
från museets hängning är när pedagogen berättar om Drottning Marie Antoinette av Frankrike
med två av sina barn promenerade i Trianons park av Adolf Ulrik Wertmüller (sign.1785).
Här berättas hur Marie Antoinette blev tvungen att framställa sig på ett nytt sätt efter den
massiva kritik som riktades mot den överdrivna konsumtion och lyxliv hon levde. I målningen
är hon därför porträtterad som ”naturlig” och som maka och mor istället för praktfull drottning.28 Pedagogen berättar om målningen i en historisk kontext men målningen får också fungera som ett exempel på en medveten strategi för visuell framställning. Guiden talar även här
mer om Marie Antoinette som person och det samhälle hon levde i snarare än konstverket av
Marie Antoinette. Även vid denna målning frångår guiden traditionella sätt att klassificera
konstverk. Även om det inte handlar om traditionella klassificeringar så är det fortfarande en
situation där guiden berättar en specifik sanning om verket och detta blir således även i denna
situation försatt i ett tredjepositon. Dock är visningens agenda redan innan uttalad, även om
guiden klassificerar eller tematiserar konstverket, så anser jag inte att hon gör anspråk på neutralitet eller en allenarådande sanning.
Ett annat exempel på ett program med tematisering är Omöjliga kroppar. Om skönhetsideal
och genus. Nationalmuseum beskriver hur de i denna visning behandlar hur olika skönhetsideal varit rådande genom olika tidsepoker. Tavlor och statyer exemplifierar de olika idealen.29
Målningarna blir i denna visning således klassificerade i olika skönhetsideal. Guiden diskuterar exempelvis en 1500-tals målning föreställande Venus som en bild av dåtidens drömkvinna
och jämför med hur detta ideal skiljer sig från dagens. Att idealen har förändrats diskuteras
även inför Kung Kandaules av Lydien visar sin gemål för Gyges av Jacob Jordaens (ca. 15931678), i vilken idealet är mer hulligt och mulligt i jämförelse med nutidens ideal. Pedagogen
berättar historien som tavlan föreställer och hon diskuterar även hur tavlan styr in betraktaren
på rumpan och att kvinnan har en inbjudande blick, trots att det är en moraliserande målning
28
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behandlas. Förutom att berätta om tavlan i syfte att påvisa ett visst kroppsideal så lyfter även
pedagogen frågor om blick och seende och målningens syfte. Museet har ett hörn med porträtt
målade av Alexander Roslin och pedagogen berättar till viss del om konstnären, men hennes
huvudsakliga poäng är att med eleverna diskutera huruvida de kan se några likheter mellan
männen och kvinnorna i bilderna. Hon berättar att man under denna tid gjorde mer skillnad i
klass än vad man gjorde i genus och att det är därför som män och kvinnor har liknande utseende.30 Även i detta program är det pedagogen som berättar för eleverna för hur de skall se på
konstverken, även om eleverna bjuds in till samtal och diskussion, så är det pedagogen som
sätter ramarna för hur konstverket skall tittas på. Guiden söker efter dialog med eleverna genom att ge dem utrymme att diskutera och kommentera, men visningen strävar dock efter att
visa på att det har funnits olika skönhetsideal i olika tider och på det sättet försöker man genom visningen inte flytta eleven in i ett förstapersonskap. Men inte heller här ger pedagogen
sken av att det hon säger är en neutral sanning utan en ingång till betraktande. Att erbjuda
eleverna annorlunda eller olika ingång till att se på konsten är ett grepp som Illeris knyter
framförallt till the desiring eye. Man är medveten om att det finns olika sätt att se och kategorisera konsten och erbjuder därför också olika ingångar till denna. Pedagogen synliggör också
fenomenet med betraktande och medvetandegör därigenom även rollerna som finns på museet, vilket också är ett grepp som kan kopplas till tanken om the desiring eye.
I en intervju med intendenten för pedagogik får hon frågan om hon upplever ifall det finns
speciella förväntningar från skolans håll på deras verksamhet. Hon svarar att hon upplever att
speciellt gymnasiet kan efterfråga ganska traditionella visningar som behandlar just epokerna.
Vilket inte är det som pedagogerna på Nationalmuseum anser är det mest intressanta sättet att
visa konsthistorien på. Epokerna är ju inga exakta ”saker” i alla fall utan att en specifik konstruktion, och det skulle vara mer intressant att exempelvis prata om hur realismen funnits i
olika tider. Hon menar också att Nationalmuseums samlingar inte heller kan representera
epokerna på ett perfekt sätt. Intendenten berättar att hon upplever att skolorna i mångt och
mycket fortfarande jobbar med traditionell konsthistoria och att Nationalmuseum också ibland
möter deras önskemål om att få den konsthistorien berättad.31 Hon berättar.
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I framtiden så kanske det blir så att man säger [...] den där konsthistorien är en konstruktion som ni fortsätter att lära ut i skolan och så länge den fortsätter att läras ut i skolan så kommer [...] den konstruktionen
finnas kvar mycket starkare.32

Intendenten påvisar här medvetenhet om museets roll och belyser att de aktivt vill arbeta med
att komma ifrån den kanoniserade förståelsen av Nationalmuseums samlingar. Jag lyfter att
jag upplever att många av deras samlingar erbjuder ett sätt att se på konsten med ett genusperspektiv. Intendenten poängterar att jag gått med på visningar som har haft uttalade önskningar
från skolans håll om en ”genusvinkling” samt medverkat i de program som har det temat, men
att det även har ett uppdrag om att lyfta genusfrågor i sin undervisning.33 Under en visning
där museet blivit särskilt ombedda att lyfta fram konsthistoriens epoker, börjar guiden med att
poängtera att detta är ett sätt att se på konsten. Under visningen tar guiden visserligen upp
drag i olika epoker såsom renässansen och barocken, men guiden poängterar under turen att
detta är ett västerländskt synsätt. Vid en målning av Lucas Cranach berättar guiden att tavlan
har senaregjorda tillägg samt att det inte var Cranach själv som målade hela tavlan, och hon
påpekar hur konstnären som det ensamma geniet är en sentida konstruktion. Genom att exempelvis lyfta epokerna som en ett utav flera sätt att se på konst och att framhålla att konstnären,
såsom vi ser denne idag, är ett nytt sätt att se på konstverk visar således på en medvetenhet
från museet och guiden om en ny museiologi. Det kan också ses som ett exempel på Illeris
beskrivning av att en undervisningssituation på ett museum, på grund av att den är ”on stage”,
har en större möjlighet och benägenhet att göra uppror mot rådande sanningar som presenteras av museet.
Samtidsanknytningar
I Nationalmuseums undervisning arbetar pedagogerna även med att försöka knyta sina samlingar till en samtida bildkultur och diskutera detta med eleverna. Jag medverkar i en genomgång för Nationalmuseums pedagoger av programmet Känslor i konsten, vilket är ett program
som är kopplat till den tillfälliga utställningen Passioner- konst och känslor genom fem sekel.
Ansvarig pedagog går igenom, inte så mycket om själva konstverken i sig, vem som har gjort
dem och vad som skall berättas om det, utan framförallt hur verken kan fungera som diskussionsunderlag för frågeställningar som rör känslor. Pedagogen beskriver hur visningen kan inledas med att man vid skulpturen Lakoon och hans söner (gipsavgjutning från 1800-talet efter
antikt original, konstnär okänd), diskutera vilka känslor som är ok att visa, i vår kultur, i olika
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tider, som barn, som vuxen osv. Hon har även med sig samtida bilder som liknar konstverken
i uttryck, kroppshållning osv. Bilderna skall också fungera som diskussionsunderlag. Exempelvis visar pedagogen en bild på ”Blondinbella” som ler med öppen mun mot betraktaren
och denna bild föreslås pedagogerna kunna använda för att diskutera om vissa känslor, eller
bilder av känslor, kan förknippas med framgång. Porträttet En spansk ädling av Antonis Mor
van Dashorst, eller hans krets (ca 1520-1576), kan fungera som ett exempel på idealet om
”det stoiska lugnet”, och som diskussionsunderlag huruvida detta stoiska lugn är ett ideal idag
osv. Här lyfter pedagogen fram bilder ur tv-spel som har samma uttryck som porträttet.
Att museet arbetar mycket med att lyfta samtiden i dåtiden är också något som märks även i
programmet Omöjliga kroppar. Visningen börjar med ett stopp vid diskuskastaren, och denne
får stå som exempel för antikens skönhetsideal om den perfekta självkontrollerade manskroppen och här har pedagogen med en tidning och visar upp en kalsongreklambild som visar en
muskulös och kontrollerad man. Denne jämförs med antikens ideal och pedagogen påpekar
även att bilden i tidningen förmodligen är retuscherad och menar att diskuskastaren också är
retuscherad, det är ett drömideal och ingen verklighet. Vidare visar guiden bland annat Erik
den fjortondes friarporträtt av Steven van der Meulen (utf. 1561) och här lyfter hon frågor om
exempelvis nätdejting och hur man idag har sina ”friarporträtt” på internet. Visningen försöker vid ett flertal tillfällen knyta an till dagens kultur och därav också elevernas kultur.
Att försöka göra utställningens konstverk relevanta för ungdomarna genom att knyta dessa
till deras erfarenheter tar Illeris upp som en tanke som kan spåras till undervisning kopplad till
the desiring eye, detta i syfte att tillgängliggöra museet för alla och inte verka exkluderande.
Intendent för pedagogiken berättar också att en del av deras uppdrag handlar om att tillgängliggöra sina samlingar för allmänheten och att eleverna skall känna sig välkomna på museet
och kunna uppleva museet på sina egna villkor.34 På frågan om vad verksamheten i stort vill
uppnå, berättar intendenten även:
Vi har lagt stor vikt vid att [...] försöka koppla till deras egen vardag och också visa på hur [...] äldre bilder har påverkat, dels varandra kanske, men också fortfarande påverkar [...] När man tittar på det och ser
det historiska så kanske man kan bli MER medveten om sin samtid <mm> och det bildflöde som finns
35
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Här förklarar således intendenten att det inte bara handlar om att göra deras konstverk relevanta för ungdomarna utan att det också finns en annan aspekt av att visa på samtidsanknytningar. Nämligen hur det kan visa på hur bilder kommunicerar och att det finns en tradition av
ett visst bildspråk. När intendenten uttrycker att de kan göra eleverna MER medvetna om sin
samtid tolkar jag detta som att man genom att påvisa likheter i historien kan hjälpa eleven att
titta på sin samtid mer utifrån och således även mer kritiskt.

Diskussion och bildanalys
Ett annat grepp som går som en röd tråd genom Nationalmuseums verksamhet är att erbjuda
eleverna möjlighet till att själva tolka bilder samt diskutera bilder och målningar. Bildanalysen tar sig till utryck på olika sätt i de olika programmen. I visargenomgången av Känslor i
konsten berättar pedagogen hur elevgruppen kan arbeta med dramaövningar i syfte att tolka
bilder. Övningarna sker i utställningslokalen och eleverna delas in i grupper där varje grupp
tilldelas ett konstverk som man tillsammans skall bestämma vilken känsla det förmedlar. När
känslan är bestämd skall hälften av eleverna i gruppen vara skulptör och de andra skulpturer.
Skulptören formar sedan sin kamrat till den känsla de i gruppen kommit överens om att
konstverket förmedlade. Efter det byter man roller, det hela avslutas med att hela gruppen
ställer sig som de blev skulpterade och klassen skall gissa vilken känsla de förmedlar.36 Dramaövningen blir här ett sätt för eleverna att titta på en bild och prata om vad den förmedlar,
men också belysa hur en bild kan tolkas på olika sätt och även ett förtydligande i hur denna
känsla kan uttryckas på olika sätt. Att eleverna går in och tillsammans försöker diskutera vad
konstverket förmedlar och sedan berätta om detta kanske också kan ge utrymme för att skapa
en dialog mellan konstverk och betraktare.
I visningen Se upp! lyfter guiden ofta frågor om bildanalys och bildtolkning samt hur bilder
kommunicerar. I visningen jämförs till exempel två bilder på Judith och Holofernes och guiden visar hur Judith framställs olika i bilderna. Guiden betonar att det är väldigt sällan som
kvinnor framställs som hjältar på samma sätt som män, och att Artemisia Gentileschis målning av Judith och Holofernes (ca 1620) sällan får ta plats i konsthistorieböckerna, då hennes
målning bröt mot normen.37 Genom jämförelse visar pedagogen även här på hur bilder kan
kommunicera och kan vara ett sätt att ge eleverna förståelse för hur man läser bilder. Inten36
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dent för pedagogiken berättar att ett syfte med deras pedagogiska verksamhet är att just träna
eleverna i att tolka bilder.
En stor del av vårat fokus har varit dels [...] nått slags kritiskt bild och formseende [...] eller lära sig mer
om att hur man tolkar bilder [...] att det finns sätt att förstå hur bilder är komponerade för att påverka oss
eller att vi ska läsa dom på vissa sätt, som kanske eleverna till viss del gör och kanske till viss del är
omedvetna om.38

Så som intendenten förklarar det grundar sig deras strävan efter att ge eleverna möjlighet till
bildanalys mycket i tanken om att detta skall hjälpa dem tänka kritiskt. Intendenten berättar
också om hur eleverna, i programmet Porträtt och identitet, får gå runt själva i museet i
mindre grupper och svara på frågor på ett arbetsblad. På arbetsbladen finns exempelvis porträtt på Marie Antoinette med barn och ett porträtt på Maria Wetterstrand. Eleverna skall beskriva bilderna och beskriva om det finns några likheter mellan porträtten. På arbetsbladet
ställs också frågor om hur man kan se att dessa kvinnor har makt?39 Genom att låta eleverna
själva gå runt och fundera över konstverken kommer man således ifrån pedagogen som
förstaperson. Dock styrs eleverna av frågor och Marie Antoinette är satt i samband med ett
nutida porträtt, så det blir heller inte en uppgift som syftar till att ge eleverna utlopp för sina
egna intuitiva känslor inför verket. Intendenten för pedagogiken berättar om vad som kan anses vara tabu inom konstpedagogik idag och hon lyfter att ett tabu skulle vara att man som
pedagog vara dogmatisk och höll en visning där man slog fast att det man sa var den enda
historien eller den enda sanningen. Ett annat tabu skulle vara att hålla en ”ren pratföreläsning”, även om eleverna faktiskt inte vill säga något så skulle att inte ställa en enda fråga vara
tabubelagt och hon påpekar att museet har dialogen som grund i sina visningar. Vid frågan om
det är lätt att få igång en diskussion med eleverna menar intendenten att det såklart skiljer sig
mellan olika grupper men att hon ändå anser att det brukar vara rätt lätt att få igång en diskussion eller åtminstone få eleverna att svara på frågor.40
Vid samtliga visningar jag deltagit i försöker guiden ställa frågor i syfte att väcka diskussion
om konstverken. Detta genom frågor som vad tror ni? och vad tycker ni? Tycker ni han är
snygg? Att ställa frågor och försöka väcka diskussion är ju ett litet grepp att således också försöka förskjuta eleven mot ett förstapersonskap och den person som får möjligheten att göra
utlåtanden om konstverken, samt avsäga sig sin auktoritet som förstaperson. Att försöka ar38
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beta med att avsäga pedagogens egenskap som förstaperson är också något som en pedagog
ger uttryck för när hon berättar om sitt arbete i ett Skapande skola projekt41 då hon kommer in
på rollen som konstpedagog ”och det är intressant för då är man i skolan [...] då kommer man
in i klassrummet och [...] dom tänker […] att det är en lärare som kommer, men jag är ingen
lärare och jag vill inte ha den relationen heller.”42 När pedagogen tar avstånd från att vara en
lärare tänker jag mig också att hon tar avstånd från att vara personen med auktoritet och strävar således efter att ge eleven en annan position.
I Ateljén
Ett annat exempel på grepp museet använder i syfte att ge eleverna möjlighet till bildtolkning
är att göra detta genom mer ”praktiska” övningar. En pedagog berättar om hur hon startade
upp ett Skapande skola projekt. Eleverna fick under en workshop i grupp göra kortare bildanalyser av nutida porträttfoton som pedagogen valt ut, vad porträttet berättade om personen.
Pedagogen hade också med sig olika miljöbilder och eleverna fick klippa ut sin person och
stoppa in denna i en ny miljöbild för att sedan tolka hur detta påverkade bilden. Om det förändrade deras uppfattning om personen på bilden. Detta i syfte att förstå hur omgivningen påverkar läsningen av ett porträtt.43
Många av museets program kan följas upp med arbete i ateljé. Intendent för pedagogiken berättar att de som framförallt är yngre elever som väljer detta. Om de högre årsklasserna bokar
ateljé sker detta främst i programmet Omöjliga kroppar. Den visningen följs upp med att eleverna delas in i grupper och får tilldelat sig ord som hänvisar till olika skönhetsideal som varit
rådande under de epoker som pedagogen gått igenom. Detta kan vara ord som putmage,
pipskägg, puffbyxor. Eleverna får fyra olika lappar och skall sedan i grupp göra en akrylmålning föreställande en figur som innehar de olika element som lapparna beskrivit.44 Det är således inte den typen av ateljéarbete som Illeris beskriver som bedrivs i samband med undervisning kopplad till the aesthetic eye, det vill säga att ateljéarbetet är till för att uttrycka sin
egen ”inre” kreativitet med inspiration från museets konstnärer. Ateljé arbetet i Omöjliga
kroppar blir snarare som ett förtydligande av det som diskuterats under visningen. Eleverna
har en tydlig uppgift och det handlar inte om något ”fritt skapande”. Uppgiften blir istället ett
hjälpmedel för eleven att skapa insikt om bilder som bärare av olika ideal. När eleven lägger
41
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ihop de olika idealen blir det oftast en ganska knäpp bild, inte något som skulle tolkas som en
skönhet, och därav också ett förtydligande att ideal är föränderliga och något ouppnåeligt eller
som Nationalmuseum uttrycker det omöjliga.

Intendent för pedagogiken berättar om ateljéarbetet i samband med Porträtt och identitet. Här
har man gått från att eleverna i ateljén målat porträtt i akryl, antingen av sig själv eller sin
kompis, till att nu arbeta med collage. Anledningen till att man valde att sluta måla var för att
det oftast var elever i framförallt åk 4-6 som deltog i programmet. Eleverna i denna ålder har
ofta blivit väldigt medvetna om att de inte kan måla på det sättet de önskar och hon berättar
hur målandet då lätt blir känsligt för eleverna, det kunde kännas som att dom såg porträttet
och tänkte ”det där är jag, och det var fult [...] jag hatar det […] och jag vill bara slänga
det!”45 Samtidigt ville en del elever sitta och måla väldigt noggrant och hann därför inte klart
med sitt porträtt. Intendenten berättar hur de då utvecklade ett program där eleverna jobbar i
olika stationer. I en station diskuterar man hur man definierar sig själv med ord och eleverna
får sedan skriva ut tre sådana ord med en dynamomaskin. Vid en annan station får eleverna
klippa ut prylar ur en tidning som de tycker har med dem själva att göra och skapar med dessa
ett collageansikte. Allt detta klistras på en påse och vid den tredje stationen får eleverna, om
det vill, skriva en hemlighet om sig själva, eller något som de tänker att ingen vet om dem.46
”Fast det behöver inte vara något så hemligt att de inte vill tänka på det har vi sagt”47 Hemligheten läggs i påsen och klistras igen så ingen kan se. Intendenten förklarar att tanken med det
är ”att man pratar [...] om både det visuella och tillhörigheter [...] vilka saker man förknippar
sig med och också sitt eget inre”48 I detta ateljéarbete har man således försökt frångå att uppgiften skall handla om att bemästra en teknik och det läggs därigenom mindre fokus på elevens eget skapande. Uppgiften går fortfarande ut på att göra ”en sak”, men den saken fungerar
snarare som ett hjälpmedel till att belysa bilden som ett språk, att visuella tecken kan berätta
något om vem en person är eller vill vara samt att belysa och diskutera identitetsskapande
som sådant. Illeris skriver om hur undervisning kopplad till the desiring eye ofta syftar till att
lyfta fram elevens egen läroprocess och identitetsskapande genom att eleven ges kulturell
auktoritet. Här är temat som sådant elevens identitetsskapande, men det arbetet handlar inte
om att eleven får komma med förslag på alternativa hängningar eller alternativa berättelser
45
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om konstverken på Nationalmuseum. Uppgiften kanske framförallt fungerar som ett sätt att
väcka tankar runt hur man kommunicerar både visuellt och språkligt och detta kopplat till elevens eget identitetsskapande.
Nationalmuseum erbjuder också två program, riktade till olika åldrar, där de diskuterar samlingarna och museet mer i sin helhet, även här finns möjlighet till uppföljning i ateljén. Programmet som riktar sig till gymnasieskolan kallas för Introduktion till museet och samlingarna. Programmet som riktar sig mot åk 4-9 kallas Första mötet med Nationalmuseum. Intendent för pedagogiken berättar hur ateljéarbetet kan se ut i samband med programmet. Hon beskriver att eleverna ombeds att ta sina intryck de fått efter visningen i museet och efter det
arbeta i ateljén med akrylmåleri. Ibland diskuterar man och går igenom lite om måleritekniker, både i ateljén som i visningen. Exempelvis kan Gustav den tredjes kröning visa av Carl
Gustav Pilo (utf. påbörjad 1782, avslutad 1793) på användande av undermålning och målning
i skikt och van Gogh kan vara exempel på måleri med palettkniv. Även skillnad på uttryck i
olika tekniker kan diskuteras.49 Det hon uttrycker kanske skulle kunna tolka som att eleverna
får ägna sig lite åt ”fritt måleri” efter de intryck det fått i museet skulle kunna kopplas till Illeris beskrivning av undervisning kopplat till the aesthetic eye, men inslagen med undervisning
i måleriteknik kanske också kan ses som mer som instruerande undervisning i stil med sådan
som Illeris knyter till the good eye. Intendenten beskriver hur det har kommit önskemål från
pedagogerna att förändra och anpassa atéljearbetet för eleverna i de äldre åldrarna. Hon berättar om hur hon har tankar om att, efter inspiration av ett tidigare Skapande skola projekt, låta
eleverna arbeta med stora väggmålningar.
Att man kunde jobba och diskutera liknande frågeställningar [...] som kunde handla om det offentliga
rummet lite mer […] konkret [...] för det är ju sånna frågor som vi tar upp i första mötet ändå, vem bestämmer och varför, eller att det här är [...] alla i Sveriges samlingar och hur funkar ett museum och
varför samlar man...men lite mer […] ur ett demokratiskt perspektiv kanske för de äldre klasserna.50

Eleverna skulle efter att ha tittat på Carl Larssons fresker, sedan spänna upp stora papper och
tillsammans få göra en fiktiv väggmålning och komma överens om vad som är viktigt för dem
att se eller berätta om i ett offentligt utrymme.51 De tankar som intendenten uttrycker, där elevens egna intressen om vad som skulle finnas i ett offentligt rum tas tillvara på och att man
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arbetar med att problematisera museets roll som förstaperson kan förstås som vad Illeris beskriver som undervisning kopplad till the desiring eye.
Under intervjun med intendenten för pedagogiken tar jag upp att jag inte upplever att deras
ateljéarbete verkar handla så mycket om att uttrycka sin egen inre kreativitet, intendenten berättar:
Att barnet har en egen kreativitet och att den skall bara helt fritt få skapa i ateljén [...] det finns säkert sådana aspekter på våran pedagogik också men, men att vi försöker hålla oss mer till [...] att man jobbar […]
kritiskt med att tänka kring bilder [...] och att vi pratar om bilden som ett språk och att isåfall så utvecklar
barnen sitt eget bildspråk <mm> delvis genom att jobba här i ateljén, men vi har ju också som syfte att
dom ska stärka förtroendet i sitt eget bildspråk.52

Här lyfter intendenten tanken med bilden som ett språk och att ateljé arbetet skall fungera belysande i den frågan, eller att man i ateljén skall behandla bilder på ett sådant sätt, som kommunikation. Men att man genom detta också kan ge eleverna möjlighet till att skapa en tilltro
till sitt bildspråk eller få förståelse för vad det kommunicerar, eller att de kommunicerar.

Förskjutning av kulturell auktoritet
Nationalmuseum är utöver sin programverksamhet även delaktiga i olika Skapande skola projekt. Detta innebär att man på Nationalmuseum, tillsammans med klasser eller skolor, drivit
lite längre samarbetsprojekt. Projekten utformas olika beroende på önskemål och verksamhetsplan från skolan.
En konstpedagog berättar om ett Skapande skola projekt som hon för närvarande arbetar med
tillsammans med en skola i Bredäng. Nationalmuseum har tidigare haft ett Skapande skola
projekt med samma skola, och det projektet kallades Bredäng-Blasieholmen, vem äger det
offentliga rummet? I det projekt tittade eleverna på Carl Larssons fresker som finns i museet,
man diskuterade även offentlig konst i deras närmiljö och det offentliga rummet som sådant.
Eleverna gjorde också en väggmålning i NMs minigalleri. Pedagogen berättar att man i det
nuvarande projektet fortfarande arbetar med det offentliga rummet och att det nu finns önskemål från museet att man skulle knyta projektet till Nationalmuseums 1800-tals samling.
Detta är en samling som håller på att hängas om och i den nya hängningen är tanken att staden och landet skall vara två olika teman. Utställningen kommer bland annat ta upp hur
52
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denna tids konstnärer började skildra sin stad, att kameran kom och att det började växa fram
ett ”modernt” stadsliv med kaféer, nattklubbar och varuhus etc. I Skapande skola projektet har
man tagit tillvara på tanken på att skildra sin stad och eleverna har således fått i uppgift att i
fotografi skildra sin närmiljö. Eleverna arbetar sedan vidare med sina foton, med inspiration
av hur man på 1800-talet handcolorerade fotografier. Eleverna får förändra sitt foto med hjälp
av exempelvis akrylfärg eller oljepastellkritor.53 Konstpedagogen berättar:
Och då kopplar vi det till staden [...] så vi har pratat om 1800-talets sätt att se... och att det kom nya
konstnärer och att staden vart annorlunda och det moderna livet dök upp så [...] sen har vi kopplat det till
[...] hur ser din del av staden ut, dom har fått i uppgift att fota en kväll efter skolan, var hänger du? vilken
slags miljö? var rör du dig?[...] Så deras uppgift är att fota sin stad [...] 2012, Stockholm, Bredäng [...] deras stad är ju en annan stad än din stad och min stad.54

Även i detta projekt arbetar Nationalmuseum med att hitta ingångar till konstverken i samlingen genom att koppla den till elevernas eget liv och vardag. Istället för att bara arbeta med
att ge eleverna sin syn på konstverken lyfts elevens egna erfarenheter fram. Pedagogen påpekar även att eleverna har ”sin stad” och detta tolkar jag inte bara som att hon menar att hon,
jag och eleverna bor på olika platser, utan det är även ett påpekande om att det överlag finns
olika sätt att uppfatta sin verklighet och vardag och att detta är något man vill lyfta i projektet.
Pedagogen berättar sedan vidare hur det även finns tankar att det i museets nya hängning
eventuellt skall finnas med videokommentarer till verken i utställningen som är gjorda av
ungdomar som medverkar i projektet.55
Dom skulle vilja få kommentarer från ungdomar uppe i utställningen, så dom kommer att välja några verk
uppe i den här 1800-tals hängningen, där dom kommer att spela in videos när dom berättar om verken, på
56

sitt sätt.

Illeris skriver att undervisning kopplad till the desiring eye aktivt jobbar med att avsäga sig
eller synliggöra sin roll som kulturell auktoritet och istället arbeta aktivt med att erbjuda eleven kulturell auktoritet.57 I detta projekt erbjuds eleven just kulturell auktoritet då denne får
göra utlåtanden om konstverken och att det även finns ambitioner från museet att dessa utlå53
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tanden skall finnas med i hängningen. Även om elevernas utlåtanden kommer att finnas som
ett komplement till museets traditionella auktoritet så synliggör detta att det kan finnas alternativa sätt att uppfatta och visa ett konstverk. Synliggörande av kulturell auktoritet blir då inte
bara något som museet arbetar eller diskuterar specifikt med en grupp elever, utan detta blir
något museet påvisar för samtliga besökare av utställningen.
Konstpedagogen berättar också om ett tidigare Skapande skola projekt som hon haft tillsammans med en skola i Skogås där man arbetade med porträtt i Nationalmuseums samling. Efter
att ha tittat på porträtt fick eleverna välja en målning de fastnat vid och fick i uppgift att göra
om det till ett porträtt på sig själv. Eleverna blev fotograferade som personen på porträttet och
fick sedan med göra ett collage, där de fick skapa en miljö till sitt porträtt som berättade något
om dem själva.58 Porträtten eleverna gjorde hänger uppe i anslutning till NMs ateljé tillsammans med porträtt av elever som genomfört liknande skapande skola projekt. På Nationalmuseums hemsida finns en beskrivning av projektet och där finns det även med historier som
eleverna fått skriva om ett porträtt av Greve Carl Gustaf Tessin av Jacques-André-Joseph
Aved (ca 1702-1766). Eleverna har fått skriva en text med frågeställningen Vad ser han
egentligen? Vad hände sen?59 En av eleverna har exempelvis skrivit en berättelse om hur greven sitter och funderar på att han nog vill se lite ”affärsmanlig” ut och en annan elev har skrivit en historia om hur greven blev kung i en rad olika länder.60 Även i detta projekt finns det
många tankar som kan kopplas till vad Illeris kallar the desiring eye, att man arbetar med att
göra kopplingar mellan nutida och dåtida bilder och att man gör kopplingar mellan konstverket och elevens eget liv och person. Elevernas bilder visas också i samband med ateljén och
på hemsidan och att de således också får vara en del av Nationalmuseum och därav en kulturell auktoritet och inte bara besökare. Greppet med att skapa ett narrativ med hjälp av symboler eller tecken i bilden skulle också kunna tolka som vad Illeris beskriver som ett sätt att ge
röst åt ett konstverk och således även bjuda in detta till ett andrapersonskap. Då Skapande
skola projekten sträcker sig över längre tid och pedagogen träffar samma elevgrupp flera
gånger så finns det kanske också ett annat utrymme att experimentera med olika positioneringar och andra grepp. Biträdande chef för samlingarna och pedagogiken beskriver skapande
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skola samarbetet som en väldigt lyckad form och det är generellt den typen av arbeten som
skulle vara önskvärda att utveckla.61
Organisatoriskt har pedagogiken för ungefär ett år sedan kommit att ingå i samma enhet som
samlingarna. Biträdande chef för samlingarna berättar att en tanke med att pedagogiken nu
ligger inom samlingarna har varit att museet skall få en tätare koppling eller tätare samarbete
mellan de föremålsspecialister som arbetar med samlingarna och pedagogerna. Samarbetet
skulle leda till en dubbel positiv effekt och att man kunde lära av varandra samt bryta ned
traditionella mentala barriärer mellan områdena. Han belyser att det är ett ovanligt sätt att organisera och att pedagogiken traditionellt har betraktats som en separat verksamhet. Att pedagogiken blir en integrerad del i samlingarna skulle kunna leda till att få en förbättring av den
pedagogiska kvalitén i hur man ställer ut samlingarna, inte bara hur man pratar om samlingarna. Han påpekar även att han uppfattar omorganiseringen som ett steg att stärka pedagogikens
ställning inom organisationen. Den nya presentation av fransk 1800-tal är ett resultat av en
presentation som är mycket mer pedagogiskt genomarbetad än vad man varit van vid. Museet
kommer att stänga för renovering och man vill nu prova olika modeller för att hitta bra eller
intressanta sätt att presentera samlingarna inför nyöppningen. Den nya franska 1800-tals presentationen är ett sådant experiment.62 Museet verkar således vara på väg mot ett sätt att presentera konst på nya sätt och i detta inkludera pedagogiken redan i själva utställningsverksamheten, vilket också verkar medföra att det finns ett annat utrymme att arbeta med att
komma ifrån traditionella positioneringar i museet. Såsom att exempelvis låta skolungdomar
ta plats i en utställning eller ge dem tillåtelse att berätta sina sanningar om ett konstverk.
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3. Tolkning och resultat
Syftet med uppsatsen var att analysera Nationalmuseums pedagogiska verksamhet i ljuset av
en ny museiologi. Vilka vägar har man tagit för att uppleva äldre konst på ett nytt sätt. Jag har
velat analysera detta med hjälp av Helene Illeris beskrivningar av dominerande diskurser för
konstpedagogik. Jag har undersökt detta med följande frågeställning. Hur ser
nationalmuseums pedagogiska verksamhet ut? Varför ser den pedagogiska verksamheten ut
på detta sätt? Vad får denna verksamhet för konsekvenser för positioneringen av betraktaren
såväl som konstverket?

Den pedagogiska verksamhet som varit underlag för undersökning är verksamhet som
framförallt är kopplade till Nationalmuseums basutställningar. Dessa utställningar
klassificerar konstverk i museets samlingar på ett ganska traditionellt sätt genom att de visas i
ett sammanhang av tid, nationalitet, konstnär, medium och till viss del skola eller epok. Detta
medför således att endast en specifik ”sanning” berättas om konstverket, det blir också en
sanning som tas som naturlig och inte en av flera sätt att se på konst. I utställningarna blir
således museet förstapersonen, besökaren andraperson och konstverket tredjeperson. Den
pedagogiska verksamheten erbjuder dock eleverna andra ingångar till att se på konstverken
genom olika teman. I den verksamhet jag mött har ofta konstverken berättats om eller satts in
i en kontext av identitetsskapande eller hur man framställer sig visuellt samt vad detta får för
konsekvenser i skapandet av genus. Intendenten för pedagogiken lyfter att verksamheten utgår
från bilden som ett språk och vill lyfta konstverkens kommunikativa aspekter. Verksamheten
ger således en annan ingång till att titta på konstverken som inte följer museets hängning. I
visningar berättar pedagogen således en annan sanning, men är fortfarande personen som
innehar rollen som första person, medan eleven är andraperson och konstverket tredjeperson.
Skillnaden från en undervisningssituation kopplad till the good eye är dock att pedagogen inte
utger sig för att berätta den enda sanningen om ett konstverk. Intendenten för pedagogiken
berättar att just vara dogmatisk och utge sig för att berätta den enda sanningen anses vara ett
tabu inom konstpedagogiken på Nationalmuseum. I visningarna synliggör pedagogen många
gånger hur ett visst sätt att se på konst varit kanoniserat och pedagogen diskuterar ibland även
frågor om blick och seende. Tematiserade visningar som ger annorlunda ingångar till att se på
konstverket är något som Illeris menar är ett grepp som kommit att bli vanligare de senaste tio
åren och kan kopplas till den kritik som riktats mot museers sätt att presentera konst så att den
uteslutit vissa samhällsgrupper.
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Nationalmuseums pedagogiska verksamhet arbetar också med att försöka knyta konstverken
till eleverna genom att jämföra dåtida fenomen och bilder med ett nutida bildflöde och
samhälle. Även här kan man poängtera att konstverken behandlas som ett språk och
intendenten för pedagogiken menar också att de genom sin verksamhet vill belysa en
bildtradition och att samtidsanknytningar också kan få dem att reflektera mer kritiskt över
bilder. Intendenten berättar också att en del av deras verksamhet är, inte bara att ge eleverna
övning i kritiskt tänkande, utan också att eleverna skall känna sig välkomna på museet och att
göra samlingarna tillgängliga för dem. Att knyta an till elevernas nutida bildvärld blir således
ett grepp att just kanske göra konstverken mer tillgängliga och relevanta för ungdomarna.
Detta är också något som Illeris menar kommit att bli vanligare under de senaste åren och att
undervisning kopplad till the desiring eye ofta syftar till att knyta an till elevens egna
erfarenheter. Hon beskriver också hur undervisning kopplad till the desiring eye också ofta
strävar efter att flytta eleven in i ett förstapersonskap, delvis genom att sträva efter att möta
dennes egna erfarenheter och vilja att lära i själva utställningen. Men också genom att ge
eleven rollen som förstaperson och således erbjuda denne kulturell auktoritet. I
Nationalmuseums pedagogiska verksamhet arbetar man med att försöka bjuda in eleverna till
diskussion men även med att eleven ges möjlighet till träning i att tolka bilder. Detta är också
ett symtom på hur man tänker på bilden som ett språk och att en del av deras verksamhet
syftar till att erbjuda eleven en kritisk blick. Att eleverna själva får uttala sig om konstverken
kan också ses som ett försök att erbjuda dem ett förstapersonskap, men kanske också en
möjlighet att ge röst åt konstverket. I ett Skapande skola projekt som Nationalmuseum driver
finns också tankar på att elever skall få gå in och göra videokommentarer till konstverk i
museets nya hängning av franskt 1800-tal konst. Detta är inte bara ett grepp att ge eleverna
den kulturella auktoriteten utan kan också synliggöra museets kulturella auktoritet för
samtliga besökare av utställningen. Museet har också omorganiserat sin verksamhet där man
syftar till att integrera den pedagogiska verksamheten i samlingarna. En tanke med det är att
det redan i visningen av samlingarna skall finnas pedagogiska kvalitéer. Integreringen öppnar
således för ett experimenterande både hos samlingarna och pedagogiken men kan också ses
som ett stärkande av pedagogikens ställning inom organisationen.
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4. Slutdiskussion
Nationalmuseum står inför en stor ombyggnation och kommer att nyöppna igen under hösten
2016. Innan nyöppningen prövar nu museet nya sätt att presentera sina samlingar, såsom i
utställningen Det moderna livet- franskt 1800-tal. De nya greppen, där man inte presenterar
konsten i traditionella konsthistoriska epoker, utan istället med konstverken berättar en
historia om det moderna livets framväxt, har bemöts positivt av kritikerna.63 Nyöppningen blir
då inte bara en ombyggnad av lokalen utan danar också för nya sätt att arbeta med och
presentera konst. Även om Nationalmuseums pedagogiska verksamhet innan renoveringen
inte har arbetat särskilt traditionellt så skulle det dock vara intressant att se hur
Nationalmuseums nya arbetssätt kommer att påverka den pedagogiska verksamheten. Det
skulle också vara intressant att titta på hur verksamheten förändras av att pedagogiken och
samlingarna nu organisatoriskt ligger i samma enhet. Vad blir konsekvenserna av att
pedagogiken inte längre ses som något som ”läggs på” utställningsverksamheten? Hur
kommer man arbeta när man inte ser samlingarna och pedagogiken som två skilda falanger
utan istället ett samarbete?
Att arbeta med the friendly eye och försöka lyfta konstverket ur dess tredjepersonskap kan
vara ett nytt grepp att arbeta med konst. I den gestaltande delen av examensarbetet har jag
försökt att ge röst åt ett konstverk genom att träda in i rollen som diskuskastaren och genom
en film skapa ett narrativ till denne. Filmen syftar inte bara till att skapa en annan historia till
diskuskastaren utan även till att synliggöra de blickpositioner som finns på ett museum.
Gestaltningen undersöker således ett annorlunda sätt att berätta om konst.

63

Se ex. Hirschfeldt Måns, ”Det moderna livet blickar bakåt men pekar framåt”, sverigesradio.se/Kulturnytt
(2012-06-07); Rubin Birgitta, ”Lyssna på intendenternas önskemål”, dn.se (2012-06-07)
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